
سرمقاله

با برداشتن محدودیت های ترافیکی روان و هوای 
سالم تر خواهید داشت!؟

اگرچه قرار بر این بوده که پس از چهل س��ال برقراری طرح 
ترافیک تا پایان امسال به کار خود پایان دهد و چنانچه اوضاع به 
گونه ای باشد که محدودیتی در کار تردد نباشد بتوان اعالم نمود 
که هیچ طرحی ب��رای تردد جز رعایت اصول رانندگی منظم و 
باقاعده از روی عالئم راهنمایی و رانندگی در کار نباش��د و کلیه 
رانندگان بتوانند با وسایل نقلیه خود در هر ساعت روز و شب در 
شهر تهران بزرگ تردد داشته باشند و چنانچه هنوز آن منظور 
واضح طرح ترافیک تامین و برآورده نشده است پس برای مدت 
محدودتری همچنان برقرار باشد از این جهت اعالم شده است 
که طرح ترافیک جدیدی برای استفاده همگان و رعایت عدالت 
به مورد اجرا گذاشته خواهد شد اگرچه گفته شده است با فروش 
آرم طرح ترافیک مخالف خواهند بود ولی باتوجه به توضیح داده 
ش��ده معلوم شده اس��ت که هر دارنده وسیله نقلیه می تواند به 
محل های اعالم شده اجرای طرح ترافیک با پرداخت وجه وارد 
شود حتی دیگر طرح زوج و فرد نیز در کار نبوده و برای ورود به 
آن محدوده ها هم بایستی وجهی پرداخت شود واقعا وقتی خود 
اذعان می دارند که در هیچ کجای دنیا این روش ها سابقه نداشته 
اس��ت پس چگونه می خواهند با وجود این که دانسته شده که 
طرح ترافیک به روش س��ابق بایستی دستخوش تغییر و تحول 
ش��ود ولی چگونه در اج��رای آن به روش جدید با حذف تمامی  
س��همیه بگیران ارم طرح ترافیک یا برقراری س��همیه به روش 
جدید پول را داخل آن نموده اند گویا پول فقط حالل مشکالت 
بوده و آن را نمی توان انکار نمود و شاید آن می تواند هوای آلوده 
را تصفیه کند و همگان بتوانند در هوای جدید طرح ترافیک که 
با پرداخت وجه وارد می ش��وند هوا را قابل تنفس کنند؟! این که 
باید طرح ترافیک به صورت جدید برای همگان به اجرای درآید 
درست است تا آنجایی که خاطرمان می آید و زیرا اگر فراموش 
نکرده باشند طرح ترافیک برای این منظور بیشتر در دهه 50 به 
اجرای گذاشته شد که اغلب ادارات و موسسات دولتی در مرکز 
ش��هر متمرکز بودن��د و مث��ل کاخ دادگس��تری، کاخ دارایی، 
شهرداری تهران و پست و تلفن و تلگرام و اداره کل ثبت و اسناد 
و اح��وال و... ولی ه��وا آن چنان آلوده نبود و این همه دود و دمه 

ساختمان های بلند و برج های آن چنانی...

مدير مسوول

نيمي از واقعيت
زشت تر از تمامي يك دروغ است
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سال پانزدهم، شماره  3910
12 صفحه

1000 تومان

حتی با کشورهایی که اختالف نظر داریم هم می توانیم 
گفت و گو کنیم

روحانی در اتحادیه بین المجالس اسالمی:

شایعه اصابت موشک به نفتکش،داستان سرایی ژول ورنی است

سیف اعالم کرد:

اعضای کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفتکش سانچی در 
نشستی خبری ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دولت طی ۸ 
روز آتش س��وزی نفتکش س��انچی، به برخی شایعه های 
مطرح شده پیرامون این حادثه پاسخ دادند.به گزارش مهر، 
در این نشس��ت که هم اکنون در حال برگزاری است، علی 
ربیعی، رئیس کمیته، محمد راس��تاد، مدیرعامل سازمان 

بنادر و دریانوردی، س��یروس کیان ارثی، مدیرعامل شرکت 
ملی نفتکش،  علی برومندی نایب رییس کمیس��یون امنیت 

ملی ونمایندگانی از وزارت امور خارجه 
حضور دارند.عل��ی ربیعی، وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
س��خنان آغازین این نشست 
گفت:این  ی��ک حادثه تلخ 
دریایی ب��ود که در 50-۶0 

س��ال اخیر س��ابقه 
نداش��ته است.وی 
ادامه داد: س��اعت 
۱5:۳0 ب��ه وقت 
ته��ران حادث��ه 

اتف��اق افتاد و 

ساعت ۱۹ ما از ماجرا مطلع شدیم.ربیعی ادامه داد: همان روز اول ساعت 
۱۹:۳0 به سفارت چین در تهران رفتیم و یک جلسه سه جانبه برای 
درخواس��ت کمک از کش��ورهای همجوار و مجام��ع  بین المللی 
تشکیل شد.وی گفت: روز یکشنبه با حضور نمایندگان وزارت امور 
خارجه، وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت  نفت کمیته ای تشکیل 
ش��د. ضمن اینکه بعد از ظهر همان روز در حاشیه جلسه دولت با 
حضور وزاری ذیر بط موضوع پیگیری شد.این مقام مسئول تصریح 
کرد: روز یکشنبه اولین گروه از کشورمان برای پیگیری موضوع عازم 
چین ش��دند.وی ب��ا بیان اینک��ه در همان زمان از ش��انگهای 
درخواست تشکیل ستاد عملیات فرماندهی شد 
و بالفاصله این س��تاد آغاز به کار کرد، گفت: 
این س��تاد روز سه شنبه تشکیل جلسه 
دادند و پس از آن که از روز چهارشنبه 
از ط��رف رئی��س جمهور ب��ه عنوان 

کمیت��ه پیگیری مسئول 
منصوب شدم و 
به ط��ور مداوم با 
وزرای ذی رب��ط از 

جمله ...

صفحه 4

صفحه11

بازگشت نرخ محصوالت لبنی به قبل از افزایش قیمت ها
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صفحه 2

آگه�ي مناقص�ه عموم�ي دو مرحل�ه اي

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد اقالم مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومي 

دو مرحله اي اجرا نمايد .

ف
تاريخ بازگشايي پاكات شماره مناقصهموضوع مناقصهردي

مناقصه
ساعت بازگشايي پاكات 

مناقصه
مبلغ  سپرده 

شركت در مناقصه )ريال(

1
مناقصه خريد كنتور سه فاز اتصال 

8/30894.000.000 صبح1۵72/9696/11/10مستقيم و سه فاز ولتاژ اوليه طرح فهام

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 96/10/26  تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 96/10/30 در قبال فيش بانكي 

به مبلغ يكصد هزار ريال واريز ش�ده بحس�اب جاري سپهر صادرات به ش�ماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان 

اصفهان

مدت تحويل پيشنهادات : از روز يكشنبه مورخ 96/11/01  لغايت ساعت 7/30  صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/10 

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان

تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش 

واريزي به حس�اب جاري س�پهر صادرات به ش�ماره 0101673314007  بنام ش�ركت توزيع برق اس�تان اصفهان ارائه دهند . به 

پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي  نصف جهان-هدف و اقتصاد بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلي4274 واحد مناقصات تماس حاصل 

نمايند.

   http://tender.tavanir.org.ir 3- اسناد و مدارك و اطالعات كامل  اين مناقصه در  سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس

قابل دسترسي ميباشد همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و 

سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسي مي باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و 

يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 

 امور تداركات و انبارها

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

 

شركت توزيع برق استان اصفهان

فراخ�وان مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحل�ه ای
ش�ماره ع9/م/96

بنياد مسكن انقالب اسالمی خوزستان در نظر تكميل پروژه 40 واحدی شمس جاويد اهواز را بشرح جدول ذيل و بر اساس مشخصات 
فنی منضم به اسناد مناقصه را از طريق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله ای به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد:

برآورد اولیه براساس فهرست بهاء ابنیه سال شرحردیف
۱۳۹۶)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

تکمیل پروژه 40 واحدی شمس جاوید۱
ریال ۱۹4/000/000ریال ۳/۸۶۸/75۳/727شهرستان اهواز

1- موضوع مناقصه: اجرای عمليات تكميل پروژه 40 واحدی شمس جاويد بر اساس نقشه ها و دتايلها و مشخصات فنی اجرايی منضم 
به اسناد مناقصه.

2- زمان دريافت اس�ناد مناقصه: از چهارش�نبه مورخ 1396/10/27 الی دوش�نبه مورخ 1396/11/2 )از ساعت 8 صبح لغايت1۵ بعداز 
ظهر(

3- محل دريافت اسناد: اهواز – كيانپارس – خ 13 شرقی – بنياد مسكن انقالب اسالمی خوزستان – امور قراردادها.
4- قيمت اس�ناد مناقصه: واريز مبلغ 700/000)غير قابل برگش�ت( به حس�اب جاری بانك تجارت شماره 1028400442 شعبه چمران 

اهواز 
۵- محل تامين اعتبار: از محل اعتبارات ملی سال 1396 ) بصورت اوراق خزانه اسالمی دو ساالنه بند ه قانون بودجه سال 96(

6- مهلت ارائه پيشنهادت از سوی مناقصه گران : از سه شنبه مورخ 96/11/3 تا پايان وقت اداری شنبه مورخ 1396/11/14
7- پيشنهادات ارائه شده می بايست از آخرين روزمهلت تحويل پيشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمديد برای يك دوره سه ماه ديگر( 

معتبر باشد.
8 -تاريخ بازگشايی پاكات)الف، ب و ج(: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/16

9- حضور مناقصه گران در جلسه توجيهی پروژه و همچنين سايت ويزيت الزاميست . در غير اينصورت از بازگشايی پاكات مناقصه گر 
جلوگيری خواهد شد.

10- شرايط مناقصه گران: كليه شركتهای دارای حداقل رتبه ۵ ابنيه از سازمان مديريت يا استانداری ها.
11- ارائه يك نسخه از گواهی رتبه بندی و آخرين آگهی تغييرات كه روزنامه رسمی شده باشد در زمان خريد اسناد الزامی است.

http://iets.mporg.ir :12- جهت كسب اطالعات بيشتر می توانيد به سايتهای زير مراجعه نماييد
روابط عمومی بنياد مسكن انقالب اسالمی خوزستان  

نوبت دوم

1- گيالن
2- سمنان

3-كرمانشاه
4-بوشهر

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

س از مازیار اسدی - هدف واقتصاد
عک



ادامه از صفحه اول
نداشت هوا همواره در رفت و آمد و پاك 
ــدن بود بدين صورت چون همه مردم  ش
تهران و شهرستان ها براى مراجعه به مركز 
شهر كه جملگى ادارات در آن متمركز بود 
ايجاد ترافيك سنگينى مى نمود به طورى 
كه عابران پياده زودتر از وسايل نقليه مانده 
در ترافيك به محل كارشان مى رسيدند از 
ــك كار خود را آغاز  اين جهت طرح ترافي
نمود و براى پزشكان رايگان و خبرنگاران 
با كارت خبرنگارى نشريه و روزنامه خود 
درتردد بودند با قليلى وجه پرداختى ساير 
ــى و حقوقى كه  ــخاص حقيق ادارات و اش
ــپس به حالت امروز  الزم دانسته شد وس
افتاد كه اكنون بدان متعرفند كه در طرح 
ــت باشند اجازه داده شد و  رفت و آمد داش
به اجراى گذاشته شد ولى اكنون وسعت 
خيابان ها و اتوبان ها و متفرق شدن ادارات 
ــردم در  ــتر م ــى مورد مراجعه بيش دولت
مناطق مختلف شهر وجود طرح ترافيك 
ــه همين  ــى مى كند ب ــاد محدوديت ايج
ــود ترافيك هاى  ــث وج ــت باع محدودي
ــراغ  ــدون چ ــاى ب ــنگين در اتوبان ه س
ــه تعجب برانگيز  راهنمايى و رانندگى ك
است بلكه درخود محدوده طرح ترافيك با 
وجود انبوه كثير تاكسى هاى رنگا رنگ به 
ويژه ترافيك سنگين است وقتى كه اكنون 
ــراى همگان با  ــود كه طرح ب گفته مى ش
پرداخت وجه قابل استفاده خواهد بود پس 
ــرح ترافيك اين  ــتن ط مى توان با برداش
ــخص  ــت را از ميان برد و هر ش محدودي
وقتى متوجه شود كه بدون در نظر گرفتن 
وقت محدود هر زمان بخواهد مى تواند به 
ــى كند همه آن دو  هر جاى شهر سركش
ميليون و پانصد وسيله نقليه در حركت و 
ــهر وقتى پخش شوند ترافيك  روان در ش
اگر هم به وجود آيد در حركت خواهد بود 
ــه هوا هم  ــد ك ــگاه مالحظه خواهد ش آن
ــالم تر از گذشته خواهد شد. درغير اين  س
ــت همچنان همين طرح  صورت بهتر اس
ــى ادامه پيدا كند  ــك به صورت قبل ترافي
ــهميه هاى  منتهى با هزينه كمترى و س
درنظر داشته قبلى و آتى براى جلوگيرى از 
گرانى خيلى از كاالها و خدمات كه به آن 

مربوط است.

خبر
رعايت نكردن نكات ايمنى هنگام 
تخريب ساختمان حادثه زاست 

ــازى و معمارى شهردارى  معاون شهرس
ــه ريزش يك  ــه حادث ــاره ب ــه 6 با اش منطق
ــاختمان در خيابان مدبر تهران به خاطر  س
تخريب غير اصولى گفت: مالك ساختمان با 
بى توجهى به اخطاريه هاى شهردارى و بدون 
ــى درصدد تخريب ملك  رعايت نكات ايمن
ــود برآمده بود كه ملك ريزش مى كند.به  خ
ــهردارى منطقه ،  گزارش روابط عمومى ش
ــه اينكه تخريب  ــاره ب ــى مرتاضى با اش اعل
ساختمان هيچ صدمه جانى به همراه نداشته 
ــت پيرامون  ــه درخ ــت: دو قطع ــت گف اس
ــط اداره  ــيب ديدند كه توس ساختمان آس
فضاى سبز به محل ديگر انتقال داده شدند. او 
با اشاره به اينكه تخريب غيراصولى بنا تاكنون 
ــهروندان را گرفته است  ــيارى از ش جان بس
گفت: با حضور به موقع عوامل شهردارى اين 
ــد اما  ــر جانى دنبال ش ــدون خط ــه ب حادث
ــهروندان بايد به دنبال حفظ نكات ايمنى  ش
باشند. معاون شهرسازى و معمارى شهردارى 
ــدم رعايت نكات  ــا بيان اينكه ع منطقه 6 ب
ــبب ريختن  ــيارى از موارد س ايمنى در بس
ساختمان هاى مجاور بنا نيز شده است گفت: 
ــى يك حادثه تخريب غيرايمنى نيز مى  حت
ــنگينى به دنبال داشته و  تواند مخاطرات س
ــهروندان به نكات ايمنى توجه  الزم است ش
داشته باشند. مرتاضى تصريح كرد: هر اقدامى 
كه موجب جداكردن مصالح از ساختمان به 
ــازى، تعميرات، مرمت و  منظور حذف، نوس
ــازه  ــا بخش هايى از س ــام و ي ــازى تم بازس

ساختمانى باشد، تخريب خوانده مى شود.
    

نامه 40 نماينده به روحانى و 
آملى الريجانى براى آزادى 

بازداشت شدگان اعتراضات اخير
ــوراى اسالمى در  40 نماينده مجلس ش
نامه هاى جداگانه اى به رييس جمهور و رييس 
قوه قضاييه، خواستار آزادى هر چه سريعتر 
ــدگان اعتراضات اخير به ويژه  ــت ش بازداش
ــجويان دختر بازداشتى  دانشجويان و دانش
شدند.قاسم ميرزايى نكو با اعالم اين خبر به 
ايسنا، گفت: در متن اين نامه كه نسخه اى از 
ــاون پارلمانى  ــترى و مع آن به وزير دادگس
ــت: با  ــده، آمده اس رييس جمهور تحويل ش
ــخ و ناگوار اخير در  ــه به آنكه حوادث تل توج
ــور بيش از همه باعث نگرانى دلسوزان و  كش
ــده و بر اساس گزارش هاى  دغدغه داران ش
ارائه شده در جلسه غيرعلنى روز هفدهم دى 
ــورد تجزيه،  ــائل م ــال، اگر اين مس ماه امس
ــرار نگيرد،   ــكافى دقيق ق تحليل و كالبدش
مصالح و منافع ملى كشور دچار ضرر و زيان 
ــدت  ــد، به منظور جلوگيرى از ش خواهد ش
يافتن ريشه هاى نارضايتى دستگيرى هاى 
متعدد از سوى نيروهاى امنيتى،  اطالعاتى و 
انتظامى، ضمن تشكر از زحمات همه عزيزان 
ــدارى و طوالنى  ــد تداوم نگه به نظر مى رس
شدن زمان بازداشت آنان به ويژه دانشجويان 
و على الخصوص دانشجويان دختر بازداشتى 
مسائل و مشكالت متعددى را در پى خواهد 

داشت. 

خبرخبر 2
ساخت و ساز در خانه نيما يوشيج انجام نمى شود

براى حفظ بنا و نگهدارى از خانه نيما يوشيج تا مشخص 
ــدن وضعيت ملك، ساخت و ساز ساختمانى در آن انجام  ش

نمى شود.
ــهردارى منطقه يك حسن  به گزارش روابط عمومى ش
ــوراى  خليل آبادى عضو و رييس كميته ميراث فرهنگى ش
ــه ايى با مهندس حبيب اله  ــهر تهران در جلس ــالمى ش اس
ــهردار منطقه يك ،سوابق و وضعيت  تاجيك اسماعيلى ش
خانه على اسفنديارى (نيما يوشيج) را بررسى و در بازديد  از 
اين خانه اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگى خانه نيما را از 
ــيم تا اين اثر حفظ  ــت آثار ملى خارج كرده و در تالش فهرس

شود.
وى افزود: از وقتى متوجه شديم خانه نيما از فهرست آثار 
ملى خارج شده و ديوان عدالت ادارى  نيز حكم بر عدم ارزش 
ــرى هاى خود را آغاز كرديم و با  ــى اين بنا را داده پيگي ميراث
ــتان در شهردارى تالش شد اين مكان حفظ  همكارى دوس
ــود.خليل آبادى تصريح كرد: در همين راستا جلسه اى با  ش
حضور نماينده مالكان و نيز مسئوالن شهردارى منطقه يك 
ــت و اميدواريم با  ــد كه نتايج خوبى هم در پى داش برگزار ش
قول مساعدى كه نماينده مالكان و شهردارى دادند ، اين بنا 
ــيج در محدوده  ــت خانه نيما يوش پا برجا بماند.گفتنى اس
ــهيد  ــهيد كبيرى، خيابان ش منطقه يك تهران ، خيابان ش

رمضانى ، كوچه رهبر واقع شده است.
    

اجراى طـرح پايلـوت  بيمه رايگان در ازاى  
تفكيك پسماند از مبدأ درمنطقه 2

ــت منطقه دو از  ــهرى و محيط زيسس معاون خدمات ش
اجراى طـرح پايلـوت  بيمه رايگان در ازاى  تفكيك پسماند از 
مبدأ در مجتمع هاى مسكونى وشهركهاى منطقه دوخبر داد.

به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه دو ، مهران جندقى 
ــهركها و  ــت : آموزش خانوارها در ش ــا بيان اين مطلب گف ب
ــكونى و ارائه كارت اشتراك ، و اجراى طرح  مجتمع هاى مس
بيمه در سه شهرك مسكونى سطح ناحيه 9 به صورت پايلوت 
ــده  و اين طرح به منظور افزايش مشاركت شهروندان  آغاز ش
منطقه از طريق ارائه خدمات بيمه اى رايگان در ازاى تفكيك 
ــك از مبدا ، به مرحله اجرا رسيده است.وى  با  ــماند خش پس
اشاره به ضرورت جلب مشاركت شهروندان براى اجراى طرح 
تفكيك پسماند از مبدأ و لزوم تعيين اولويت گروه هاى هدف 
به منظور اجراى بهينه و پيشبرد امور و ارائه خدمات متقابل ، 
ــات متعددى  با هيئت  ــاركت ، جلس جهت نيل به جلب مش
مديره ها و مديران شهرك ها به منظور جلب مشاركت آنان در 
ــرح و انعقاد تفاهم نامه و ارائه آموزش هاى الزم به مديران  ط
ــنايى آنان با طرح  ــرايداران به منظور آش ــاختمان ها و س س
برگـزار شـد .جندقى خاطر نشان كرد: اجراى اين طرح سبب 
حفظ محيط زيست و سالمت محيط شهرى شده  و  مى تواند 
ــهروندان براى اجرايى  تاثير به سزايى در جلب مشاركت ش
كردن ديگر طرح هاى تفكيك پسماند از مبدأ از سوى اداره  در 

سـطح منطقه باشـد.
    

ديدار شهردار منطقه 7 با مه لقا مالح مادر طبيعت و 
محيط زيست ايران

ــاون اجتماعى و فرهنگى و  ــميه حاجوى به همراه مع  س
جمعى از مديران منطقه در ديدارى صميمانه با مادر محيط 
زيست ايران و بنيان گذار سازمان غير دولتى زيست محيطى 
جمعيت زنان مبارز با آلودگى محيط زيست، ضمن تبريك فرا 
رسيدن روز ملى هواى پاك، در خصوص دغدغه ها و مسائل 
زيست محيطى شهرها گفتگو كرد.   به گزارش روابط عمومى 
ــميه حاجوى  ــهردارى منطقه 7، در ابتداى اين ديدار س ش
ــت  ــه 7 با بيان ويژه برنامه هاى اجرايى زيس ــهردار منطق ش
محيطى در منطقه هفت و تالش همكاران اين منطقه براى 
ــازى حفاظت محيط زيست در ميان شهروندان،  فرهنگ س
افزود: شهردارى ها بنا به نقشى كه در مديريت واحد شهرى 
دارند، تأثير بسزايى در حل موضوعات زيست محيطى خواهند 
ــت. وى با اشاره به رويكرد مثبت شهردار تهران مبنى بر  داش
ــهر و همچنين تبديل شهر تهران به  ــت ش حفظ و نگهداش
شهرى اميدوار و انسان محور، تصريح كرد: با نظارت و حمايت 
همه جانبه شهردار تهران و همچنين واحدهاى اجرايى منطقه 
سعى داريم به سهم خود، گامى موثر در جهت حفظ محيط 
ــته و برنامه ريزى  ــازى منظر شهرى برداش زيست و زيباس
ــبت به مسائل روز شهرى داشته  تخصصى و دقيق ترى را نس
ــيم. شهردار منطقه 7 وجود دكتر مالح را باعث افتخار و  باش
فرصتى مغتنم براى بهره مندى از تجربيات ايشان نسبت به 
موضوعات زيست محيطى دانست و آموزش دانسته هاى مادر 
محيط زيست ايران به شهروندان و به ويژه كودكان و نوجوانان 
ــتار شد. در ادامه مه لقا  را از معاونين و مديران مربوطه خواس
ــت ايران بر ضرورت آموزش در جهت  مالح مادر محيط زيس
پيشگيرى از آلودگى هاى زيست محيطى تأكيد كرد و بانوان 
جامعه را از تأثيرگذارترين افراد در ترويج فرهنگ مهربانى با 

آسمان، زمين، درخت، آب و خاك ناميد.
    

افتتاح ”خانه مشاوره صنعت در گروه هاى بزرگ 
صنعتى“ غرب پايتخت

شهردار منطقه21 از افتتاح ”خانه مشاوره صنعت در گروه 
صنعتى ايران خودرو“ در راستاى اجراى برنامه هاى فرهنگى-

هنرى با محوريت خانواده پايدار و برگزارى كارگاه هاى آموزشى 
مهارت هاى زندگى با حضور اساتيد برجسته و بنام اين حوزه، 
خبر داد. به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه21، رحمانى 
ــترين مساحت از  ــاره به اينكه بيش ــهردار اين منطقه با اش ش
محدوده ورودى غربى پايتخت كاربرى صنعتى-كارگاهى را به 
ــك از مناطق 22گانه  ــى دهد، گفت: هر ي ــود اختصاص م خ
ــردى را دارد و آنچه كه  ــهر تهران ويژگى منحصر به ف كالنش
منطقه21 را از ساير مناطق شهردارى تهران متمايز مى كند 
ــه به نحوى اين بخش از  ــت ك وجود صنايع و كارگاه هايى اس
پايتخت را به شكل قلب صنعتى كالنشهر تهران و حتى كشور 
تبديل كرده است و همين مهم موجب شده تا مديريت شهرى 
تصميمات و برنامه هاى ويژه ى چنين بافتى را با توجه به ويژگى 
هاى منحصر به فرد منطقه در دستور كار خود قرار دهد.وى با 
بيان اينكه طرح برگزارى كارگاه هاى گروهى براى شهروندان 
شاغل در كارخانجات منطقه21 توسط معاونت امور اجتماعى 
ــترده از سال 1394 مورد  و فرهنگى اين منطقه به صورت گس
ــت، افزود: ”خانه  ــى و برنامه ريزى دقيق قرار گرفته اس بررس
ــاوره صنعت در گروه صنعتى ايران خودرو“ با هدف انتقال  مش
تجربيات و الگوهاى مختلف منطقه اى و همچنين لزوم استقرار 
مشاوران در حوزه هاى خانواده، فرزند پرورى و ...، تا پايان سال 
جارى به صورت مستمر و ثابت با برنامه اى مدون و مشخص و با 
حضور اساتيد مجرب در حوزه روانشناسى اقدام به برگزارى دوره 

هاى آموزشى-مشاوره اى كرده است.
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ــازمان برنامه و بودجه گفت:  رئيس س
ــاد مقاومتى براى  ــت از اقتص اگر قرار اس
دستيابى به رشد 8 درصد استفاده كنيم 
بايد به دنبال درآمدهاى مالياتى باشيم و 
ــيم، در چارچوب  ــر به دنبال نفت باش اگ
ــل  ــى عم ــاد مقاومت ــى اقتص گفتمان

نكرده ايم.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در 
چهارمين همايش ملى مديريت جهادى 
ــاى بين المللى  ــز همايش ه كه در مرك
ــان روند  ــد، با بي ــيما برگزار ش صداوس
ــيوه هاى مديريتى از  ــى تغيير ش تاريخ
مديريت علمى به نيروى انسانى و سپس 
مديريت مشاركتى، تصريح كرد: نخستين 
دفاعى كه از همزاد اقتصاد مقاومتى يعنى 
مديريت جهادى مى توانيم داشته باشيم 
اين است كه بگوييم اين شيوه مديريتى 

ــك مديريت  ــى نبوده و عين ي غير علم
علمى است.

وى با اشاره به اليحه بودجه سال 97 و 
پيش بينى افزايش درآمدهاى مالياتى در 
آن در راستاى اجراى سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى، اظهار كرد: رقم حاصل از درآمد 
ــاس  ــال 97 براس ــه براى س ــى ك ماليات
ــاالنه تا  ــد 8 درصدى س پيش بينى رش
ــاله 1404 پيش بينى  چشم انداز 20 س
شده 105 هزار ميليارد تومان است كه با 
ــزار ميليارد  ــن رقم 23 ه ــر گرفت در نظ
حقوق گمركى، كل منابع مالياتى در سال 
آينده 128 هزار ميليارد تومان است كه با 
لحاظ 66 هزار ميليارد تومان ديگر از اين 
نوع ماليات ها كل درآمد مالياتى كشور در 
ــارد تومان  ــال آينده 194 هزار ميلي س

است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد 
بر اينكه در بودجه  سال آتى توجه ويژه اى 
ــده است، ادامه  به درون زا بودن منابع ش
داد: اگر قرار است از اقتصاد مقاومتى براى 
دستيابى به رشد 8 درصد استفاده كنيم 
بايد به دنبال درآمدهاى مالياتى باشيم و 
ــيم، در چارچوب  ــر به دنبال نفت باش اگ
ــل  ــى عم ــاد مقاومت ــى اقتص گفتمان

نكرده ايم.
نوبخت همچنين با اشاره به پيش بينى 
درآمدهاى نفتى در بودجه 97 اظهار كرد: 
ــال آتى درآمد حدود .101 هزار  براى س
ميليارد تومان حاصل از فروش 2 ميليون 
و 410 هزار بشكه نفت با قيمت 55 دالر 
ــهيل 3500 تومان پيش بينى  با نرخ تس
ــوى ديگر رقم 4 هزار  ــت. از س ــده اس ش
ــاى نيمه تمام و  ــارد تومان پروژه ه ميلي

تعدادى هم ابنيه دولتى داريم كه اگر رقم 
حاصل از واگذارى اينها را هم جمع بزنيم 
ــان  ــارد توم ــزار ميلي ــود، 106 ه مى ش
ــزود: دارايى هاى مالى و  ــود.وى اف مى ش
ــاركتى هم چيزى حدود 46 تا  اوراق مش
ــان و همه منابع  ــارد توم ــزار ميلي 47 ه
ــزار ميليارد  ــال آينده 348 ه بودجه س
ــود كه در اليحه اى تنظيم و  تومان مى ش
تقديم مجلس شده است. سال  جارى نيز 
منابع در اختيار دولت همين ميزان است؛ 
بنابراين سال آينده منابع بيشترى نسبت 
ــد 8  ــت  اما رش ــال نخواهيم داش به امس
درصدى همچنان از تعهداتى است كه به 
مقام معظم رهبرى داده ايم و بايد بتوانيم 

دستيابى به اين رشد را تسهيل كنيم.
سخنگوى دولت با تاكيد بر اينكه مقام 
ــت هاى اقتصاد  ــرى سياس ــم رهب معظ

مقاومتى را با وضع موجود تبيين كرده اند، 
خاطرنشان كرد: امروز همچنان ذره اى از 
خصومت قدرت هاى بزرگ كه در راسشان 
ــت كه همه او را به عدم  همين فردى هس
تعادل روانى مى شناسند كم نشده است و 
همان جبهه بندى كه 30 سال پيش بوده، 
ــاره به  همچنان وجود دارد.نوبخت با اش
ــم در دوران دفاع  ــادى حاك ــول جه اص
ــه عرصه   ــرد: امروز ك ــدس تصريح ك مق
ــمنى ها از نظامى به اقتصادى تغيير  دش
ــت، بايد به همان اصول اعتماد  كرده اس
كنيم. در زمان جنگ و جهاد سختى هاى 
ــيارى براى جهادگران وجود داشت،  بس
ــود دارد، اما  ــختى ها وج امروز نيز اين س
ــد بدانيم كه بدون ترديد ويژگى هايى  باي
ــكا به آنها  ــود دارد كه با ات ــاد وج در جه

ميتوان از هر نوع سختى عبور كرد.

ــارك فناورى  ــاء پ ــه هيأت امن جلس
ــاون اول رييس  ــت مع ــس به رياس پردي
جمهور برگزار شد.به گزارش ايلنا، اسحاق 
ــاره به گزارش هاى ارائه  جهانگيرى با اش
شده از عملكرد پارك فناورى پرديس در 
ــده و  ــام ش ــات انج ــال 95، اقدام س
ــتاوردهاى حاصله را رضايت بخش و  دس
ــف و از پويايى و  ــده توصي ــدوار كنن امي
ــارك فناورى پرديس قدردانى  عملكرد پ

كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با 
ــاره به حضور و شركت خود در مراسم  اش
جشنواره تحقيقاتى علوم پزشكى رازى كه 
برگزار شد و مطالبه محققين و پژوهشگران 
براى افزايش بودجه تحقيقات و پژوهش، 
بر اهميت حوزه تحقيق و پژوهش تاكيد 
كرد و ضرورت افزايش بودجه و اعتبارات 

بخش پژوهش و تحقيق در كشور را يادآور 
شد.

وى همچنين در خصوص برنامه توسعه 
شعب و اعضاى غيرمستقر پارك فناورى 
پرديس (شبكه نوآورى تهران) بر ضرورت 
سياست گذارى و تعيين سازوكارى روشن 
ــى اعضاى غير  ــت هماهنگ و دقيق جه
ــتگاه هاى مرتبط و  ــتقر پارك با دس مس
ــوه ارتباط و تعامل آنان با بازار و بخش  نح

صنعت تاكيد كرد.
ــارك فناورى  ــات امناى پ رييس هي
ــرورت ايجاد  ــس ضمن تاكيد بر ض پردي
ــبكه نوآورى تهران خواستار تشكيل  ش
جلسه اى با حضور وزراى صنعت، معدن و 
تجارت، علوم، تحقيقات و فناورى و معاون 
علمى و فناورى رييس جمهور و معاونت 
ــت جمهورى شد تا برنامه  حقوقى رياس

توسعه شعب و اعضاى غيرمستقر پارك 
فناورى پرديس(شبكه نوآورى تهران) و 
ــن واحدها با  ــل اي ــاط و تعام ــوه ارتب نح
دستگاههاى مرتبط را مورد بررسى قرار 

دهند.
معاون اول رييس جمهور افزود: وقتى 
ــارك فناورى  ــتقر در پ ــاى غيرمس اعض
پرديس به واحد توليدى و كارخانه تبديل 
ــوند بايد نحوه ارتباط آنان با بخش  مى ش
ــاى مرتبط  ــتگاه ه ــاير دس صنعت و س
ــد كه اين موضوع نيازمند  ــخص باش مش
ــنى است تا نحوه و  سياست گذارى روش
ميزان تعامل و هماهنگى اين واحدها با هر 

دستگاه مشخص باشد.
در اين جلسه كه وزير صنعت، معدن 
و تجارت و معاون علمى و فناورى رييس 
ــتند، دبير هيات  جمهور نيز حضور داش

امناى پارك فناورى پرديس گزارشى از 
عملكرد اين پارك در سال 95 ارائه كرد 
ــريح دستاوردهاى سال گذشته  و به تش
ــگاه هاى كشور،  نظير هم افزايى با دانش
جذب و تبادل دانش فنى، توسعه كمى 
ــعه  ــاى عضو، توس ــركت ه و كيفى ش
ــردارى از  ــى و بهره ب ــات تخصص خدم
ــكارى هاى بين المللى  فرصت هاى هم

پرداخت.
در ادامه اين جلسه برنامه توسعه شعب 
ــاورى  ــارك فن ــتقر پ ــاى غيرمس و اعض
پرديس( شبكه نوآورى تهران) مورد بحث 
ــى قرار گرفت و دبير هيات امنا در  و بررس
اين خصوص اعالم كرد كه شبكه نوآورى 
ــاس آن،  ــت كه بر اس تهران برنامه اى اس
پارك فناورى پرديس خدمات نرم افزارى 
ــركت هاى دانش  ــازى را به ش تجارى س

بنيان در تهران ارائه مى دهد.
ــه ضمن موافقت اعضاى  در اين جلس
هيأت امناء با اصل اين موضوع، مقرر شد 
ــازو كار اين برنامه در جلسه  جزئيات و س
ــت وزارت علوم، تحقيقات و  اى با عضوي
ــت  ــى رياس ــت حقوق ــاورى، معاون فن
ــه و بودجه و  ــازمان برنام ــورى، س جمه
ــاورى رييس جمهور  معاونت علمى و فن
مورد بررسى قرار گيرد و نتايج آن به هيأت 

امناء اعالم شود.
ــت واحدهاى فناور  ــن نامه عضوي آيي
بصورت غيرمستقر، بودجه تفصيلى سال 
95 و 96 پارك فناورى پرديس و گزارش 
ــاى مالى پارك  ــى و صورت ه حسابرس
منتهى به سال هاى 93، 94 و 95 از ديگر 
ــه مورد  ــى بود كه در اين جلس موضوعات

بحث و بررسى و تصويب قرار گرفت.

نوبخت درچهارمين همايش ملى مديريت جهادى اعالم كرد:
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جهانگيرى در جلسه هيأت امناء پارك فناورى پرديس:
افزايش بودجه و اعتبارات بخش پژوهش و تحقيق كشور ضرورى است

رئيس جمهور با بيان اينكه راه مقابله با 
ــالم نگاه به قدرت  چالش ها در جهان اس
هاى خارجى نيست، گفت: ارتباط و تبادل 
نظر و همكارى ميان كشورهاى اسالمى 

بايد شكل نهادينه ترى به خود بگيرد.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن 
ــن المجالس  ــه بي ــى در افتتاحي روحان
ــم مراتب  ــت: در آغاز مايل ــالمى، گف اس
خشنودى خود را از حضور همه مسئولين 
و مقامات مجالس اسالمى در اين نشست 
ارزشمند اعالم كنم و مقدم كليه مهمانان 
ــالمى ايران  ــه جمهورى اس ــى را ب گرام

خوشامد بگويم.
ــرايط بسيار حساس  وى افزود: در ش
ــالمى بدون ترديد حل  كنونى دنياى اس
بخش عمده اى از مشكالت كشورهاى ما 
ــاركت واقعى و منصفانه مردم  در گرو مش
ــورمان است و همين  در امور جارى كش
ــون گذارى كه در  مهم نقش مجالس قان
حقيقت نماد حضور و مشاركت مردم در 
ــيت امور خود مى باشد را به خوبى  تمش

اشكار مى سازد.
رئيس جمهور با اشاره به نقش اتحاديه 
ــالمى در ايجاد وحدت  بين المجالس اس
گفت: بى ترديد تداوم اين چنين نشست 
ــراى تقويت روح  ــر بركتى ب هايى آثار پ
ــالم و  ــان اس ــعه در جه ــرادرى و توس ب
هماهنگى امت اسالمى در سطح جهان به 

جاى خواهد گذاشت.
وى با اشاره به چالش هاى جهان اسالم 
ــاى خارجى براى  ــت: تالش قدرت ه گف
ــلمانها، فقر و  ــلطه بر امور داخلى مس س
ــكالت اقتصادى و توسعه نيافتگى و  مش
ــالمى از  ــورهاى اس اختالفات ميان كش

جمله اين چالش هاست.
روحانى گفت: راه مقابله با اين چالش 
ها نگاه به قدرت هاى خارجى نيست. اين 
ــدرت ها صرفا به فكر منابع خود آنهم با  ق
ــا در جهت  ــتند. آنه هزينه ديگران هس
ــته و  ــش آالم ديگران قدمى برنداش كاه
ــليحات  ــت. با فروش تس ــد داش نخواهن
مرگبار به كشورهاى مختلف كه منجر به 

ــود و ايجاد  ــليحاتى مى ش ــابقه تس مس
اختالف بين كشورهايى براى ادامه سلطه 
جويى خودشان از جمله اقدامات آنها براى 

ماندن در منطقه است.
ــزود: براى يافتن راه حل نگاه ما  وى اف
بايد به درون باشد نه به بيرون. بايد به اتكا 
ــدى هاى درونى  ــه ظرفيت ها و توانمن ب
مشكالت را از پيش رو برداريم. اين نكته به 
معناى انزواطلبى نيست. ما حامى تعامل 
ــازنده اما از موضع برابر جهان اسالم با  س
ــه در آن جايى براى  ــتيم ك ديگران هس
ــت در امور  ــتعمار و دخال ــتثمار و اس اس
داخلى ديگران نباشد.روحانى گفت: برخى 
قدرت ها تمايلى به روابط سازنده و برابر با 
ديگران ندارند. نگاه آنها به ديگران نگاه از 
باال به پائين است و در پى روابط يك طرفه 
ــتند.رئيس  ــان هس و البته به نفع خودش
جمهور ادامه داد: ما بايد اختالفات خود را 
ــى و اتكا به  ــا هم افزاي ــار بگذاريم و ب كن
ــرى از  ــى، بهره گي ــاى داخل ظرفيت ه
ــانى و اجتماعى و منابع  ظرفيت هاى انس
غنى خود وابستگى به بيگانگان را كاهش 
ــعه روز  دهيم و در جهت بالندگى و توس

افزون جهان اسالم حركت كنيم.
ــرد: ما بايد اين باور را در  وى تصريح ك
ــت كنيم كه تنها از طريق عدم  خود تقوي
اتكا به بيگانگان و همبستگى بيشتر امت 
ــود بر معضالت  ــالمى قادر خواهيم ب اس

جهان اسالم فائق آئيم.
روحانى عنوان كرد: جهان اسالم هرگز 
ــت مگر آنكه ملل  ــود را باز نخواهد ياف خ
مسلمان كفايت و شايستگى خود را براى 
ــاء حاكميت مردم در  ــوردارى و ارتق برخ
ــاند و در سايه امنيت  عمل به اثبات برس
اجتماعى و سياسى و شكوفايى اقتصادى 
بتوانند براى همه طبقات و اقشار مختلف 

رفاه را به ارمغان بياورند.
ــتين گام در  ــرد: نخس ــه ك وى اضاف
رسيدن به اين مقصود داشتن منطقه اى 
آرام و روابط خارجى صلح آميز است. هيچ 
كشورى نمى تواند زمانى كه در منازعات 
و كشمكش هاى خارجى گرفتار است به 

توسعه داخلى خود اهتمام كند.
ــورى نمى  روحانى ادامه داد: هيچ كش
ــود را از طريق  ــكالت درونى خ تواند مش
لشگركشى هاى خارجى حل كند و برنامه 
هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى خود را 
ــتار ملت هاى  ــان با بمباران و كش همزم

همسايه پيش ببرد.
رئيس جمهور گفت: خشونت ورزى در 
بيرون از مرزها و فرافكنى مشكالت داخلى 
به بيرون نمى تواند ظرفيت افراطى گرى 
ــونت را در داخل از ميان بردارد. به  و خش
عكس مبارزه با فقر، تبعيض، ايجاد فرصت 
هاى برابر براى شهروندان فارغ از جنسيت، 
قوميت و مذهب در داخل اين كشورهاست 
كه مى تواند ريشه هاى خشونت و افراطى 

گرى را بخشكاند.
وى اظهار كرد: اين هدف مهمى است 
كه مجلس ما به عنوان مجمع نمايندگان 
مردم مى توانند نقش مهمى را در تحقق 
ــتا پيشنهاد مى  آن ايفا كنند. در اين راس
كنم ارتباط و تبادل نظر و همكارى ميان 
اعضاى مجالس كشورهاى اسالمى شكل 
نهادينه ترى به خود بگيرد تا نمايندگان 
بتوانند نه تنها در چنين مجامعى بلكه در 
سطح كميسيون هاى تخصصى به صورت 
ــود درباره  ــم با همپايان خ دوره اى منظ
ــاى آن به گفتگو  ــكالت و راه حل ه مش

بپردازند.
روحانى تاكيد كرد: كشورهاى اسالمى 
ــان ديگر به توجه و  امروزه بيش از هر زم
استقرار مردم ساالرى در كشورهاى خود 
نياز دارند. جهان غرب گمان مى كند كه 
ــاالرى  ــى و مردم س ــالم خواه ميان اس
ــبتى وجود ندارد و به همين بهانه به  نس
ــا صورت هاى تازه  ــود اجازه مى دهد ت خ
استعمار را به كشورهاى اسالمى تحميل 

كند.
ــلمان  وى اظهار كرد: ما به عنوان مس
بايد ميراث عظيم فقهى، شرعى، تاريخى 
ــود را پاس بداريم. ايجاد حكومت هاى  خ
مردم ساالر در چارچوب موازين اسالمى 
ــود كه حضور  ــبب مى ش ــو س از يك س
ــى و اجتماعى دين شكل قانونى و  سياس
ــوى ديگر  ــود بگيرد و از س مردمى به خ
ميراث دينى و اسالمى را به بهترين وجه 

آئين دار و استوار كند.
ــراى ما  ــه داد: ب ــس جمهور ادام رئي
ــى بودن حكومت،  بهترين الگو در مردم
ــيوه حكومت دارى پيامبر اسالم است.  ش
ــت دارى نبوى  ــوى متعالى حكوم در الگ
ــگاه وحى و  ــوار از جاي ــه آن بزرگ اگرچ
عصمت الهى برخوردار بود و همه مومنان 
به آن پيامبر رحمت، كالم وى را برخاسته 
از وحى الهى مى دانستند و امروز هم مى 
ــان در مقام زمامدار و حاكم  دانند، اما ايش

همواره با مردم مشورت مى كردند و حتى 
گاهى اعتراضات آنها را با روى خوش مى 

شنيدند و پاسخ مى دادند.
ــت موعود  ــت: در حكوم روحانى گف
جهانى هم اگر چه خاستگاه آن هدايت و 
عصت الهى است اما اقبال و استقبال مردم 
است كه آن را استقرار خواهد بخشيد. ما 
ــراث نبوى را به  هم كه وظيفه تحقق مي
دوش گرفته ايم، با اعتقاد عميق به آموزه 
ــى بودن نظام مان را  هاى وحيانى، مردم
ــينه هاى مان به روى  بايد در بازكردن س
نظرات و انتقادات مردم تحكيم ببخشيم.

روحانى تقويت مردمساالرى و توجه به 
ــن راهبرد براى  ــرات مردم را مهمتري نظ
ــت و گفت: ما با  مقابله با جهان غرب دانس
صندوق هاى راى، با تريبون هاى پارلمانى، 
ــبكه هاى آزاد  ــانه ها و ش مطبوعات، رس
خود به غرب اعالم مى كنيم هيچ نيازى به 

دخالت شما نداريم.
ــا در داخل و  ــس جمهور گفت: م رئي
خارج از جهان اسالم با هم صلح و مصالحه 
مى كنيم و مشكالتمان را حل مى كنيم. 
ــالمى را رقيب خود نمى  ــور اس هيچ كش
دانيم و معتقديم حتى با كشورهايى كه با 
ــى توانيم بر  ــر داريم، م ــا اختالف نظ آنه
ــاى احترام متقابل گفتگو و همكارى  مبن
كنيم. البته متاسفانه برخى كشورها مسير 
ــتباه مى روند و تحت القاى آمريكا و  را اش
رژيم صهيونيستى به شكاف در ميان امت 

اسالمى دامن مى زنند.
ــفانه برخى كشورها  وى افزود: متاس
دوام خود را در جنگ افروزى و دامن زدن 
به اختالفات مى دانند. قطعا آنها هيچ گاه 
نمى خواهند كه دوست مردم ستمديده 

باشند.
روحانى مهمانان كنفرانس را خطاب 
ــس در  ــن كنفران ــت: اي ــرار داد و گف ق
شرايطى برگزار مى شود كه به لطف خدا 
ــى داعش كه قرائتى  خطر افراطى گراي
نادرست از اسالم را بنيان گذاشته بود، به 
ــده اند و ان شاء اهللا به  شدت تضعيف ش
ــاهد نابودى كامل آنها خواهيم  زودى ش

بود.
رئيس جمهور تصريح كرد: جمهورى 
اسالمى ايران از ابتداى تولد اين گروه هاى 
تروريستى در صف مقدم مبارزه با آنها بود 
و با بهره گيرى از تجارب خود در گذشته 
به ديگران نيز در اين مسير كمك خواهد 

كرد.
وى افزود: ما به دعوت دولت هاى عراق 
ــوريه مستشاران نظامى خود را به آن  و س
كشورها فرستاديم و در كنار مردم اين دو 
كشور مسلمان و برادر با تروريسم تكفيرى 
ــت اندازى آنها به  مبارزه نموده و مانع دس
ــده ايم. اميدواريم با  ــورهاى ديگر ش كش

همكارى كليه دولت هاى اسالمى، ريشه 
ــراط و افراطى گرايى در جهان و جهان  اف
ــود و تمام  ــكانده ش ــالم به كلى خش اس
سرمايه امت اسالمى به جاى مقابله با اين 
گونه تهديدات مخرب، در مسير سعادت و 

رفاه مردم مسلمان قرار بگيرد.
ــرد: ابتكار  ــور تصريح ك رئيس جمه
جمهورى اسالمى ايران در بسيج جامعه 
جهانى براى مبارزه با تروريسم و افراطى 
ــان عليه افراطى  ــرى تحت عنوان جه گ
ــونت با اجماع جامعه جهانى  گرى و خش

روبرو شد.
ــى از مزاياى اصلى  روحانى افزود: يك
شكست جريان افراطى و خشونت طلب 
ــطين به  ــت موضوع فلس داعش، بازگش
ــه عنوان اولويت اول  جايگاه اصلى خود ب

دستور كار سياسى امت اسالم است.
وى مهمترين علت برهم خوردن ثبات 
ــغالگرى و  ــه را تداوم اش ــت منطق و امني
حمايت جانبدارانه و بى دريغ دولت آمريكا 
ــت و گفت:  ــتى دانس از رژِيم صهيونيس
حمايت هاى آمريكا از رژيم صهيونيستى 
ــت مظلوم  ــدن مل ــروم مان ــب مح موج
ــطين از حقوق اوليه خود در تشكيل  فلس
دولت مستقل فلسطينى به پايتخت قدس 

شريف است.
ــرد: ضرورى  ــس جمهور تاكيد ك رئي
است موضع قاطع جهان اسالم در مردود 
ــت رئيس جمهور  ــمردن تصميم زش ش
ــفارت خود به  ــكا در اعالم انتقال س آمري
قدس شريف تا پس گرفتن آن ادامه يابد. 
ــكار  اقدام رئيس جمهور آمريكا نقض آش
قطعنامه هاى سازمان ملل است كه حتى 
ــردى آنها نيز در  ــوى متحدان راهب از س
جهان غرب مورد انتقاد جدى قرار گرفته 

است.
روحانى ادامه داد: رژيم صهيونيستى از 
اينكه موضوع فلسطين دوباره به موضوع 
اصلى جهان اسالم تبديل شده ناخرسند 
ــت و تالش مى كند با طرح موضوعات  اس
واهى، اولويت اول جهان اسالم كه همان 
فلسطين و قدس است به فراموشى سپرده 

شود.
ــرد: توطئه هاى جديد  وى تصريح ك
ــالم  ــطين، قدس و جهان اس ــه فلس علي
ــان آن نتيجه معكوس  تاكنون براى باني
داشته و لذا شاهد انتفاضه و حركت جديد 
ملت فلسطين عليه رژيم صهيونيستى و 
حاميان آن هستيم. اطمينان دارم كه امت 
اسالم و دولت هاى اسالمى موضوع قدس 
ــلمين هرگز  ــوان قبله اول مس ــه عن را ب
ــت  فراموش نخواهند كرد و براى بازگش
كليه فلسطينيان به سرزمين مادرى خود 
ــكيل دولت فلسطين تالش خود را  و تش

مضاعف خواهند كرد.

روحانى در اتحاديه بين المجالس اسالمى:

حتى با كشورهايى كه اختالف نظر داريم هم مى توانيم گفت و گو كنيم
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آگهی  مزایده ماش�ین آالت  ش�هرداری  بیله  س�وار 
ش�ماره: 5262- 1396/10/18

شهرداری  بیله  سوار  در نظر  دارد  به  استناد به  مجوز بند  یک شماره 96/133/ش-96/7/15 شورای  اسالمی شهر  بیله  سوار  ماشین  آالت 
مازاد  بر نیاز  خود  را  با  نشر آگهی  مزایده با شرایط ذیل  به  فروش  می رساند :

مبلغ  سپردهقیمت  پایهوضعیت سندشماره  انتظامیمدلنوع  خودروردیف

3/000/000 ریال51/000/000 ریالداردایران 91-439 ل 138818وانت  پیکان1

2/000/000 ریال35/500/000ریالداردایران 91-964 ل 138714وان ت پیکان2

2/000/000 ریال38/000/000 ریالداردایران 91-289 ل 136917وانت  نیسان3

8/000/000 ریال149/000/000 ریالداردایران 91-533ل 138616سواری پژو پارس4

15/000/000 ریال288/000/000 ریالفاقد  سندفاقد  پالک1364گریدر فان5

2/500/000 ریال49/000/000 ریالداردایران 91-131ل 138311سواری پژو6405

2/000/000 ریال38/000/000 ریالداردایران 91-288ل 138217آمبوالنس مزدا7

8/000/000 ریال142/000/000 ریالدارد811 ب16 اردبیل فاقد پالک کشوری1380آتش نشانی بادسان8

10/000/000 ریالهرکیلو 9000 ریالسند  فروش داردپالک موقت 138011748کامیونت کمپرسی آذرخش9

2/500/000 ریال49/000/000 ریالداردایران 91-285 ل 137017وانت  نیسان10

شرایط  آگهی  :
1-پیشنهاد دهندگان بایستی مبلغ  سپرده را  به  شماره حساب  3100001696009 نزد  بانک  ملی  شعبه  بیله  سوار بنام  شهرداری  بیله  سوار  
واریز  وفیش  مربوطه را  در  پاکت الف و اسنادمزایده و  قیمت پیشنهادی را  در  پاکت ب  و  سپس  هر  دو پاکت  رادر  داخل  پاکت  ج  قرار  داده  

و  الک ومهر  شده تا  پایان وقت  اداری  روز  سه  شنبه  مورخه 96/11/10 به  دبیرخانه شهرداری  تحویل  و  رسید دریافت دارند .
2-برندگان اول  ودوم وسوم  مزایده هر  گاه  حاضر  به  انعقاد  قرار  داد  نشوند  سپرده آنان  به نفع  شهرداری  ضبط  خواهد  شد .

3-به  پیشنهادات  فاقد  فیش بانکی  مخدوش مبهم  و مشروط  ترتیب  اثر داده  نخواهد  شد .
4-حضور  پیشنهاد دهندگان در  جلسه اختیاری بوده و  شهرداری  در رد  یا  قبول  یک  یا  کلیه  پیشنهادات  مختار  است  

5-هزینه های  مزایده من  جمله حق  الزحمه کارشناس  رسمی دادگستری هزینه اگهی  روزنامه  و عوارض  شهرداری  و مالیات  نقل  وانتقال  
خودرو و مالیات بر ارزش افزوده و  بیمه  و جرایم  آن  در  صورت  وجود  و هزینه های  جمع  آوری  تشریفات  اداری  وانتظامی حمل و نقل  بر عهده 
خریدار می باشد به  عبارت دیگر صرفا جرائم راهنمایی  و  رانندگی  خودرو ها  در  صورت  وجود  تا  تاریخ  تحویل  خودرو برعهده  فروشنده و  

مابقی  هزینه ها  بر عهده خریدار  می باشد 
6-پیشنهادات  رسیده  راس ساعت  11 روز  چهارشنبه مورخه 96/11/11 در  شهرداری  با  حضور اعضای  کمیسیون معامالت شهرداری  باز و  

قرائت خواهد شد .
7-شرکت  کنندگان می  توانند جهت  رویت همه  روزه در  وقت اداری به  شهرداری  مراجعه  نمایند  و  یا  جهت  کسب  اطالعات  بیشتر  با  شماره 

تلفن 32822013 تماس  حاصل  فرمایند .
8-کلیه  کسورات قانونی  بر عهده برنده  مزایده خواهد  بود .

9-شرکت  در  مزایده وارائه  پیشنهاد به  مزله  قبول  شروط  و تمامی  تکالیف  تعیین  شده از  سوی  شهرداری  می باشد .
10-شرکت  کنندگان  جهت  دریافت  اسناد مزایده  از تاریخ 96/10/21 لغایت  96/10/30 در  وقت  اداری  به  مدت  ده  روز  به  امور  مالی  مراجعه  

نمایند 
11- مهلت  قبول  پیشنهادات  از تاریخ  96/11/1 لغایت 96/11/10 به  مدت  ده  روز  در  وقت  اداری  می باشد .

12-حضور  پیشنهاد دهندگان  در  جلسه  بازگشایی پاکتها  آزاد  می باشد .
نوبت  اول : 9/10/20      نوبت  دوم : 96/10/27 

شهروز  بهادر  -  شهردار  بیله  سوار

نوبت دوم

اصالحی�ه
در اگهی  مزایده ماش�ین  آالت ش�هرداری بیله  س�وار در نوبت  اول  در  ردیف  دوم  قیمت  پایه وانت  پیکان به  ش�ماره  

انتظامی  ایران 91-964 ل 14 مبلغ 35/500/000 ریال صحیح میباشد که  اشتباها  31/500/000 ریال چاپ  شده  بود  که  

بدینوسیله  اصالح  می  گردد .

آگه�ی مزای�ده ام�وال غی�ر منق�ول نوب�ت اول  
به اطالع اهالی محترم شهرستان آبدانان وبخش های تابعه می رساند حسب دستور ریاست محترم دادگستری این شهرستان ملک متعلق به 

یونس پالیزبان در حق محکوم له جواد جماره توقیف وبه شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .پرونده های کالسه :9600
توضیحات :1-ملک مورد مزایده فاقد سند رسمی ومفروز می باشد .

2-ملک  در مورموری –خیابان شهید کشوری واقع شده است 
3- ملک مورد ارزیابی حقوق ارتفاقی وحقوق انتفاعی ندارد .

4- حدودات اربعه ملک :ش�مال محدود اس�ت به زمین قدرت اسکندری –ش�رق بطورل 7/5محدود به زمین قدرت االه اسکندری –جنوب 
محدود به زمین قدرت اله اسکندری –غرب محدود است به خیابان شهید کشوری .

5-مساحت ملک :عرصه به مساحت 150متر مربع وارزش هر متر مربع2000000ریال وارزش کل ملک 300000000ریال وقیمت پایه مزایده می 
باشد .

6- طالبین به خرید ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده با حضور در دفتر اجرای احکام مدنی با حضور در اجرای احکام مدنی از ملک توقیفی 
دیدن فرمایند .

7- تاریخ مزایده :چهارشنبه 1396/11/11ساعت 11
8-مکان مزایده :دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آبدانان  

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آبدانان

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
مرکزی گفت: مرکزی رتبه نخست تنوع تولید کاال و 
خدمات را در کشور دارا است و شهرداری های استان 
برای اجرای کارهای عملیاتی باید از این ظرفیت بهره 

بگیرند. 
محمدرضا حاجی پور در نشست مشترک صنعت 
گران و معدن کاران استان مرکزی با شهردار و اعضای 
شورای اسالمی اراک اظهار داشت: درخواست ما این 
اس��ت در پروژه های عمرانی که در شهر اراک و سایر 
ش��هرهای استان عملیاتی می ش��ود حتما از توان و 
ظرفیت های داخل اس��تانی اس��تفاده ش��ود.رئیس 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: 
به��ره گیری از این پتاس��یل و ظرفی��ت های داخلی 
موجب رونق اقتصادی در اس��تان شده و از این طریق 
بخش��ی از مشکالت نقدینگی و مسایل مالی واحدها 
تامین می ش��ود و متعاقب آن هم موضوع گردشگر و 
جذب توریست اتفاق خواهد افتاد.حاجی پور با اشاره 
به فلسفه تشکیل این جلسه بیان داشت: این جلسه با 
ه��دف تعامل بیش��تر بین صنع��ت گران اس��تان و 
شهرداری برای ایجاد رونق اقتصادی و بهبود شرایط 
ش��هری شکل گرفته اس��ت.وی ادامه داد: با توجه به 
اقداماتی که در حوزه تولید و خدمات شهری در اراک 
در حال انجام است، تالش باید بر این پایه بنا شود که 
روی��ه جدی��دی را در زمینه حضور موث��ر واحدهای 
تولیدی در توس��عه شهری آغاز کنیم.رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان مرکزی خاطرنشان 
کرد: با توجه به جایگاه استان مرکزی در بخش صنعت 
به عنوان پایتخت صنعتی ایران، توجه ویژه ای باید به 
امر توسعه شهری در مجموعه شهرها داشته باشیم و 
از ظرفیت و پتانسیل واحدهای تولیدی و صنعتی هم 
در ای��ن زمینه نهایت به��ره را ببریم.حاجی پور بیان 
داش��ت: طی مذاکره با شهردار و اعضای شورای شهر 
اراک مقرر ش��د میدانی را به عنوان المان صنعتی در 

قالب معرفی مجموعه صنعت اس��تان احداث کنیم و 
امیدواری��م با تبادل نظری ک��ه اتفاق می افتد به یک 

نقطه مثبت برسیم
شهردار اراک نیز گفت: زمینه در استان مرکزی به 
وی��ژه دراراک همه گونه برای س��رعت بخش��یدن به 
پیشرفت وآبادانی فراهم است تنها باید افراد تنگ نظر، 
بخیل وحسود را از مجموعه های خودمان ترد کنیم. 
داود تاجران در نشست مشترک صنعتگران و معدن 
کاران اس��تان مرکزی با ش��هردار و اعضای ش��ورای 
اسالمی اراک اظهار  داشت: این جلسه با هدف تجمیع 
سرمایه و جلوگیری از فرار سرمایه از شهر اراک با ایجاد 
یک زمینه امن برای س��رمایه گذاران و جذب سرمایه 
جدید برگزار شده که این اقدام جای بسی خوشحالی 
دارد.همچنین رئیس شورای اسالمی شهر اراک گفت: 
شرایط امنیت س��رمایه گذاری در امور شهری اراک 
بایستی مهیا شود و در این زمینه می توان از ظرفیت 
صنایع این قطب صنعت کشور بهره گرفت. کاوه فلک 
افالکی اظهار داشت: شورای پنجم تحول گرا و مطالبه 
گر است و به آبادانی و رونق اراک می اندیشد و در این 
راستا برای رسیدن به اهداف خود که همان پیشرفت 
ش��هر اراک است از همه اندیشه های سازنده کمک و 

یاری می طلبد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مرکزی:

شهرداری ها از ظرفیت واحدهای صنعتی استان مرکزی بهره گیری کنند

با همت شورای اسالمی شهر و شهرداری قزوین، آئین »تجلیل 
از ورزشکاران و قهرمانان فراملی استان قزوین در سال 95« با حضور 
پرشور ورزش��کاران و ورزش دوستان قزوینی در سالن اجتماعات 

اداره کل تبلیغات اسالمی استان قزوین برگزار شد.
زاهدی، استاندار قزوین:

کسب عناوین قهرمانی موجب تقویت غرور ملی 
می شود

عبدالمحم��د زاه��دی، اس��تاندار قزوین در ای��ن آیین گفت: 
ورزشکاران قهرمان با اهتزاز پرچم ایران در میادین ورزشی موجب 
تقویت غرور ملی می شوند که بسیار ارزشمند است. زاهدی افزود: 
وظیفه سنگین تر قهرمانان ایجاد غرور ملی در مردم و کشور است 
چون با قهرمانی یک ورزشکار در صحنه ملی و بین المللی همه مردم 
احساس نش��اط و پیروزی خواهند داش��ت. وی اظهار کرد: وقتی 
ورزش��کاری در س��طح ملی و یا جهانی مدال می گیرد و روی سکو 
می رود در میان ملت غرور ملی ایجاد می کند و گویی همه مردم این 

مدال را گرفته اس��ت. اس��تاندار قزوین تصریح ک��رد: باید جایگاه 
ورزش��کاران خود را حفظ کنیم و ضمن گرامیداش��ت مقام آن ها 
نس��بت به تکریم کسانی که پرچم ایران را در اقصی نقاط جهان به 

اهتزاز درمی آورند، همت کنیم.
صفری، شهردار قزوین:

توسعه ورزش همگانی از چشم اندازهای اصلی برنامه پنج ساله 
شهردار قزوین است

علی صفری، ش��هردار قزوی��ن نیز در این آیی��ن گفت: ورزش 
به عنوان مقوله اي ارزشمند با هویت انسان گره خورده است و تأثیر 
بس��زایی در سالمت روح و جس��م دارد و از این رو مدیریت شهری 
برحس��ب وظیفه ذاتی خود مأموریت دارد آن را در جامعه تبلیغ و 
ترویج کند. صفری افزود: ورزش موضوع ملي است، ورزش قهرمانی 
براي ملت ما افتخار اس��ت، ورزش مایه ش��ادي و امید مردم است، 
ورزشکار کشورش را در شادابي نگه مي دارد، ورزشکار کشورش را 
امیدوار مي کند. وي ادامه داد: ورزشکاران و قهرمانان ایران اسالمي 
ب��راي ما و به ویژه جوان��ان درس هاي فراواني ب��راي زندگي دارند 
به طوري که آنان از شکست براي خود پیروزي مي سازند و این تعامل 
دائمي شکست و پیروزي در همه بخش هاي زندگي ها قابل مشاهده 

است.
ش��هردار قزوین گفت: امروز با تالش و تدبیر مجموعه مدیریت 
شهري و حمایت شوراي اسالمي شهر قزوین از 68 قهرمان استان 
که در عرصه هاي آسیایي و جهاني حائز مقام شده اند، تجلیل شد. 
صفري بیان کرد: جاي بسي خوشحالي است که حدود یک سوم از 
قهرمانان را بانوان تشکیل مي دهند و این مهم نوید آینده اي روشن 
در حوزه ورزش، خانواده و جامعه سالم خواهد بود. وي خاطرنشان 
ساخت: ورزش باعث افزایش نشاط در جامعه و کاهش آسیب هاي 
اجتماعي مي شود که توسعه ورزش همگاني از چشم اندازهاي اصلي 

برنامه پنج ساله ش��هردار قزوین است. شهردار قزوین تصریح کرد: 
امروز ش��هرداري ها از یک دس��تگاه عمراني-خدماتي به یک نهاد 

فرهنگي -اجتماعي تبدیل شده اند.
داوودی، رئیس شورای شهر قزوین:

توسعه ورزش همگانی از رویکردهای اساسی شورای 
شهر قزوین است

حکمت اهلل داوودی، رئیس ش��ورای اسالمی شهر قزوین گفت: 
توسعه ورزش همگانی یکی از رویکردهای مهم شورای شهر قزوین 

در بخش ورزش است.
 داوودی افزود: قزوین بیش از 70 قهرمان در سطح جهان و آسیا 
دارد ک��ه در این بی��ن، 20 نفر از قهرمانان بانوان هس��تند که این 
ظرفیت برای ما افتخارآمیز است. وی اظهار کرد: رسالت اصلی خود 
را در شورای شهر توسعه ورزش های همگانی می دانیم، شورای شهر 
مصمم است تا با حمایت از ورزشکاران قهرمان به توسعه این حرکت 
ارزش��ی در اس��تان کمک کند. رئیس شورای اسالمی شهر قزوین 
تصریح کرد: در این دوره سعی خواهیم کرد کمک های بیشتری به 
ورزش استان صورت گیرد که در اولین گام به رشته والیبال کمک 

کردیم تا در لیگ باقی بماند.
 داوودی در ادامه از تکمیل 40 کیلومتر مسیر دوچرخه در شهر 
قزوین ب��رای ترویج فرهنگ دوچرخه س��واری و ارتقاء س��المت 
شهروندان خبر داد و گفت: باید در شهر بستری را مهیا کنیم تا همه 
مردم به راحتی به ورزش روی آورند و برای ورزش دغدغه نداش��ته 
باشند. داودی اظهار امیدواری کرد روزی ورزش به عنوان یک عادت 
در جامع��ه پیش��رو باش��د و روزی برس��د ک��ه تم��ام زندان ها به 

ورزشگاه هایی برای تمام شهروندان تبدیل شود.
محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
شهرداری قزوین نگاه ویژه ای به ورزش دارد

محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این آیین اختصاص 27 صدم درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده 
به توس��عه ورزش کش��ور موجب رفع بخش عمده ای از مشکالت 
حوزه ورزش می شود. داود محمدی افزود: خوشبختانه شهرداری 
قزوین نگاه ویژه ای به ورزش دارد و در کنار س��ایر فعالیت ها تالش 
می کند در این عرصه رویکرد خوبی داش��ته باش��د که جای تقدیر 
دارد. نماینده قزوین در مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد: باوجود 
محدودیت های مالی دولت؛ نمایندگان مجلس در مسیر حمایت از 
ورزش گام برداشتند و درحالی که بیشترین افزایش اعتبارات برخی 
دس��تگاه ها حدود 17 تا 30 درصد بود توانستیم منابع مالی ورزش 
را تا 400 درصد افزایش دهیم که حرکت ارزش��مندی بود. رئیس 
کمیس��یون اصل 90 مجلس شورای اس��المی بیان کرد: در سفر 
رئیس جمهور به اس��تان مبلغ 10 میلیارد توم��ان برای امر ورزش 
اختصاص یافت و س��ه میلیارد و 600 میلیون تومان برای مجتمع 
ورزشی کارگری و سه میلیارد تومان برای مجتمع ورزشی ایثارگران 
داده ش��د که به رونق این بخش کمک کرده اس��ت. وی بیان کرد: 
همچنین با کمک بسیج و سپاه استان ساخت 28 سالن ورزشی را 
آغاز کرده ایم که 16 سالن تکمیل شده و مابقی نیز در دست احداث 
است که با بهره برداری از آن ها بخش بیشتری از جوانان از تسهیالت 

ورزشی برخوردار خواهند شد.
زرآبادی، نماینده مردم قزوین:

اشتغال مهم ترین نگرانی ورزشکاران قهرمان و مدال آور است
سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اش��تغال مهم ترین نگرانی ورزش��کاران قهرمان و 
مدال آور اس��ت که باید از سوی مسئوالن با جدیت پیگیری شود. 
زرآبادی افزود: یکی از مش��کالت قهرمانان و مدال آوران نداش��تن 
شغل است که باید در این زمینه اقدامات الزم صورت گیرد. وی در 
بخش دیگری از س��خنانش گفت: ورزش در س��المت مردم بدون 
شک مهم ترین ابزار است و همه باید تالش کنیم تا در همه سطوح 
جامعه پیاده شود. زرآبادی افزود: در مجلس حامی ورزش هستیم و 
در حد توان پیگیر مشکالتش��ان هستیم اما گاهی محدودیت های 

مالی مانع کارها می شود. 
نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اس��المی اضافه کرد: 
تالش می کنیم در دیدارهای مستمر که با هیئت های ورزشی داریم 
ضمن آگاهی از مش��کالت آنان برای حل مس��ائل پیگیری الزم را 

انجام دهیم. 
وی اضافه کرد: این روزها در مجلس موضوع بودجه مطرح شده 
و در کنار آن الیحه حمایت از معلوالن در حال بررسی است که در 
این زمینه به ورزش معلوالن نگاه ویژه ای داریم. زرآبادی اظهار کرد: 
در تصوی��ب بودجه امیدواریم در زمینه ورزش هم اتفاق خوبی رخ 
دهد و بتوانیم در مس��یر سالم س��ازی جامعه با توسعه ورزش گام 

برداریم.
درافشانی، سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری قزوین:
تجلیل از ورزشکاران قهرمان موجب تقویت روحیه 

آنان و گسترش فرهنگ قدرشناسی می شود
محمد درافش��انی، سرپرس��ت س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزش��ی شهرداری قزوین نیز در حاشیه این آیین گفت: تجلیل از 

ورزشکاران قهرمان موجب تقویت روحیه آنان و گسترش فرهنگ 
قدرشناسی در سطح جامعه می شود. درافشانی با بیان این که آیین 
تجلیل از ورزشکاران قهرمان مدال آور نشانگر قدرشناسی مجموعه 
مدیریت ش��هری از تالش های جوانان ورزشکار شهر قزوین است، 
اظهار کرد: حمایت و تقدیر از قهرمان ورزش��ي نقش بس��زایی در 

ترغیب نسل جوان به ورزش دارد.
 درافشانی خاطرنشان کرد: توس��عه ورزش به ویژه ورزش های 
همگانی که جزو وظایف س��ازمان های فرهنگی ورزشی شهرداری 
است در کاهش آس��یب هاي اجتماعي و افزایش نشاط اجتماعی 
نقش مؤثری دارد. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری قزوین افزود: برای اولین بار مراسم تجلیل از ورزشکاران 
قهرمان مدال آور از شبکه استانی قزوین به طور زنده پخش شد که 
امیدواری��م با برگ��زاری چنین برنامه هایی ش��اهد افزایش انگیزه 
بیش ازپیش ورزش��کاران و کسب عناوین قهرمانی توسط آنان در 

عرصه های بین المللی در سال های آتی باشیم.

با همت شورای اسالمی شهر و شهرداری قزوین صورت گرفت:

تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان فراملی استان قزوین



بازار سرمايهبازار سرمايه 4
مراسم معارفه مديرعامل جديد بانك مسكن 

برگزار شد
ــمى با حضور وزير راه و شهرسازى ابوالقاسم  طى مراس
ــكن معرفى  رحيمى اناركى به عنوان مديرعامل بانك مس

شد.
ــكن- هيبنا، طى  ــرى بانك مس ــزارش پايگاه خب به گ
مراسمى با حضور وزير راه و شهرسازى، مراسم توديع دكتر 
محمدهاشم بت شكن مديرعامل سابق بانك مسكن برگزار 
و ابوالقاسم رحيمى اناركى به عنوان مديرعامل جديد معرفى 

شد.
ابوالقاسم رحيمى اناركى، 34 سال در بانك مسكن سابقه 
ــكن از يك  ى فعاليت دارد. وى خدمت خود را در بانك مس
ــال 92 تا كنون در  ــعبه در شهر اصفهان آغاز كرد و از س ش

هيأت مديره بانك مسكن حضور داشته است.
    

بخشودگى 100 درصد جرايم تأخير تسهيالت در 
بانك آينده

بانك آينده، با اجراى «طرح زرين 4» در سه ماهه پايانى 
سال 1396 و در بازه زمانى 1396/10/01 تا 1396/12/15 
ــهيالت اعطايى را اجرا  ــودگى جرايم تأخير تس طرح بخش

مى¬كند.
بر اساس اين طرح، مشتريانى كه تا تاريخ 1396/12/15، 
ــهيالتى و يا  ــاى تس ــويه نقدى بدهى¬ه ــبت به تس نس
ــاط اقدام نمايند؛ از مزاياى مختلفى، از  ــانى اقس به روزرس
جمله: بخشودگى 100 درصد جرايم تأخير پرداخت اقساط، 
بدون توجه به نرخ سود و نوع تسهيالت، برخوردار خواهند 
ــد.گفتنى است؛ در اين طرح براى مشتريانى كه زودتر از  ش
ــهيالت خود نمايند؛  ــيد، اقدام به تسويه تس موعد سررس
ــابى در نظر گرفته شده  مزايايى به عنوان جايزه خوش حس
ــا  ــخ 1396/10/01 ت ــن 4» از تاري ــت.«طرح زري اس
1396/12/15، در كليه شعب بانك آينده در سراسر كشور، 
ــب اطالعات  ــتريان محترم، براى كس ــرا مى-شود.مش اج
ــماره  ــاط بانك به ش ــز ارتب ــا مرك ــى توانند ب ــتر، م بيش
ــعب بانك  27663200-021 تماس گرفته و يا به كليه ش

آينده در سراسر كشور، مراجعه فرمايند.
    

شركت روياى هفت آسمان سبالن با تسهيالت 
بانك صنعت و معدن افتتاح خواهد شد

ــبالن با 5 و نيم  ــمان س ــركت روياى هفت آس طرح ش
ــهيالت ارزى و 1 ميليارد تومان تسهيالت  ميليون يورو تس
ــوده و به بهره  ــدن درحال اجرا ب ــي بانك صنعت و مع ريال

بردارى خواهد رسيد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى بانك صنعت و معدن، اين 
ــتان اردبيل در حال احداث است با  واحد توليدي كه در اس
ايجاد 91 شغل مستقيم انواع ميوه و سبزى عمل آورى شده 

توليد خواهد كرد.
ــاس اين گزارش، بانك صنعت و معدن تاكنون 20  بر اس
ميليارد تومان تسهيالت در قالب طرح رونق توليد به صنايع 

كوچك و متوسط استان اردبيل پرداخت كرده است.
ــاي اخير با  ــال ه ــت طرح هاي زيادي در س گفتني اس
ــهيالت بانك صنعت و معدن در نقاط مختلف كشور به  تس

اجرا در آمده و موجب ايجاد اشتغال شده است.

خبر

خبر
ئيس كل بيمه مركزى:

عزم جدى بيمه مركزى براى 
توسعه بيمه هاى زندگى

ــعه  عزم جدى بيمه مركزى براى توس
بيمه هاى زندگى/ 2.5 ميليون نفر در سال 

95 تحت پوشش بيمه عمر قرار گرفتند.
ــزى گفت: 2.5  ــس كل بيمه مرك رئي
ميليون نفر در سال 95 تحت پوشش بيمه 

عمر قرار گرفتند.
ــزارش ايلنا؛ عبدالناصر همتى در  به گ
مراسم افتتاحيه همايش بيمه هاى عمر و 
تامين آتيه به ميزبانى بيمه پاسارگاد، راه 
ــن مالى پايدار اقتصاد  مطمئن براى تامي
كشور از طريق سرمايه گذارى هاى ميان 
ــعه بيمه هاى  ــد مدت را توس مدت وبلن

زندگى در كشور دانست.
    

تعداد كاربران سامانه «بام» از دو 
ميليون نفر گذشت

ــدارى  ــامانه بانك ــران س ــداد كارب تع
ــوم به  الكترونيكى بانك ملى ايران موس

«بام» از مرز دو ميليون نفر عبور كرد.
به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومى 
بانك ملى ايران، «بام» سامانه اى منحصر به 
فرد در نظام بانكدارى الكترونيك است كه 
ــدت مورد  از زمان راه اندازى تا كنون به ش
ــتريان بانك قرار  ــتقبال كاربران و مش اس
ــامانه در نسخه وب،  ــت.اين س گرفته اس
اندرويد و آى او اس در دسترس مخاطبان 
است و انواع امور بانكى را پوشش مى دهد.

كاربران «بام» از حضور در صف خودپرداز 
ــد انواع  ــد، مى توانن ــعبه بى نيازن و يا ش
تراكنش هاى منحصر به فرد بانكى از جمله 
ــارى و  ــيم كارت اعتب ــارژ خودكار س ش
مشاهده صورت حساب يك سال گذشته، 
مديريت چك ها و محاسبات بانكى را انجام 
دهند و حتى ميزان امنيت ورود به سامانه 
ــان انتخاب كنند.«نيكوكارى»  را خودش
هدفمند، يكى از امتيازات اين سامانه است. 
ــتفاده از  ــن روش، كاربر «بام» با اس در اي
منوى «نيكوكارى» مى تواند از ميان 18 
ــراى واريز وجه در نظر  ــازمان، يكى را ب س
بگيرد.اين سامانه طى سال 2017 ميالدى 
ــتر جست و جو شده  در ميان عبارات بيش
ــان قرار گرفته  ــط ايراني در اينترنت توس
ــت. آن طور كه نتايج به دست آمده از  اس
طريق Google trends نشان مى دهد، 
عبارات «سامانه بام» و «بام» در اين مدت 
ــده در  ــت و جو ش ــزو 20 عبارت جس ج

اينترنت بوده اند.

 رييس كل بانك مركزى تاكيد كرد: ما 
ــترش موسسات مالى  از فساد رو به گس
غيرمجاز جلوگيرى كرديم و حاضر بوديم 

هزينه آن را هم بدهيم.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رسانى 
ــيون اميد مجلس، ولى اهللا سيف  فراكس
ــت مشترك با  ــه شنبه در نشس صبح س
ــيون اميد مجلس شوراى  اعضاى فراكس
ــالمى به وضعيت اقتصادى در كشور  اس
ــور در  ــاره كرد و گفت: وضعيت كش اش
ــبى در بازار ارز  ــه با تورم و ثبات نس رابط
وضعيت بدى نيست و رشد اقتصادى هم 
ــرايط خوبى دارد؛ ضمن اينكه شوك  ش
نفتى رفع شده و ما در سال گذشته رشد 

12,5 درصد را با احتساب نفت داشتيم.
وى افزود: در دولتهاى هفتم و هشتم 
ــد اقتصادى 4,2 درصد در  ــط رش متوس
ــال  دولتهاى نهم و دهم 2,3 درصد در س
ــه دهم درصد، در سال 93 ،  92 منفى س
ــال 94 منفى 1,6 درصد و  3,2 درصد، س
در سال 95، 12,5 درصد با احتساب نفت 
ــت.  ــاب نفت بوده اس و 3,3 بدون احتس
ضمن اينكه رشد شش ماهه اول سال نيز 
ــاس اعالم بانك مركزى 4,6 درصد  براس
ــه مركز آمار آن را 5,6 درصد اعالم  بود ك

مى كند.
سيف درباره وضعيت تورم در سالهاى 
گذشته نيز گفت: تورم در دولتهاى هفتم 
و هشتم 15,8 درصد، در دولتهاى نهم و 
ــال 92، 34,7  ــم 17,7 درصد، در س ده
درصد، در سال 93، 15,6 درصد، در سال 
94، 11,9 درصد، در سال 95، 9 درصد و 
ــش ماهه اول سال 96، 9,9 درصد  در ش

ــت كه در سال 92  بوده؛ اين در حالى اس
در شهريور ماه تجربه تورم 45 درصدى را 
ــاى صورت  ــتيم و با برنامه ريزى ه داش
گرفته اين روند كاهنده بوده و تك رقمى 

شده است.
ــى از  ــه داد: درآمد ارزى ناش وى ادام
ــام در دولتهاى هفتم و  صادرات نفت خ
ــتم 179 ميليارد دالر، در دولتهاى  هش
ــال  ــم و دهم 639 ميليارد دالر، در س نه
ــال 93، 55  ــارد دالر، در س 92، 65 ميلي
ــال 94، 32 ميليارد  ــارد دالر، در س ميلي
ــال 95، 56 ميليارد دالر بوده  دالر و در س

است».
ــزود:  ــزى اف ــك مرك ــس كل بان رئي
همچنين متوسط ساليانه رشد نقدينگى 
ــتم 24,9 درصد  در دولتهاى هفتم و هش
در دولت هاى نهم و دهم 27,1 درصد، در 
سال92، 38,8 درصد، در سال 93، 22,3 
ــال 94، 30 درصد، در سال  درصد، در س
ــش ماهه اول  ــد و د ر ش 95، 23,2 درص
امسال 23,8 درصد بوده كه نسبتا كنترل 
ــده ولى با توجه به جهت گيرى تورمى  ش
رشد نقدينگى باال است كه بخشى از آن 
ــاختارى نظارم بانكى  ــائل س هم به مس

برمى گردد.
ــيف در ادامه با بيان اينكه ظرف دو  س
ــات بانك مركزى  ــه ماه اخير با اقدام س
ــكن بوده ايم،  ــازار مس ــاهد رونق در ب ش
ــرمايه گذارى بخش  افزود: در تهران با س
ــاختمان هاى جديد در  ــى در س خصوص
ــش ماهه اول سال 96 نسبت به شش  ش
ــد افزايش  ــال 95، 34,8 درص ــه س ماه
ــهرهاى بزرگ  ــيم كه اين رقم در ش داش

ــق 5,3 درصد و  ــاير مناط 7,9 درصد، س
ــهرى 12,6 درصد بوده  ــق ش كل مناط
ــداد معامالت بخش  ــت همچنين تع اس
ــان 96، 20,4  ــكن در آذر 95 و آب مس
درصد افزايش داشته و در آذر 96 نسبت 
ــد تعداد معامالت  ــه آبان 96، 50 درص ب
افزايش داشته كه نشان مى دهد تحركاتى 

در بخش مسكن انجام شده است.
وى با اشاره به اقدام بانك مركزى براى 
اعطاى تسهيالت به بنگاه هاى كوچك و 
ــط نيز گفت: ما به فكر افتاديم كه  متوس
ــت پولى جديد در پيش بگيريم و  سياس
ــاس هماهنگى با  ــم گرفتيم براس تصمي
وزارت صنعت درسال گذشته جهت گيرى 
ــه 7500 واحد، 16 هزار ميليارد  كنيم ك
ــرمايه در گردش  ــهيالت س ــان تس توم
بگيرند كه 16 هزار و 800 ميليارد تومان 
ــال 96 با توجه به  ــده و در س پرداخت ش
ــن كار، آن را ادامه داديم و  ــار مثبت اي آث
ــزار ميليارد  ــد اين عدد به 20 ه قرار ش
ــزار ميليارد  ــان افزايش يابد و 10 ه توم
ــازى  ــز براى اختصاص به نوس تومان ني
خطوط توليد فرسوده بنگاه هاى كوچك 
ــتغال  و 20 هزار ميليارد تومان براى اش

درنظر گرفتيم.
رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه 
نرخ سود بانكى تحت كنترل فرار گرفته 
گفت: «ما نرخ سود سپرده را حداكثر 15 
ــى داديم كه  ــرار داديم و فرصت درصد ق
باعث شد عليرغم انتقادات، سپرده هاى 
بلند مدت از 34,1 درصد به 48,5 درصد 
ــام بانكى را  ــع نظ ــن مناب ــيد كه اي رس
مطمئن تر و باثبات تر كرده و جلوى هجوم 
منابع به بازارهاى مختلف از جمله بازار ارز 

را گرفته است.
سيف درباره تسهيالت قرض الحسنه 
ــه مبلغ وام  ــت: زمانى ك ــز گف ازدواج ني
ازدواج افزايش پيدا كرد اين دغدغه وجود 
داشت كه ممكن است منابع كافى نباشد 
و عده اى اين تسهيالت را دريافت كنند و 
ــده اى دريافت نكنند؛ لذا طرح ضربتى  ع
در بانك مركزى معرفى شد كه در 1,5 تا 
ــط 12 بانك  ــاه 600 هزار فقره توس دو م
پرداخت شد و صف 750 هزار نفره اى كه 
شكل گرفته بود از بين رفت. حاال كه رقم 
ــده  ــان ش ــون توم ــهالت 15 ميلي تس

نگرانى هايى ايجاد مى كند و ممكن است 
ــنه بانكى كفاف آن را  منابع قرض الحس

ندهد.
وى در بخش ديگرى از اظهارات خود 
ــى غيرمجاز  ــات مال ــه با موسس در رابط
گفت: اين ماجرا از دهه 70 با صدور مجوز 
ــنه  فعاليت به صندوق هاى قرض الحس
ــى و متعاقب آن  ــط نيروى انتظام توس
ــات تعاونى اعتبار از سوى وزارت  موسس
ــال 83 مجلس  ــد، در س ــاون آغاز ش تع
ــازار غير  ــاماندهى ب ــه اى براى س مصوب
ــكل پولى گذراند كه آيين نامه اش  متش
ــن ميان  ــد. در اي ــب ش ــال 86 تصوي س
ــد ولى كار ريشه اى  اقداماتى هم انجام ش
صورت نگرفت و مسئله موكول به آينده 
ــت  ــى اين دس ــه ويژگ ــد. در حاليك ش
ــه آن  ــت كه اگر ريش ــكالت اين اس مش
ــه روز بزرگتر  ــود، روز ب ــكانده نش خش

مى شود.
ــك مركزى اضافه كرد:  رئيس كل بان
ــد  ــارزه با مفاس ــتاد مب ــال 92 در س س
ــه 25 درصد از حجم  ــادى گفتم ك اقتص
عمليات بانكى توسط موسسات غيرمجاز 

انجام مى شود.
ــاره به برخى حمايت ها از  سيف با اش
ــه  ــات گفت: در مورد موسس اين موسس
ــده  ــن الحجج قبال اقداماتى انجام ش ثام
بوده و به سپرده گذاران 35 ميليون تومان 
ــه بندى 100،  ــد و بعد طبق پرداخت ش
ــد و زمان  ــون انجام ش 200 و 300 ميلي
ــه و 17 ماهه  ــاله، 14 ماه بندى يك س
ــراى آن صورت گرفت كه در حال انجام  ب
است. همچنين مسئوليت موسسه ميزان 
ــادرات برعهده گرفت و تقريبا  را بانك ص

100 درصد آن پرداخت شده است.
وى درباره وضعيت موسسه كاسپين 
ــت قبل تصميم  ــز توضيح داد: در دول ني
ــات را طبقه  گرفته بودند كه اين موسس
ــه را به  بندى كنند و هر 10 تا 14 موسس
ــرط اينكه با  يك گروه تبديل كنند؛ به ش
قوانين بانك مركزى انطباق داشته باشند 
كه اينها نتوانستند اين شرايط را حاصل 
ــم و آنها را  ــدار دادي كنند. ما به آنها هش
تشويق كرديم برخى از آنها مثل كاسپين 

اين كار را انجام دادند.
ــك مركزى اضافه كرد:  رئيس كل بان

ــپين موسسه شسته و رفته اى است  كاس
كه با ضوابط بانك مركزى تشكيل شده و 
300 ميليارد تومان سرمايه آورد. قرار بود 
ــى  ــروع كار داراي ــه در ش ــن موسس اي
ــت در آن ادغام  ــى كه قرار اس تعاونى هاي
ــك مركزى  ــوند را تحويل بگيرد. بان ش
ــادر كرد كه  ــراى آن مجوز ص ــى ب زمان
مسجل شد 8 تعاون منحل شده است كه 

يكى از آنها فرشتگان بود.
سيف ادامه داد: «بانك مركزى عليرغم 
تاثير منفى كارش در نقدينگى متناسب با 
ــده اين موسسات  ــايى ش دارايى شناس
ــكل  خطوط اعتبارى تعريف كرد تا مش

سپرده گذاران حل شود».
وى افزود: در رابطه با فرشتگان كسانى 
ــان بودند در  ــر 200 ميليون توم ــه زي ك
ــا 200 ميليون  ــهريور 96 ، ت تاريخ 1 ش
ــب آن به كليه  ــده و متعاق تومان داده ش
ــدى ديگر 200  ــپرده گذاران دو درص س
ــت در  ــده اس ميليون تومان پرداخت ش
ــرار بود در  ــورد بقيه تعاونى هايى كه ق م
ــود هم عملياتى انجام  كاسپين ادغام ش

شده است.
ــس كل بانك مركزى ادامه داد: ما  رئي
ــدت را به  ــوس و وح ــه افضل ط موسس
موسسه ملل واگذار كرديم و البرز ايرانيان 

را به بانك تجارت داديم.
ــاد رو به  ــرد: ما از فس ــيف اضافه ك س
گسترش جلوگيرى كرديم و حاضر بوديم 
ــه آن را هم بدهيم. بانك مركزى از  هزين
روز اول مسئوليت قانونى روى اين موضوع 
ــت اما كوتاهى از نيروى انتظامى و  نداش
مقامات سياسى استانها و مديران استانى 
بوده كه اجازه دادند شعب اين موسسات 
تاسيس شوند؛ همانطور كه شاهد بوديم 
در تبريز با احساس مسئوليت يك مدير 

اجازه حضور اين موسسات داده نشد.
وى با بيان اينكه اين موسسات منابع 
ــاى اغوا كننده به  ــام بانكى را با نرخ ه نظ
سوى خود مى كشيدند، گفت: ما نيازمند 
ــتيم؛ چراكه نظام  همراهى مجلس هس
ــكالت جدى دارد و مهمترين  بانكى مش
ــبت به بدهى،  آنها عدم تعادل دارايى نس
ــدم تعادل درآمد و هزينه و عدم تعادل  ع
ــت؛ لذا كمك كنيد آرامش  نقدينگى اس

حفظ شود.

سيف: از فساد رو به گسترش موسسات مالى غيرمجاز جلوگيرى كرديم
شماره 3910    چهار شنبه   27دى    1396

آگهى  ابالغ  اخطاريه
خواهان  خانم  مهرانگيز قاسم زاده  دادخواستى  به  طرفيت  خوانده  
آقاى  خيبر الياسى  فرزند  اكبر به  خواسته  طالق به  اين  شعبه  ارجاع  و  
ــه  960979 رايانه  ثبت  و  به پرونده  وقت  احتياطى بوده  و  با  به  كالس
ــت  خواهان و   ــب  درخواس توجه  به مجهول  المكان  بودن  خوانده  حس
موافقت  دادگاه مستندا  به  ماده  73 قانون آيين  دادرسى  مدنى  مصوب  
79 مراتب  يك  نوبت در يكى  از جرايد  كثير االنتشار  آگهى  ميگردد  تا  
ــالم  و  دريافت  اخطاريه  و   ــر  جهت  اع ــى  تواند  از  تاريخ  نش ــده  م خوان
ــا در  مهلت  مقرر(يك هفته پس از  ــم  به  دفتر دادگاه مراجعه  و  ي ضماي
رويت)  يك  نفر از  ارقاب خويش  وفق مواد  27 و 28 و  تبصره  هاى  ماده 
28 قانون  جديد حمايت  از خانواده  مصوب  1391 بعنوان  داور  انتخاب 
ــرايط   ــا  از بين  افراد واجد الش ــر اينصورت  دادگاه  راس ــى  در  غي و معرف
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آگهى  ابالغ  اخطاريه
ــم  نبى زاده   ــى فرزند صياد وكالت قاس خواهان  خانم  مهديه عباس
دادخواستى  به  طرفيت  خوانده  آقاى  ودود عباسى  فرزند  محمدقلى به  
خواسته  طالق به  اين  شعبه  ارجاع  و  به  كالسه  960420 رايانه  ثبت  و  
به پرونده  وقت  احتياطى بوده  و  با توجه  به مجهول  المكان  بودن  خوانده  
حسب  درخواست  خواهان و  موافقت  دادگاه مستندا  به  ماده  73 قانون 
ــب  يك  نوبت در يكى  از جرايد   ــى  مدنى  مصوب  79 مرات ــن  دادرس آيي
ــر  جهت   ــار  آگهى  ميگردد  تا  خوانده  مى  تواند  از  تاريخ  نش كثير االنتش
اعالم  و  دريافت  اخطاريه  و  ضمايم  به  دفتر دادگاه مراجعه  و  يا در  مهلت  
مقرر(يك هفته پس از رويت)  يك  نفر از  ارقاب خويش  وفق مواد  27 و 
ــت  از خانواده  مصوب   ــاى  ماده 28 قانون  جديد حماي ــره  ه 28 و  تبص
ــا  از  1391 بعنوان  داور  انتخاب و معرفى  در  غير اينصورت  دادگاه  راس
بين  افراد واجد الشرايط  مبادرت  به تعيين  داور يا  داوران  خواهد كرد .م 
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ــعبه  اول  دادگاه  عمومى  گرمى  - سلطان   ــين  مدير دفتر ش جانش

محمود نورى
-----------------------------------------

آگهى  حصروراثت
خانم معصومه بشيرى داراى  شناسنامه  بشماره  12 به  شرح  پرونده  
ــورا  درخواست  گواهى  حصر وراثت  نموده  و  ــه  1573-96 اين ش كالس
ــماره   ــيف اللهى  به  ش ــكينه س ــادروان  س چنين  توضيح  داده  كه  ش
شناسنامه  499در تاريخ 96/9/27در  اردبيل  اقامتگاه  دائمى  خود  بدرود  
حيات  گفته  ورثه  آن  مرحوم  منحصر  است  به  :  1- رقيه بشيرى  فرزند 
ــيرى فرزند  ــر متوفى 2-معصومه بش ــه  ش  ش   46دخت ــر يحيى ب مي
ميريحيى به  ش  ش   12دختر متوفى اينك  با  انجام  تشريفات  مقدماتى  
درخواست  مزبور  را  در يك  نوبت  آگهى  مينمايد  هر كس  اعتراض دارد  
ــر  آگهى  ظرف   ــد  از  تاريخ  نش و  يا  وصيت  نامه اى  از  متوفى  نزد او  باش
ــم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  وصيتنامه  جز   ــورا  تقدي ــك  ماه  به  ش ي
ــاقط  و   ــود  از  درجه  اعتبار  س ــمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  ش ــرى  و  رس س

باالاثر  خواهد  بود  .                                            
رئيس  شعبه 11شوراى  حل  اختالف  شهرستان اردبيل

-----------------------------------------
آگهى تحرير تركه

ــان خانم/ چينى و نوران هردو ابراهيمى فرزند حيدربه وكالت  خواه
بهروزبهرامى با تقديم دادخواستى به كالسه بايگانى 960104 در شوراى 
ــعبه 4 حقوقى دلفان  درخواست تحرير و تقسيم تركه شادروان حيدر  ش
ابراهيمى فرزند جعفرمتولد 1310/11/17 به شماره شناسنامه 224 در 
تاريخ 1382/08/16 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته است حال باانجام 
ــريفات مقدماتى روزيك شنبه مورخ1382/08/16 ساعت 10صبح  تش
ــوق الذكرتعيين وطى يك نوبت در روزنامه  جهت تحرير تركه متوفى ف
ــده قانونى  ــا نماين ــردد. از ورثه ي ــى گ ــى م ــار آگه ــاى كثيراالنتش ه
متوفى،بستانكاران و مديونين به متوفى و اشخاص حقيقى و حقوقى كه 
ــده دارندخواسته ميشود با مراجعه  حق يا ديونى بر،تركه متوفى ذكرش
ــت داشتن مدارك قانونى در تاريخ فوق الذكر جهت  حضورى وبا در دس
تحرير تركه در شعبه 4 حقوقى دلفان حضوريابند، در غير اينصورت وفق 
مادتين 210و213 قانون امور حسبى و قانون شوراهاى حل اختالف تركه 
متوفى ياد شده تحرير  و به اعتراضات بعدى ترتيب اثر داده نخواهد شد.م 

الف 616
 فرهاد گلمحمدى/مسئول شوراى حل اختالف شعبه 4 دلفان

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

ــمند رانندگي به شماره هوشمند  1311066 متعلق به  كارت هوش
اينجانب كيومرث گودرزي سالحورزي فرزند مومنعلي متولد 1358 به 
شماره شناسنامه 2396 و شماره ملي 5929782611 صادره از خرم آباد 

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

مفقودى-مينودشت
ــوارى پيكان برنگ قرمز- شناسنامه مالكيت(برگ سبز)خودرو س

ــماره پالك ايران69-462ط44 وبشماره موتور  متاليك مدل1377 بش
11127763183 و بشماره شاسى 77465589 بنام آقاى محسن بارانى 

فرزند نصراله مفقود واز درجه اعتبارى ساقط است.
-----------------------------------------

مفقودى-گنبدكاووس

شناسنامه مالكيت(برگ سبز)خودرو سوارى رنو برنگ سفيد-روغنى 
ــماره موتور ــران69-534و21 وبش ــالك اي ــماره پ ــدل1394 وبش م

R094810 وبشماره شاسى NAPLSRALDF1234068 بنام آقاى 
ابراهيم سبكرو فرزند موسى مفقود واز درجه اعتبارى ساقط است.

-----------------------------------------
آگهى مزايده اموال غير منقول مرحله اول // تاكستان 

در پرونده  كالسه 960851 اجراى احكام مدنى متمركز دادگسترى 
ــتان  موضوع صادره از شعبه 2 دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان  تاكس
تاكستان  به شماره دادنامه 96099772834200422** آقاى محمود 
فتحى فرزند رمضان  محكوم به پرداخت مبلغ 35/718/511 ريال  بابت 
ــته و مبلغ 650/000 ريال بابت هزينه دادرسى  در حق آقاى  اصل خواس
ــر دولتى در حق  صندوق دولت  على رحمانى فرزند حكمعلى   و نيم عش
مى باشد محكوم عليه جهت استيفاى محكوميت خويش اقدام به معرفى 
اموال غيرمنقول خويش وتقاضاى توقيف و كارشناسى و فروش به شرح و 
ــت كه اين اجرا قصد دارد در مورخ   ــى ذيل را نموده اس ميزان كارشناس
ــل اجراى احكام مدنى  ــاعت 10 الى 11 صبح در مح 1396/11/10 س
متمركز دادگسترى تاكستان از طريق مزايده عمومى اموال ذيل را بفروش 
ــه روز تا پنج روز قبل از زمان  ــاند طالبين و خريداران مى توانند هم برس
مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده 
حضورا شركت نمايند و خريدار مى بايست 10� مبلغ پيشنهادى خود را 
نقدا پرداخت و مابقى را ظرف مهلت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى 
واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم صادر كننده حكم 
اموال به خريدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تاييد مزايده  مبلغ  ده 
ــد  و در صورتى كه خريدار  ــترد خواهد ش درصد   واريزى به خريدار مس
مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم 
انصراف نمايد مبلغ 10 �  پيشنهادى خريدار پس از كسر هزينه مزايده به 
ــچ گونه اعتراضى را نخواهد  ــع صندوق دولت ضبط و خريدار حق هي نف
داشت مراسم مزايده با رعايت مواد قانون اجراى احكام مدنى اجرا خواهد 

شد.
اموال مورد مزايده:

موضوع ارزيابى ساختمان مسكونى : 
* مشخصات ثبتى ملك : پالك ثبتى 6014فرعى از پالك يك اصلى 
ــت قزوين به شماره دفترچه مالكيت 293024الف  تاكستان بخش هش

79شماره ثبت 45230 دفتر 237 صفحه 354 مى باشد
* حدود ملك : مطابق سند مالكيت 

* آدرس ملك :
 تاكستان – خ مدرس – كوچه جهادگران – كوچه بن بست سوم – از 
ــوم غربى – كدپستى 3481341611 منزل آقاى  انتهاى كوچه درب س

محمود فتحى 
* مساحت و مشخصات عرصه: عرصه مطابق سند مالكيت برابر 98 
ــهم مشاع از 938 سهم از 1672سهم از 3344 از 7500سهم دو سهم  س
مشاع از 8 سهم ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 30000 متر مربع 
مى باشد ( زمين مشاع فوق برابر 98 متر مربع با بر 7/30 متر مى باشد ) 

*مساحت و مشخصات اعيانى :  در ملك فوق در طبقه همكف  يك 
ــكونى به مساحت 73 متر مربع و زير زمين به مساحت 22 متر  واحد مس
ــكلت و سقف طاق ضربى و نماى  ــازه نيمه اس مربع به صورت انبارى با س

سنگى احداث گرد يده است 
ــعابات آب و برق و گاز مى  ــرح متعلقات : ملك فوق داراى انش * ش

باشد
نتيجه كارشناسى :لذا ارزش ملك مشاع مذكور  شامل عرصه و اعيان  
موجود و حق انشعابات موجود  با توجه به موقعيت محل و مصالح مصرفى 
ــب جمعا به مبلغ  ــر از نظر اينجان ــاير عوامل موث ــاخت  و س و قدمت س
ــان  تعيين و ارزيابى  ــادل هفتاد ميليون توم ــال مع 700/000/000 ري

گرديد 
مدير دفتر اجراى احكام مدنى تاكستان رحمانى 

-----------------------------------------
آگهي فقدان سند مالكيت //تاكستان   

نسبت به دو سهم مشاع از 19 سهم مشاع از نه  سهم ششدانگ يك    
قطعه زمين  به مساحت سى هزار متر مربع به پالك 5889 فرعى از يك 
ــتان بخش 8 قزوين ذيل ثبت 86925  صفحه 264  اصلى واقع در تاكس
ــل 0056232  بنام آقاى  ــند مالكيت بشماره مسلس دفتر جلد  368  س
ــت  سپس تمامى آن برابر  ــليم گرديده  اس مهدى محبعليان   صادر و تس
سند رسمى شماره 93237 مورخ 93/5/25 دفتر خانه 11 قزوين به آقاى 
مجيد حقيقت جو انتقال قطعى يافته است سپس  نامبرده با ارائه دو برگ 
ــهادت شهود مدعى  فقدان سند مالكيت به علت جابجايى منزل  فرم ش
مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده است 
عليهذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اعالم مي دارد تا 
چنانچه هركس نسبت به ملك مذكور حق و ادعايي دارد و يا مدعي وجود 
سند مالكيت  نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز 
مي تواند با ارائه مدارك و يا اصل سند مالكيت اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم نمايد در غير اينصورت پس از گذشت مهلت مقرر مطابق مقررات 
ثبت به صدور سند مالكيت المثني و تسليم آن به مالك اقدام مى گردد

رييس اداره ثبت اسناد وامالك  تاكستان  / مسعود رحمانى 
-----------------------------------------

آگهي فقدان سند مالكيت //تاكستان   
ــبت به دو سهم مشاع از 19 سهم مشاع از 25500 سهم مشاع از  نس
ــى هزار متر مربع به پالك  ــاحت س ــدانگ  يك    قطعه زمين  به مس شش
ــتان بخش 8 قزوين ذيل ثبت  ــى از يك اصلى واقع در تاكس 5581 فرع
ــماره مسلسل  ــند مالكيت بش 86912  صفحه 225 دفتر جلد  368  س

ــت   ــليم گرديده  اس 0056220  بنام آقاى مهدى محبعليان   صادر و تس
سپس تمامى آن برابر سند رسمى شماره 93238 مورخ 93/5/25 دفتر 
خانه 11 قزوين به آقاى مجيد حقيقت جو انتقال قطعى يافته است سپس  
نامبرده با ارائه دو برگ فرم شهادت شهود مدعى  فقدان سند مالكيت به 
علت جابجايى منزل مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده است عليهذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت اعالم مي دارد تا چنانچه هركس نسبت به ملك مذكور حق و ادعايي 
دارد و يا مدعي وجود سند مالكيت  نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
ــند مالكيت  ــه مدت 10 روز مي تواند با ارائه مدارك و يا اصل س ــي ب آگه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از گذشت 
مهلت مقرر مطابق مقررات ثبت به صدور سند مالكيت المثني و تسليم 

آن به مالك اقدام مى گردد
رييس اداره ثبت اسناد وامالك  تاكستان  / مسعود رحمانى 

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

آقاى/خانم    سياوش  حسينى     شماره  شناسنامه 10280 به شرح  
ــه 220/96ش2 از اين دادگاه   در خواست  گواهى  ــت  به كال س دادخواس
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروا ن   مراد على حسينى    
ــماره شناسنامه 114در تاريخ 96/10/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود  به ش
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوممنحصر است  به1-  متقاضى  با 
ــر متوفى 2- حميد رضا  حسينى  به ش ش  ــخصات فوق الذكر  پس مش
13865 پسر متوفى 3-  شهين حسينى  به ش ش 10279  دختر متوفى 
4-  ناهيد حسينى  به ش ش 128  دختر متوفى 5- نسرين حسينى  به 
ــر متوفى 6- توران يار محمدى  به ش ش  ش ش 3310383709 دخت

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

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد 
ــوراى حل اختالف  ــت ش ــر پرس ــترى و س  مدير دفتر  كل دادگس

هرسين 
-----------------------------------------

آگهى ابالغ 
 آگهى ابالغ  وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم   خانم  ندا اميرى  

فرزند نادر
 خواهان  آقاى جواد برومند  دادخواستى  به طرفيت خوانده  خانم  ندا 
ــماره  پر ونده   ــعبه  ارجاع و به ش ــته  مطرح  كه به اين  ش اميرى  به خواس
كالسه88603600377  96099شعبه 36  حقوقى  مجتمع  شوراى حل 
اختالف  شهيد بهشتى  شهرستان كر مانشاه  ثبت ووقت رسيدگى مورخ 
ــاعت 10تعيين كه حسب  دستور دادگاه  طبق موضوع  1396/12/9 س
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدتى   به علت مجهول بودن  بودن خوانده  
ــت  خواهان  مراتب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االانتشار   ودر خواس
ــار آگهى  به  آگهى  مى گردد  تا خوانده  ظرف  يك ماه پس از تاريخ انتش
ــخه ثانى    ــانى  كامل خود  نس ــن اعالم نش ــه و ضم ــر دادگاه مراجع دفت
ــت و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  در  دادخواس

دادگاه  حاضر گرد
 دبير  شعبه 36  حقوقى  مجتمع  شوراى  حل اختالف  شهيد بهشتى  

شهرستان كر مانشاه – سميرا مرادى گر صدفى 
-----------------------------------------

آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم    اكرم محمدى  فراشى      شماره  شناسنامه 359 به شرح  
دادخواست  به كال سه 1/909/96 از اين دادگاه   در خواست  گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروا ن    سيد على  رحمت آبادى     
ــماره شناسنامه 557در تاريخ 96/9/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود  به ش
ــت  به1- اكرم  ــوت آن مرحوممنحصر اس ــه ورثه حين الف زندگى گفت
ــن  به ش ش 359  نسبت با متوفى  ــى  فرزند محمد حس محمدى  فراش
همسر زوجه 2-  سيد احمد على  رحمت آبادى  فرزند سيد نظر به ش ش 
ــبت با متوفى پدر متوفى 3-  سيده  نگار رحمت آبادى فرزند سيد  3 نس
على  به ش ش 3300280151 نسبت با متوفى دختر متوفى 4-  سيده 
نرگس رحمت آبادى فرزند سيد على  به ش ش 3300251168 نسبت 
با متوفى دختر متوفى5-  سيده  نگين رحمت آبادى فرزند سيد على  به 
ــيده  آزاده  ــبت با متوفى دختر متوفى 6- س ش ش 3300199786 نس
رحمت آبادى فرزند سيد على  به ش ش 3300143225 نسبت با متوفى 

دختر متوفى
 بنابر اظهارات خواهان  متوفى ورثه ديگرى ندارد 

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

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سليم يزدانى على رضا چائى 
فرزند   خواهان آقاى اميرمنصور اصانلو فرزند اصغر دادخواستى به طرفيت خواندگان 
رضا ثابتى بحستانى امير بهادر برادرانو سليم يزدانى على رضا چائى به خواسته اعسار 
از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   115 شعبه   9609980242800779 كالسه  پرونده 
قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/15 ساعت 12:00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 115 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/137015  
تهران باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم خديجه صمدى   خواهان آقاى 
اميرحسين باقرى سخا دادخواستى به طرفيت خوانده خانم خديجه صمدى به خواسته 
به  كه  مطرح  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  و  دادرسى  خسارت  مطالبه  سفته  وجه  مطالبه 
 122 شعبه   9609980241900868 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  باهنر  قضايى شهيد  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:00 ساعت   1396/12/9
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
دادگاه   122 شعبه  حقوقى  دادگاه          110/137014  
تهران باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

پيوست:در  مدارك  صدق  كليمى  حقيقى:عمانوئل  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه   
خصوص پرونده كالسه 9600604 تجديدنظر خواهى مينو الهى نژاد بطرفيت تجديدنظر 
خواندگان حبيب اله و مهين و اشرف شهرت همگى صدق و عزيزاله وعمانوئل شهرت هر 
دو كليمى صدق نسبت به دادنامه 9601060 صادره از اين شعبه به پيوست نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ مى شود مقتضى است حسب 
ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى 
داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل 
دهيد در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد ضمنا 
به پيوست دادخواست تجديدنظر خواهى و فرجام خواهى و ضمائم ارسالى از خدمات 

قضائى مكانيزه ارسال مى گردد. 
 110/137013            مدير دفتر شعبه 122 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

 خواهان امير موسوى دادخواستى به طرفيت خوانده مجيد رياحى مطرح كه به كالسه هاى 
عمومى  دادگاه   122 شعبه  در   9509980241900809-9509980241900797
حقوقى تهران تحت رسيدگى است و طى قرار ارجاع امر به كارشناسى و ارائه نظريه 
توسط كارشناس منتخب دادگاه آقاى سيف اله جعفرى سنگسرى بدينوسيله به شما ابالغ 
مى گردد تا ظرف مهلت مقرر جهت مالحظه نظريه كارشناسى در دادگاه حاضر و چنانچه 

اعتراضى داريد كتبا اعالم نماييد. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 122  حقوقى  دادگاه              110/137011 

ضمائم به خانم اكرم مجد-اعظم مجد-زيبا  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و  
مجد-معصومه مجد خواهان آقاى يعقوب مجد دادخواستى به طرفيت خواندگان اكرم 
اعظم اختر زيبا معصومه ذوالفقار شهرت همگى مجد به خواسته تقسيم تركه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509980241900684 شعبه 122 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ  باهنر  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
ماده 73  دادگاه طبق موضوع  تعيين كه حسب دستور  1396/12/9 ساعت 10:00 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. 
دادگاه   122 شعبه  حقوقى  دادگاه          110/137009  
تهران باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

دادنامه پرونده كالسه 9609980210300358 شعبه 181 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى بعثت تهران تصميم نهايى شماره 9609970210301007 خواهان:آقاى حسين 
كريمى ابربكوه فرزند حسينقلى   خوانده:آقاى حسن اورج پور    خواسته:اعسار از پرداخت 
مبادرت  اعالم ختم دادرسى  با  پرونده دادگاه  به محتويات  به  گردشكار:با عنايت  محكوم 
به صدور راى مينمايد.   راى دادگاه در خصوص دادخواست حسين كريمى ابربكوه فرزند 
حسينقلى به طرفيت حسن اورج پور به خواسته اعسار به تعديل محكوم به موضوع دادنامه 
شماره 300629 و تقليل آن نظر به دادخواست خواهان مبنى بر عدم مالئت مالى جهت پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ريال تحت عنوان پيش قسط و 6/000/000 ريال ماهيانه و تاييد 
موضوع از سوى شهود دادگاه با احراز صحت ادعاى خواهان با استناد به تبصره دو ماده يازده 
قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 94 محكوم به دادنامه موصوف با قيد پيش قسط 
و ماهيانه تماما حكم به تعديل اقساط به مبلغ دو ميليون ريال ماهيانه تا اتمام آن در حق خواهان 
صادر مى نمايد بديهى است حكم حاضر ناظر به شرايط فعلى خواهان مى باشد راى صادره غيابى 
است و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت مقرر 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  عمومى  دادگاه   181 شعبه  رئيس             110/137007   

حقوقى  عمومى  دادگاه   181 شعبه   9609980210300514 كالسه  پرونده  دادنامه 
مجتمع قضايى بعثت تهران تصميم نهايى شماره 9609970210300959 خواهان:آقاى 
رضا نيكسان فرزند عبداله   خوانده:خانم محبوبه شب كرد حسن كياده فرزند فرامرز  
خواسته:اعسار از پرداخت هزينه دادرسى  گردشكار:دادگاه با توجه به اوراق و محتويات 
پرونده با اعالم ختم دادرسى به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه 
در خصوص دعوى رضا نيكسان فرزند عبداله به طرفيت محبوبه شب كرد حسن كياده 
فرزند فرامرز به خواسته اعسار از هزينه دادرسى در پرونده كالسه فوق نظر به اينكه 
هزينه  پرداخت  از  اعسار  اعالم  آن  منضمات  ساير  و  دادخواست  موجب  به  خواهان 
دادرسى در مرحله بدوى در پرونده را نموده است و مستند خود را گواهى گواهان ذكر 
نموده است دادگاه با مالحظه اظهارات گواهان با احراز صحت ادعاى خواهان مستندا به 
مواد 504 و506 قانون آ د م حكم به اعسار موقت خواهان از تاديه هزينه دادرسى در 
حق خواهان صادر مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران  عمومى  دادگاه   181 شعبه  رئيس             110/ 137005  
سوزان  خانم  له  عدالت  حقوقي  شعبه195  از  صادره  دادنامه  موجب  به  مزايده   آگهي 
محمدزاده پاشا عليه ناصر رشيدي- محمدحسن شيخي- اميدعلي كرد- ابراهيم ناصري 
پاسداران شمالي  خيابان  تهران  در  واقع  آپارتمان  بر دستور فروش يك دستگاه  مبني 
پايين تر از سه راه اقدسيه روبروي دبيرستان صابرين پالك565 موضوع به كارشناس 
رسمي دادگستري ارجاع و ايشان به شرح ذيل نسبت به توصيف و ارزيابي آن اقدام نمود 
مشخصات ثبتي و مستندات ملك: حسب تصاوير مدارك ابرازي محل مورد نظر يك دستگاه 
آپارتمان در شمال طبقه سوم به مساحت 124/75 مترمربع كه مقدار8/86 مترمربع 
آن پيشرفتگي است قطعه هفتم تفكيكي به پالك ثبتي5503 فرعي از 1 اصلي مفروز 
و مجزي شده از 5295 فرعي و اصلي مذكور به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ 
قطعه هفتم به مساحت11 مترمربع واقع در غرب طبقه زيرزمين و ششدانگ انباري به 
مساحت 4/78 مترمربع قطعه هشتم تفكيكي واقع در طبقه زيرزمين دوم به ظرفيت 
مالكيت مشاعي ديگر آقايان ابراهيم ناصري ناصر رشيدي اميدعلي كرد هريك نسبت 
دانگ  به 1/64  نسبت  محمدحسن شيخي  آقاي  و  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به 0/82 
مشاع از ششدانگ مي باشد ثبت و سند صادر گرديده است واحد مورد كارشناسي وفق 
پايانكار بشماره گواهي12056448 مورخ 93/1/31 و در زميني به مساحت 478/05 
مترمربع 6 طبقه مشتمل بر 10 واحد انبار مسكوني به مساحت 54/67 مترمربع 1 واحد 
تاسيسات به مساحت 32/06 مترمربع در طبقه زيرزمين 7 واحد پله و آسانسور مسكوني 
مساحت205/14  به  مسكوني  عمومي  رو  راه  واحد  يك  مترمربع  مساحت112/93  به 
مترمربع 10 واحد پاركينگ مسكوني به مساحت 287/87 مترمربع در طبقه زيرزمين 10 
واحد مسكوني در طبقه همكف الي چهارم بمساحت1422/84 مترمربع جمعا به مساحت 
آسانسور  داراي  كامپوزيت  ورق  نماي  با  ساختمن  باشد  مي  زيربنا  مترمربع   2115/51
ديوار پاركينگ و كف زيرزمين سنگ مي باشد با عنايت به بازديد از محل و بررسي هاي 
به عمل آمده و با فرض صحت مدارك و مستندات ابرازي و با توجه به موارد موصوف 
موقعيت جغرافيايي منطقه اي مكاني وساير اوامر موثر در ارزش گذاري به شرطي كه پالك 
مذكور بالمعارض و انتقال آن از نظر قوانين جاريه منعي نداشته باشد بدون در نظر گرفتن 
بمبلغ  آپارتمان مذكور  يا حقوقي ارزش ششدانگ  و  به اشخاص حقيقي  هرگونه بدهي 
13/722/500/000ريال معادل يك ميليارد و سيصد و هفتاد و دو ميليون و دويست و 
پنجاه هزار تومان تعيين و اعالم ميگردد و از طريق مزايده حضوري در دفتر اجراي احكام 
شعبه195 مجتمع قضايي عدالت واقع در تهران تجريش خ فناخسرو طبقه همكف با حضور 
نماينده دادستان در مور 1396/11/25 راي ساعت 11 به شخصي كه باالترين مبلغ را 
پيشنهاد دهد فروخته و خريدار بايد ده درصد مبلغ پيشنهادي را نقدا في المجلس به 
صندوق دادگستري توديع و الباقي را ظرف يك ماه بپردازد در غيراينصورت ده درصد 

واريزي پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط مي گردد. 
تهران احكام شعبه 195 مجتمع قضايي عدالت  اجراي  دادورز        110/133541  



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
فروشگاه هاى عرضه كاالى ايرانى معرفى مى شوند

ــان با بيان  رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروش
اينكه ركود در بازار همه گير شده است، گفت: با دستور وزير 
ــب عيد فروشگاه هاى مخصوص  صنعت مقرر شده تا در ش
عرضه كاالهاى ايرانى در همه صنوف به مردم معرفى شوند.

مجتبى دروديان در گفت وگو با فارس با بيان اينكه ركود 
ــت، گفت:  ــده اس ــر و فراگير ش ــاك همه گي ــازار پوش در ب
ــن دوزان و  ــه اتحاديه پيراه ــن از جمل ــاى همگ اتحاديه ه
پيراهن فروشان، اتحاديه پوشاك، اتحاديه خياطان و كشباف 
با محوريت اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

براى رفع ركود، طرح و برنامه  هايى دارند. 
رئيس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان افزود: به 
ــتور  ــى، ايرانى بخر» به دس ــكيل كمپين «ايران دنبال تش
ــده تا  ــريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت مقرر ش ش
ــگاه هاى عرضه كننده كاالى ايران در تمام صنوف از  فروش
ــب عيد به مردم  ــوازم خانگى و ... براى ش ــاك، ل جمله پوش

معرفى شوند. 
وى با تأكيد بر اينكه اتحاديه ها و توليد كنندگان به حمايت 
ــتر دولت نياز دارند، اظهار داشت: يكى از طرح هاى در  بيش
ــعه صادرات پوشاك، ادغام واحدهاى  دست اجرا براى توس

توليدى كوچك با يكديگر تحت يك نام و برند است. 
دروديان گفت: با ادغام واحدهاى توليدى كوچك نه تنها 
ــتر براى  هزينه  توليد كاهش مى يابد، بلكه امكان توليد بيش

حضور در بازارهاى مختلف فراهم مى شود.
    

بيش از 3 هزار فقره پروانه بهره بردارى صنعتى در 
هفت ماهه امسال صادر شد

ــت، معدن و تجارت  ــى جداول آمارى وزارت صنع بررس
ــه بهره بردارى  ــه هزار و 235 فقره پروان ــى از صدور س حاك
صنعتى در استان هاى مختلف و همچنين مناطق آزاد و ويژه 

كشور از آغاز امسال تا پايان مهر ماه است.
ــده،  ــزارش خبرنگار اقتصادى ايرنا از جداول ياد ش به گ
ارزش مجموع سرمايه مجوز اين پروانه هاى بهره بردارى در 
اين مدت بيش از 162 هزار و 952 ميليارد ريال بوده است و 
ــود از محل صدور اين پروانه ها 53 هزار و  پيش بينى مى ش

165 شغل ايجاد شود.
ــزارش، تعداد مجوزهاى صادره تا پايان مهر  برپايه اين گ
ماه امسال در همسنجى با پارسال رشد 8,3 درصدى نشان 
ــاى صادره در  ــرمايه مجوزه ــى دهد.همچنين ارزش س م
ــه با مدت مشابه پارسال رشد 21,3 درصدى و پيش  مقايس
ــتغال نيز افزايش 22,3 درصدى نشان مى دهد.در  بينى اش
ــه بهره بردارى صنعتى به ارزش  اين مدت، 143 فقره پروان
سرمايه بيش از هشت هزار و 621 ميليارد ريال و پيش بينى 
ــق آزاد و ويژه اقتصادى  ــتغال 2 هزار و 569 نفر در مناط اش
كشور صادر شده است.در اين بين، مناطق آزاد چابهار و ماكو 
ــم با 6 فقره، به ترتيب  ــر يك با 25 فقره و منطقه آزاد قش ه
بيشترين و كمترين پروانه هاى بهره بردارى صنعتى صادره 
را به خود اختصاص دادند.همچنين در مدت ياد شده استان 
ــرقى، اصفهان و تهران به ترتيب با 279،  هاى آذربايجان ش
277 و 274 فقره پروانه، بيشترين ميزان صدور پروانه هاى 
ــتان ها به خود اختصاص  بهره بردارى صنعتى را در بين اس

دادند.

شماره 3910    چهار شنبه   27دى    1396خبر

خبر
تغيير تقسيمات تعرفه هاى گمركى 

عراق
ــال  ــر ميز عراق گفت: از ابتداى س دبي
2018 تعرفه هاى گمركى عراق از كدهاى 
ــدى فصلى تغيير  ــيم بن 8 رقمى به تقس
ــازمان توسعه تجارت  يافت.به گزارش س
ــازاده، با بيان  ــران،  محمد ابراهيم رض اي
ــال 2018 تعرفه هاى گمركى  اينكه از س
ــيم بندى فصل يتغيير يافه  عراق به تقس
ــار  ــن تغيير به دليل فش ــت، گفت: اي اس
ــه منظور  ــول ب ــى پ ــدوق بين الملل صن
شفاف سازى قوانين و مقررات تجارى، در 
اوايل آذرماه سال جارى در هيات وزيران 
ــيد.دبير ميز عراق  ــه تصويب رس عراق ب
همچنين با تكذيب تبعيض تعرفه اى عراق 
ــورهاى مختلف  اظهار داشت: با  براى كش
ــال  وجود موافقت نامة تجارت آزاد كه س
ــى به امضا  ــورهاى عرب 1981 ميان كش
ــال  ــيد، اين موافقت نامه از ابتداى س رس
ــه حالت تعليق  ــراق ب ــوى ع 2017 از س

درآمده است.
    

بيش از 3 هزار فقره پروانه بهره 
بردارى صنعتى در هفت ماهه 

امسال صادر شد
ــى جداول آمارى وزارت صنعت،  بررس
معدن و تجارت حاكى از صدور سه هزار و 
235 فقره پروانه بهره بردارى صنعتى در 
ــتان هاى مختلف و همچنين مناطق  اس
آزاد و ويژه كشور از آغاز امسال تا پايان مهر 
ماه است.به گزارش خبرنگار اقتصادى ايرنا 
از جداول ياد شده، ارزش مجموع سرمايه 
مجوز اين پروانه هاى بهره بردارى در اين 
ــزار و 952 ميليارد  ــدت بيش از 162 ه م
ــت و پيش بينى مى شود از  ريال بوده اس
محل صدور اين پروانه ها 53 هزار و 165 
شغل ايجاد شود.برپايه اين گزارش، تعداد 
ــال  مجوزهاى صادره تا پايان مهر ماه امس
در همسنجى با پارسال رشد 8,3 درصدى 
ــان مى دهد.همچنين ارزش سرمايه  نش
مجوزهاى صادره در مقايسه با مدت مشابه 
پارسال رشد 21,3 درصدى و پيش بينى 
اشتغال نيز افزايش 22,3 درصدى نشان 
ــدت، 143 فقره پروانه  مى دهد.در اين م
ــرمايه  ــردارى صنعتى به ارزش س بهره ب
بيش از هشت هزار و 621 ميليارد ريال و 
ــتغال 2 هزار و 569 نفر در  پيش بينى اش
ــور صادر  مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كش

شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و 
ــع كوچك و  ــازمان صناي ــل س مديرعام
شهرك هاى صنعتى ايران از تامين مالى و 
نوسازى 20 هزار واحد صنعتى كوچك در 
دولت دوازدهم جهت رسيدن به ظرفيت 

كامل توليد خبر داد.

ــادق نجفى در  ــا، ص ــزارش ايرن به گ
ــور زنان و  ــاون ام ــت تخصصى مع نشس
خانواده رياست جمهورى با دهياران زن 
سراسر كشور افزود: اكنون 41 هزار صنايع 
ــهرك هاى صنعتى  كوچك و ُخرد در ش
داريم كه برخى از آنها 30، 50 و شايد 70 

درصد فعاليت دارند.
ــول دولت  ــت: در ط ــار داش وى اظه
ــه داريم كه 20 هزار واحد  دوازدهم برنام
ــى كه با ظرفيت پايين فعاليت مى  صنعت
ــازى كنيم و با  كنند را با تامين مالى، نوس

ايجاد بازار كار به ظرفيت كامل برسيم.
ــن اقدام انجام  ــى ادامه داد: اگر اي نجف
شود 161 هزار فرصت شغلى ايجاد خواهد 
ــد كه البته در اين چهار سال نيز 450  ش
ــود كه 80 هزار  ــغل ايجاد مى ش هزار ش

مورد آن براى صنايع كوچك است.
وى همچنين يادآور شد: متاسفانه به 
ــن مالى،  ــتيم تامي ــل اينكه نتوانس دلي
نوسازى ماشين آالت و بازار داخلى خوبى 
ــته باشيم،  در حوزه صنايع كوچك داش
ــور از وضعيت  ــون اين صنايع در كش اكن

خوبى برخوردار نيستند.
او با بيان اينكه در زمينه اشتغال بانوان 
بويژه در مناطق روستايى از هيچ كوششى 

دريغ نخواهيم كرد، ادامه داد: ما به شكل 
ــت جهادى، با توجه ويژه به بيانات  مديري
ــه اقتصاد  ــم رهبرى در زمين مقام معظ
ــس جمهورى به  ــى و تاكيد رئي مقاومت
ــتغال جوانان، تالش  معيشت مردم و اش
ــن زمينه انجام خواهيم داد؛  خود را در اي
امروز با مديريت جهادى به ويژه در حوزه 
بانوان مى توان بسيارى از مشكالت را حل 
كرد.معاون وزير صنعت ادامه داد: بودجه 
سال 97 اين سازمان اندازه همان سال 96 
است و حدود 105 هزار ميليارد تومان از 
محل ماليات ها و 24 هزار ميليارد تومان 
ــل واردات عوارض مى گيريم، البته  از مح
ــه مى تواند جامعه را حركت دهد  آنچه ك

حركت هوشمندانه و جهادى ماست.
وى اضافه كرد: در حال حاضر بيش از 
90 درصد صنايع ما در بخش صنايع خرد، 
كوچك و متوسط است پس بايد اولويت و 
ــود البته  ــتر ش توجه ما به اين بخش بيش

همدلى ويژه اى در ميان مسئوالن وجود 
ــتايى نيز توجه مى  دارد و به نواحى روس

شود.
نجفى ادامه داد: ما مى توانيم كاالها را 
فرآورى و بسته بندى كنيم و خدماتى را 
ــود آوريم كه چندين برابر ظرفيت  به وج
موجود، صادرات داشته باشيم كه در اين 
ــاد بازار را  ــه با همكارى اصناف ايج زمين

برنامه ريزى كرده ايم.
ــان اينكه با  ــاون وزير صنعت با بي مع
ترحم اقتصاد را نمى توان اداره كرد، افزود: 
با ستاد كل نيروهاى مسلح توافق كرديم 
كه تعدادى سرباز در اختيار ما قرار دهند 
ــوزش را به عهده  ــتاها كار آم ــا در روس ت
ــتاها بايد چشم انداز و  بگيرند البته روس

استراتژى داشته باشند.
وى همچنين به تدوين سند ملى توليد 
و اشتغال نيز اشاره كرد و افزود: بايد تالش 

شود تا اين سند به خوبى اجرايى شود.

معاون وزير صنعت خبر داد:

نوسازى 20 هزار واحد صنعتى كوچك در دستور كار دولت

رئيس اتاق تهران با بيان اينكه سازمان هاى 
ــدى را براى اقتصاد  بين المللى، روند رو به رش
ايران در سال 2018 پيش بينى كرده اند، گفت: 
ــوا بايد  ــاير ق ــد كه دولت و س به نظر مى رس
اختالفات را كنار بگذارند.مسعود خوانسارى در 
گفتگو با مهر با اشاره به مجموعه تحوالت دنيا 

در مواجهه با برجام و احتمال وضع تحريم هاى 
ــور آمريكا كه در  ــوى رئيس جمه جديد از س
هفته هاى اخير مطرح شده است، در خصوص 
آينده اقتصاد ايران، گفت: آنچه كه بانك جهانى 
ــال 2018 ميالدى  ــاد دنيا در س براى اقتص
پيش بينى كرده است، يك اقتصاد توام با رشد 

است كه براى ايران هم، رشد اقتصادى باالى 3 
درصدى لحاظ شده است؛ اما تحقق اين رقم به 
شرطى است كه اوضاع به صورت عادى پيش 
رود و مانعى پيش نيايد. رئيس اتاق بازرگانى، 
صنايع، معادن و كشاورزى تهران افزود: بر اين 
اساس و بر پايه محاسباتى كه در اقتصاد كشور 

مى توان انجام داد، تصور ما هم بر اين است كه 
ــور، با توجه به پتانسيل ها و مجموعه  در كش
امكاناتى كه در اختيار است، يك سرى اتفاقاتى 
ممكن است رخ دهد كه عددهاى محقق شده، 
نسبت به پيش بينى ها كمتر شود. وى تصريح 
كرد: البته شخصا با توجه به مجموعه امكانات و 

ــيل هاى موجود، به آينده اقتصاد ايران  پتانس
ــتم و اگر مجموعه نظام، اعم از  خوشبين هس
دولت و ساير قوا با هم همراه بوده، اختالفات را 
ــته و تمام تالششان اين باشد كه  كنار گذاش
ــه خصوص بخش خصوصى را  كارآفرينى و ب

توسعه دهند.

رئيس اتاق بازرگانى تهران خبرداد:  
روند رو به رشداقتصاد ايران درسال2018

رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اين كه 
نرخ سود تسهيالت بانكى براى واحدهاى 
توليدى متقاضى باالست، گفت: با توجه 
به اين كه توليد كنندگان در زمان دريافت 
تسهيالت بايد20 درصد آن را نزد بانك به 
ــد، بنابراين نرخ  عنوان ضمانت نگه دارن
سود تسهيالت براى آنها به 22.5 درصد 

مى رسد.
به گزارش ايسنا، على فاضلى در مراسم 

گشايش چهارمين نمايشگاه بين المللى 
ــدى،  فيبري ــى،  برق ــه  نقلي ــائل  وس
موتورسيكلت و تجهيزات وابسته كه ظهر 
امروز در ضلع جنوبى مصالى بزرگ امام 
خمينى (ره) برگزار شد با اشاره به اين كه 
ــراى  ــدى ب ــهيالت 18 درص ــذ تس اخ
توليدكنندگان توجيحى ندارد و با توجه 
به اين كه آنها بايد 20 درصد از تسهيالت 
ــوان ضمانت نزد بانك نگه دارند،  را به عن

ميزان سود تسهيالت براى آنها به 22.5 
ــد و نمى توان با اين ميزان  درصد مى رس

سود بانكى، توليد را زنده نگه داشت.
وى ادامه داد: اشتغال و توسعه صادرات 
غيرنفتى از توليد بر مى خيزد. مشكل ما 
در برنامه هاى توسعه اى اين است كه در 
حد شعار به دنبال تقويت توليد بوده ايم و 

اين مساله هرگز عملياتى نشده است.
ــس اتاق اصناف ايران همچنين با  رئي

اعالم اين كه بسته 10 هزار ميليارد تومانى 
ــال  ــاص يافته براى اصناف در س اختص
جارى به مرحله پرداخت نرسيد، تصريح 
ــته 10 هزار  ــه اين بس ــرد: هرچند ك ك
ميليارد تومانى به اصناف اختصاص يافت، 
ــفانه پرداختى صورت نگرفت و  اما متاس
ــده كه اين موضوع در سال  قرار بر اين ش
ــا بنگاه هاى  ــر قرار گيرد. م آينده مدنظ
ــدود 100 هزار بنگاه  اولويت دار را كه ح

زنده به شمار مى آيند مشخص كرده ايم و 
ــات الزم را  ــى بتواند توجيح ــر بنگاه اگ
ــته بندى اضافه  ــته باشد به اين دس داش
خواهد شد.فاضلى همچنين از مسئوالن 
درخواست كرد تا قيمت سود تسهيالت با 
ــر نرخ تورم  ــق يابد و اگ ــرخ تورم تطبي ن
معادل 9 درصد است، بنابراين نرخ سود 
ــهيالت نيز بين 9 تا 11 درصد لحاظ  تس

شود.

رئيس اتاق اصناف ايران:
با سود 22.5 درصدى نمى توان توليد را زنده نگه داشت

رونوشت آگهى اصالح حصر وراثت
آقاى/خانم پريسا ابراهيمى داراى شناسنامه شماره 0480436975 
ــه 1205/955/96اين دادگاه درخواست  ــرح دادخواست به كالس به ش
ــادروان فهميمه  ــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش گواه
دهبان بهمبرى بشناسنامه 509 در تاريخ 94/3/27اقامتگاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-عليرضا ابراهيمى ش ش 0480810818 پسرمتوفى
2-پريسا ابراهيمى ش ش 0480436975دختر متوفى

3-شاهپور دهبان بهمبرى ش ش 806 پدر متوفى
وراث متوفى نامبردگان فوق الذكر مى باشندو 2 نفر وراث مندرج در 
ــن  ــالت 94/4/15 به نام هاى ملوك ميرزائى بهمبرى و حس روزنامه رس

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

خواهد شد.
رئيس شعبه   955شوراى حل اختالف شهررى 

-----------------------------------------
اگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به

كالسه پرونده 96/6/820
وقت رسيدگى:  30/11/96ساعت  30/9 صبح 

خواهان:سعيد چراغى 
خوانده:محمد حسنى 
خواسته:مطالبه وجه 

ــليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت   خواهان دادخواستى تس
ــم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده  ــيدگى به شعبه  شش رس
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
ــى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از  و بتجويز ماده 73 قانون ائين دادرس
ــود نا خوانده از تاريخ نشر اخرين اگهى  ــار اگهى ميش جرائد كثيراالنتش
ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ــت مقرر باال جهت  ــم را دريافت نمايد و در وق ــت و ضمائ دوم دادخواس
رسيدگى حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومى كهريزك 

-----------------------------------------
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش كهريزك

ــتى به طرفيت آقاى  خواهان الهام خاتونى فرزند داريوش دادخواس
جالل اكبر نژاد و خانم زهرا حسن زاده و آقاى داريوش خاتونى به خواسته 
اعالم بطالن نكاح تقديم دادگاه عمومى بخش كهريزك از توابع شهرستان 
ــيدگى به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش  رى نموده كه جهت رس
ــه 960960 ثبت گرديده كه  كهريزك واقعدر كهريزك ارجاع و به كالس
وقت رسيدگى ان 1396/12/22 و ساعت 10 تعيين شده است .به علت 
ــت خواهان و به تجويز ماده 73  ــول المكان بودن خوانده ودرخواس مجه
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
ــاد آن به دادگاه مراجعه و  ــرآگهى و اطالع از مف خوانده /متهم پس ازنش
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
ــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش  ــى دفتر دادگاه بخش ش منش

كهريزك – الهام مهين خيل 
-----------------------------------------

شعبه اجراى احكام مدنى بخش فشافويه تهران
آگهى مزايده 

ــا درخصوص مطالبات هادى اكبرى به طرفيت محكوم عليه  احترام
فاطمه صراف فرزند دوست محمد لذا ملك متعلق به محكوم عليه مورد 
مزايده قرار گرفته به نشانى حسن آباد فشافويه خيابان شهيد شريفى بين 
ــوم به ساختمان محمد قناد) خيابان مهرگان و محراب قطعه 62(موس

طبقه سوم واحد شمالى ميباشد.
ــريال 369805 ه 91 ششدانگ عرصه  ــماره س ــندمالكيت به ش س
واعيان آپارتمان مسكونى به مساحت 60/0 مترمربع واقع در طبقه سوم 
قطعه 9 به پالك ثبتى 3484 فرعى از 12- اصلى مفروز از 1709 فرعى 
ــماره ويك قطعه انبارى به متراژ 1/5  بانضمام يك قطعه پاركينگ به ش
ــماره ملى  مترمربع .ملك مورد نظر در مالكيت خانم فاطمه صراف به ش
ــماره 5688 مورخ  ــت به ش ــد وداراى محدودي 0059379065 ميباش
93/10/29 دفترخانه شماره 7 كهريزك به مبلغ 292/902/495 ريال به 

نفع بانك مسكن مى باشد.
واحداپارتمان مسكونى واقع در يك ساختمان 4 طبقه شمالى ساز با 
ــال واقع گرديده كه با اسكلت بتن آرمه نماى سنگ  قدمت ساخت 4 س
ــتوفوم  طبقه همكف با عنوان پاركينگ و  ــقف تيرچه+ پالس تراورتن س
ــرف به خيابان 2 واحد تجارى و طبقات فوقانى هر  انبارى و در بخش مش
ــكونى جمعا 9 واحد مسكونى ديواره داخلى واحد  يك داراى 3 واحد مس
مورد نظر با پوشش سفيدكارى و اشپزخانه و سرويسها به ارتفاع تقريبى 
1/70 متر با پوشش كاشى و كف واحد با پوشش سراميك احداث گرديده 
است .واحد مسكونى مورد نظر مشتمل بر يك خواب پذيرايى آشپزخانه 

و سرويسهاسته و داراى امتياز آب-برق و گاز شهررى است.
ملك مورد اشاره در طبقه سوم ضلع شمالى واقع گريده و ساختمان 
آن مشتمل بر 9 واحد مسكونى و 2 واحد تجارى است همكف به صورت 
ــرق به خيابان 2 باب تجارى و سه طبقه  پاركينگ و انبارى و در بخش ش

هريك داراى سه واحد مسكونى است.

ــكونى )به مساحت  ــش دانگ ملك موصوف (اپارتمان مس ارزش ش
60/0 مترمربع به پالك ثبتى 348 فرعى از 123 اصلى واقع در بخش 12 
تهران شامل اعيان –انشعابات – امتياز پاركينگ و انبارى و قدرالسهم از 
ــاعات فارغ از هرگونه ديون احتمالى جمعا توسط كارشناس  عرصه و مش
رسمى دادگسترى  به مبلغ 580/000/000 ريال ارزيابى مى گرددمزايده 
ــنبه به تاريخ 1396/11/11 ساعت 10 تا 11 صبح در محل  روز چهارش
اجراى احكام فشافويه به آدرس 35 مترى جاده تهران قم حسن آباد بل 
امام 20 مترى انقالب خ ش زندى برگزار ميگردد.10 درصد ثمن معامله 
نقدا از خريدار اخذ و وى مكلف خواهد بود مابقى ثمن را ظرف مهلت يك 
ماه از تاريخ مزايده به حساب دادگاه فشافويه 2171299049001 بانك 
ملى كد 818 واريز در غير اينصورت 10 درصد اخذ شده به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد گرديد.
-----------------------------------------

آگهى تحديد  حدود  اختصاصى 
بموجب راى شماره 139660305007005753-96/6/21  هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى عزيز حقيقى فرزند يد اله  
ــبت به ششدانگ يك باب خانه به آن بمساحت 291/69 متر مربع  را نس
تحت پالك 1403 فرعى مفروز و مجزى شده از 84  اصلى بخش 2 ساوه 
ــال لذا چون پالك  ــده و جهت اجرا به اداره ثبت ارس گواهى و تصديق ش
ــت لذا  بنا به در خواست نامبرده  ــده اس مزبور تا كنون تحديد حدود نش
تحديد حدود پالك  مذكور  در ساعت 9 صبح مورخه  18/ 96/11 انجام 
ــد لذا بدينوسيله به اطالع متقاضى ومجاورين ميرساند كه در  خواهد ش
تاريخ و وقت مقرر خود يا نماينده قانونى شان در محل وقوع ملك حضور 
ــت  ــد بديهى اس ــانيده وعمليات تحديد حدود انجام خواهد ش بهم رس
اعتراضات واصله طبق ماده 20 قانون ثبت از روز تحديدحدود بمدت 30 
ــت طبق تبصره 2 ماده واحده قانون  ــد بديهى اس روز  پذيرفته خواهد ش
تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتى كه فاقد سابقه ميباشد معترض 
ــليم اعتراض به واحد ثبتى با  ــت ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ميبايس
تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائى اقدام نمايد  در غير اينصورت 
اعتراض به واحد ثبتى بى اثر خواهد بود ومتقاضى ثبت يا نماينده قانونى 
وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را 

دريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايد. 1320
تاريخ انتشار: 96/10/27

خليل شاه محمدى 
رئيس ثبت اسنادو امالك شهرستان ساوه

-----------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست و ضمائم به آقاى 

سيد رضا حسينى 
خواهان:آقاى يداهللا عبداهللا پور.دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
سيد رضا حسينى به كد ملى4580178041 به خواسته مطالبه طلب. 
ــده  پرون ــماره  ش ــه  وب ــاع  ارج ــعبه  ش ــن  اي ــه  ب ــه  ك ــرح  مط
ــل اختالف  ــوراى ح ــعبه13 ش ــه9609987158300567 ش كالس
ــورخ 1396/12/23  ــيدگى م ــتان گنبد كاووس ثبت ووقت رس شهرس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73  ــاعت09:00 تعيين كه حسب دس س
ــودن خوانده و  ــت مجهول المكان ب ــى مدنى به عل ــون آئين دادرس قان
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
ــعبه 13 شوراى حل  ــوراى حل اختالف ش ــئول دفتر شعبه ش مس

اختالف شهرستان گنبدكاووس-مرضيه كريميان
-----------------------------------------

برگ سبز و سند كمپانى مينى بوس بنز مدل 63  پالك221ع421 
ــى  ــماره شاس ــور33491110092335  و ش ــماره موت ايران 87 و ش
37939150417175 متعلق به مرتضى احمدى مفقود و از درجه اعتبار 

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

برگ سبز رنواسكاال مدل 2015  پالك796س77ايران 87 و شماره 
ــى  شاس ــماره  ش و    h4md729n076639ــور موت
vf1bzb5t3fr53347076 متعلق به حاجعلى عباسى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد
-----------------------------------------

ــب محمدرضا  ــان تحصيالت اينجان ــه موقت پاي ــل گواهى نام اص
رستمخانى فرزند سيفعلى به شماره شناسنامه222 صادره از زنجان در 
ــانس رشته مهندسى شيمى گرايش صنايع غذايى صادره از  مقطع ليس
ــگاه صنعتى شريف با شماره11683 مورخ 1377/02/16 مفقود و  دانش
ــد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه  فاقد اعتبار مى باش
ــتى  ــب ميدان آزادى صندوق پس ــع در تهران جن ــريف واق صنعتى ش
ــماره09128417329 تماس حاصل  ــا ش ــال يا ب 8339/11365 ارس

نمايد
-----------------------------------------

اصل كارت امتياز زمين مربوط به قرارداد 2359 مورخ 1392/04/19 
فى ما بين شركت فتح ياران زنجان و اينجانب حيدر على سپهرى مفقود 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به 
آقاى مهدى نيسى عليپور فرزند جاسب

ــيد محمدغيور مرزى فرزند حسين دادخواستى به  خواهان آقاى س

طرفيت خوانده آقاى مهدى نيسى عليپور به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982764601130 
شعبه 2مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه شانديز ثبت و وقت 
ــيدگى مورخ 1396/12/08 ساعت09:00 تعيين كه حسب دستور  رس
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از  ــكان بودن خوانده و در خواس الم
جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در شعبه حاضر گردد.م الف54705 تاريخ انتشار1396/10/27
ــوراى حل اختالف شهرستان طرقبه  مدير دفتر شعبه2مجتمع ش

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

اجرائيه
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

ــتان- ــتان گلس 1.عمر    هالكوئى     نام پدر:نورمحمد      نشانى:اس
شهرستان گنبد كاووس-خيابن امام خمينى شمالى-يوسف آباد كوچه4 

پالك68
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

1.امير احمد     احمدى      نام پدر:جهانگير      نشانى:مجهول المكان
ــماره  ــت اجراى حكم مربوطه به ش ــوم به:بموجب در خواس محك
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  وش  9610097157300538
9609977157300633 محكوم عليه محكوم است به الزام به حضور در 
ــناد رسمى و انتقال سند رسمى وسيله نقليه يكدستگاه  يكى از دفاتر اس
ــماره 24751-119 موصوف بانضمام مبلغ- موتور سيكلت تريل به ش

ــال بابت هزينه دادرس در حق محكوم له صادر و اعالم  /1/595/000 ري
مى دارد راى صادر غيابى ظرف بوده ونيز پرداخت هزينه اجراييه برعهده 

محكوم عليه ميباشد.
ــوراى حل اختالف گنبد كاووس-مهدى پور  ــعبه سوم ش قاضى ش

ساداتى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3قانون وماده13 ايين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

برابرراى شماره 139660313003003059 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
واحد ثبتى  خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى قربان محمدلو به 
ــماره ملى 2801479160 صادره از خوى  ــماره شناسنامه 616 به ش ش
ــبت به  ــاحت 30/53 مترمربع نس فرزند مطلب دريك باب مغازه به مس
ششدانگ پالك53 فرعى مفروزه از 1361-اصلى واقع دربخش2-خوى 
خريدارى ازجميل خرسندى به عنوان مالك رسمى محرزگرديده است. 
. لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند  مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
اعتراض خود را به اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1690

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------

مفقودى
اينجانب محمدرضا مقدمى مالك خودروى پژوGLX 405 به شماره 
ــماره  ش و  ــه14271451  بدن ــماره  ش ــهربانى52-653ص18  ش
ــت  ــناد فروش تقاضاى رونوش موتور12484191712 بعلت فقدان اس
ــناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد  المثنى اس
خودروى مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفترحقوقى سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهرساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد.م الف1328 تاريخ انتشار1396/10/27 گناباد
-----------------------------------------

احضار متهم 
در پرونده كالسه  1/960688ب آقاى داود گروسيان فرزند احمد به 
اتهام كالهبردارى رايانه اى به مبلغ 5 ميليون تومان تحت تعقيب ميباشد  
ــاراليه  مجهول المكان  بوده و به تجويز ماده 115  با عنايت به اينكه مش
قانون آيين دادرسى دادگاههاى  عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار آگهى مى گردد تا ضمن  اطالع از اتهام 
ــت  ــابى دفاع نمايد در غير اينصورت برابر مقررات  غيابا كيفر خواس انتس

صادر خواهد شد.
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ماكو

 دادنامه پرونده كالسه 9509980226900117 شعبه9 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
نهايي شماره 9609970226900073 خواهان:  تهران تصميم  قضايى شهيد بهشتي 
مرتضي اميري فرزند حيدرعلي خوانده: شامراد كشوري فرزند عبدال به نشانى مجهول 
المكان خواسته ها: مطالبه وجه چك- مطالبه خسارت تاخيرتاديه و تامين خواسته و مطالبه 
تاريخ1396/2/26 در وقت فوق  به  مطالبه خسارت دادرسي گردشكار:  وجه سفته- 
توجه  با  نظر است  تحت  ذيل  امضاء كننده  به تصدي  پرونده كالسه9/950121  العاده 
به جميع اوراق و  محتويات پرونده ضمن اعالم ختم دادرسي به شرح زير مبادرت به 

صدور راى مى نمايد. 
به  كشوري  شامراد  طرفيت  به  اميري  مرتضي  دادخواست  درخصوص  دادگاه   راى   
خواسته الف- مطالبه وجه دو فقره چك به شماره هاي509247 /2366 مورخ96/7/3 
و 2366/509235 مورخ 94/3/20 عهده بانك تجارت جمعا به مبلغ600/000/000 
مطالبه وجه سه فقره سفته به  ريال و خسارات دادرسي و خسارت تاخيرتاديه و ب – 
و  مبلغ450/000/000ريال  به  جمعا  و 695441و 311016  هاي 695440  شماره 
خسارت دادرسي و خسارت تاخير تاديه درخصوص خواسته رديف اول نظر به مالحظه 
گواهي عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه و چكها در دست خواهان و نظر به امضاء 
خوانده در ذيل چكها كه حسب گواهي عدم پرداخت متعلق به خوانده است و با توجه به 
اينكه امضاء نامبرده مصون از اعتراض باقي مانده است و نظر به اينكه خوانده دليلي 
بنابراين دعواي خواهان را وارد دانسته و  بر پرداخت مبلغ چكها ارائه نداده است و 
به استناد مواد 313و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك 
به  خوانده  محكوميت  به  حكم  مدني  دادرسي  آئين  قانون   522-519-515 مواد  و 
پرداخت 600/000/000ريال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسي هزينه دادرسي 
و حق الوكاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخيرتاديه نسبت به اصل خواسته از تاريخ 
هريك از چكهاي مذكور تا زمان اجراي حكم بر مبناي نرخ تورم در حق خواهان صادر و 

اعالم مي نمايد. 
 دادنامه پرونده كالسه 9509980226900117 شعبه9 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره 9609970226900815 گردشكار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين حوزه و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح 

زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
خوانده  طرفيت  به  اميري  مرتضي  آقاي  خواهان  دادخواست  درخصوص  دادگاه   راى   
و  دادرسي  خسارت  و  مبلغ450/000/000ريال  مطالبه  بخواسته  كشوري  شامراد 
تاخيرتاديه كه مستند است به سه فقره سفته كه مفاد و مندرجات آن داللت بر مديونيت 
واشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان دارد و اينكه خوانده با ابالغ اخطاريه در دادگاه 
حاضر نگرديده و اليحه اي تقديم ننموده اند و نتيجتا در قبال دعوي مدعي هيچگونه 
ايراد و دفاع موثر و موجهي كه برائت ذمه خويش را مدلل نمايد به عمل نياورده لذا 
دادگاه دعواي خواهان را ثابت و موجه تشخيص مستندا به مواد 198-519-522 از 
قانون آئين دادرسي مدني و مواد 230 و 207 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ450/000/000ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست موصوف لغايت اجراي حكم بر حسب شاخص بانك 

مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. 
 راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مي 
باشد و سپس ظرف 20 روز پس از انقضاي مهلت ذكر شده قابل تجديدنظرخواهى در 
دادنامه  قطعيت  در صورت  است  بديهي  است  تهران  استان  تجديدنظر  محترم  دادگاه 
صدور اجراييه در خصوص خسارت تاخيرتاديه منوط به ابطال مابقي تمبر هزينه دادرسي 

است. 
تهران   عمومي حقوقي  دادگاه  رئيس شعبه9                            110/140942 

راد فرزند  عليخاني  خانمها مهسا  به  و ضمايم  و دادخواست  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي 
مصطفي- صغري جليلي بال و مليكا عليخاني راد فرزند مصطفي خواهان رقيه سلطانلو 
دادخواستي به طرفيت خواندگان خانمها مهسا عليخاني راد فرزند مصطفي- صغري جليلي 
بال و مليكا عليخاني راد فرزند مصطفي به خواسته مطالبه خسارت دادرسي- الزام به 
تنظيم سند رسمي- تنفيذ صلح نامه- دستور موقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982993400682 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بخش 
رودبار قصران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/1/27 ساعت 9:30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
قصران رودبار  بخش  حقوقي  عمومي  دادگاه  اول  شعبه  دفتر      110/140953  

شماره9509972161600999  دادنامه  موجب  به  غيرمنقول   اموال  فروش  آگهي   
صادره از شعبه 80 دادگاه عمومى تهران و درخصوص پرونده كالسه اجرايي 950354/ج 
خواهان آقايان مسعود و غالمرضا و خانمها هاجر و فاطمه همگي هاشم زاده اهرنجاني عليه 
آقايان محمود و حميد و مجيد و مطلب و اكبر و خانم عزيزه همگي هاشم زاده ارنجاني 
بخواسته دستور فروش ملك مشاع به پالك ثبتي شماره36/6319 فرعي از 3 اصلي واقع 
در بخش2 تهران و تقسيم بهاي آن بين شركاي مشاعي پالك ثبتي فوق الذكر پس از 
ارجاع به احدي از كارشناسان رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف اجمالي گرديد پالك 
ثبتي36/6319 به آدرس تهران ميدان سپاه به سمت شريعتي خيابان خواجه نصيرالين 
طوسي روبه روي بانك ملي پالك212 رستوران خواجه نصير عبارتست از ششدانگ يك 
واحد تجاري كه در حال حاضر يك مغازه چلوكبابي واقع در همكف به مساحت 197/26 
مترمربع بانضمام 17/70 مترمربع نيم طبقه فوقاني آن و بانضمام زيرزمين تجاري به 
پايين تر از سطح سالن  عنوان سرويس آشپزخانه مغازه به مساحت 52/82 در 6 پله 
خانوادگي و داراي سرويس حمام و توالت يكجا مي باشد و در قسمت جنوبي رستوران 
حياط خلوت مسقف شده و شامل دو اتاق مي باشد كه جهت انباري استفاده مي شده است 
اسكلت ساختمان فلزي سقف طاق ضربي تيرآهن و آجر سيستم سرمايشي كولرآبي و 
سيستم گرمايش بخاري گازي و شومينه درب و پنجره در نما شيشه سكوريت و داراي 
يك كنتور برق سه فاز و يك انشعاب گاز و يك كنتور اب شهري مي باشد حرفه دايره در 
آن سابقا رستوران بوده ولي حدود دو سال مي باشد كه فاقد فعاليت است لذا باتوجه به 
مراتب فوق الذكر و با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر ارزش ششدانگ عرصه و اعيان 
مبلغ  با  برابر  مزايده  پايه  تجاري مذكور جهت  واحد  پيشه  و  و كسب  و حقوق سرقفلي 
51/100/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و يكصد ميليون تومان ارزيابي و اعالم 
مي گردد.   بنابراين  مقرر گرديد كه پالك ثبتي موصوف از تاريخ 96/11/25 از ساعت9 
الي10 صبح از طريق مزايده حضوري بفروش ميرسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي 
شروع و به كسي كه باالترين قيمت پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد وده درصد اوليه 
ثمن مزايده  في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده را خريدار مكلف ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب 2171299040008 سپرده دادگستري نزد 
بانك ملي شعبه فهميده كد 0342 واريز و قبض سپرده تهيه و به اين شعبه تسليم نمايد و 
چنانچه مابقي ثمن مزايده در مهلت مقرر پرداخت نگردد ده درصد اوليه  به نفع دولت ضبط 
خواهد شد و مزايده در ساعت مقرر در واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد 

صدر واقع در طبقه زيرزمين مجتمع قضايي صدر برگزار خواهد شد. 
  110/137669         مدير اجراي احكام  شعبه 80 دادگاه عمومي  مجتمع شهيد صدر تهران

و  كالسه950377/38/ج  اجرايي  پرونده  موجب  به  غيرمنقول  مال  مزايده  آگهي    
ايمان فكري  له  از شعبه38 دادگاه حقوقي تهران  960152/38/ج و اجراييه صادره 
محكوم عليه علي المع محكوم به پرداخت مبلغ10/381/170/583ريال بابت محكوم 
به در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 512/624/503 ريال بابت نيم عشر اجرايي پالك 
ثبتي شماره46645 فرعي از 74 اصلي مفروز و مجزي شده از 31461 فرعي از اصلي 
مذكور بخش11 ناحيه 2 تهران جهت استيفاء محكم به و هزينه هاي اجرايي توقيف و 
جهت فروش از طريق مزايده توسط كارشناسان رسمي دادگستري ارزيابي و به شرح 
ذيل اعالم مي گردد ملك واقع در تهران سعادت آباد بلوار دريا بين چهارراه مسجد و 
بلوار پاكنژاد روبروي پارك دالوران 21 متري گلها پ32 ط اول مشخصات سند مالكيت 
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه يك بمساحت 155/951 دسيمترمربع 
بانضمام پاركينگ قطعه يك تفكيكي  و 21/25 مترمربع آن بصورت پيشرفتگي است 
بمساحت 11 مترمربع در شمال شرق ط زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات 
ضمنا مشخصات ملك آپارتمان كارشناسي شده در طبقه اول ساختمان 6 طبقه با نماي 
كامپوزيت و شيشه و اسكلت بتني شامل زيرزمين به عنوان پاركينگ و همكف بصورت 
3 باب مغازه و 4 طبقه تك واحدي با كاربري مسكوني قرار دارد داراي دو اتاق داراي كف 
سراميك و ديوار گچ و نقاشي شده حمام با كف سراميك وديوار  قسمتي كاشي و بقيه 
گچ و رنگ و آشپزخانه با كف سراميك و ديوار گچ و رنگ آميزي شده و كابينت ام دي 
اف مي باشد سرويس ايراني با كف سراميك و ديوار كاشي گرمايش شوفاژ و سرمايش 
تاريخ صدور  به  توجه  با  باشد   مي  گاز  و  برق  و  اب  انشعابات  داراي  و  است  اسپيلت 
پروانه ساختماني در تاريخ1385/4/17 و گواهي پايانكار ساختمان در مورخ 92/5/27 
قدمت بناي ملك بيش از 3سال است نظريه كارشناسي با عنايت به موقعيت محلي و با 
در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در ارزيابي ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در 
نظر گرفتن خالفي و بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ارگانها بانك شهرداري و هريك 
از اشخاص حقيقي و حقوقي و غيره جهت پايه مزايده به مبلغ14/500/000/000ريال 

معادل يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان برآورد و اعالم نظر ميگردد. 
مبلغ  به  الذكر  فوق  ثبتي  پالك  از ششدانگ  از 100 سهم  است 76 سهم  مقرر  لذا   
از طريق  به و هزينه هاي اجرايي  پايه11/020/000/000ريال جهت وصول محكوم 
موارد  و ساير  بازداشتي  و  اعالمي  با مشخصات  فوق  ملك  خواهد شد  فروخته  مزايده 
اعالمي جهت فروش در تاريخ1396/11/16 از ساعت 12 الي 13 در دفتر اجراي احكام 
مجتمع قضايي شهيد صدر واقع در خيابان شيخ بهايي شمالي كوچه12 متري اول اقدام 
خواهد شد متقاضي خريد بايد ده درصد از قيمت نهايي را نقدا و الباقي را طي يك ماه 
بپردازد در صورت عدم پرداخت الباقي طي يك ماه مبلغ پرداختي بنفع صندوق دولت 
ضبط و مزايده تجديد خواهد شد در صورت تمايل جهت بازديد ميتوانيد پنج روز قبل 

از موعد مزايده اقدام نمائيد. 
تهران حقوقي  دادگاه   38 شعبه  احكام  اجراي         110/140488  



بورسبورس 6
شاخص بورس 98هزارتايى شد

معامله گران بورس تهران روزگذشته با وجود غلبه عرضه 
بر تقاضا در نمادهاى معامالتى و افت شاخص كل هم وزن رو 
ــدند و شاخص كل بورس براى ثبت ركورد جديدى  به رو ش
ــاخص كل در نقطه 98596 واحد  تالش كرد و در نهايت ش
ــتاد.به گزارش فارس، شاخص كل قيمت و بازده نقدى  ايس
ــس) در پايان معامالت  ــادار تهران (تدپيك بورس اوراق به
روزگذشته با افزايش 652 واحدى روى رقم 98 هزار و 596 
واحد ايستاد.شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 2واحدى عدد 
ــهام  ــاخص س 17 هزار و 408 واحد را به نمايش گذاشت.ش
ــدى به رقم  106 هزار و  ــناور نيز با افزايش 784 واح آزاد ش

302 واحد دست يافت.
    

تحول نظام خريد تضمينى گندم از سال آينده با 
كمك بورس كاال

عضو كميسيون اقتصادى مجلس گفت: عرضه بخشى از 
گندم كشور از سال آينده در بورس كاال، آغاز يك تحول و اصالح 
در نظام خريد تضمينى است و بدون شك در صورت عمل همه 
نهادها به وظايف خود شاهد رضايت كشاورزان، كاهش هزينه 
دولت و رشد كيفيت گندم خريدارى شده خواهيم بود.على اكبر 
كريمى  در گفت وگو  با اقتصاد آنالين در خصوص سخنان اخير 
محمود حجتى مبنى بر عرضه بخشى از گندم توليدى در كشور 
ــورس كاال داراى  ــتر بورس كاال گفت: ب ــال آينده در بس از س
مكانيزمى بسيار مطلوب براى معامالت كاال در سطح اقتصاد 
ــت و با فضاى شفافى كه دارد سازوكار مناسبى را براى  ملى اس
فروشندگان كاالها قرار مى دهد و امكان پايش و نظارت هم براى 
ــت در اين بازار وجود دارد.وى بيان كرد: بورس كاال مجرى  دول
ــاير  ــت قيمت تضمينى در خريد گندم خواهد بود و س سياس
نهادهاى مرتبط نيز بايد به وظايف خود در اين راستا عمل كنند.

ــاختار سنتى شرايط رصد كردن و  كريمى با بيان اينكه در س
نظارت بر بازار وجود ندارد افزود: بورس كاال مى تواند با سياست 
عرضه گندم در بورس كاال، تمهيدات الزم را در دستور كار قرار 
دهد چرا كه گندم در يك مقطع زمانى خاص و كوتاه، توليد و 
ــمت اعظم آن خريدارى مى شود و كشاورزان به دنبال آن  قس
ــانى كه در  ــتند كه وجوه خود را دريافت كنند. بايد از كس هس
ــده و گندم را خريدارى مى كنند، حمايت  مالى  بورس فعال ش
الزم صورت گيرد.وى افزود: اگر خط اعتبارى دولتى براى خريد 
گندم فعال شود، دولت مى تواند همين خط اعتبارى را در اختيار 
بخش خصوصى بگذارد تا بخش خصوصى بتواند با همكارى با 
دولت، گندم را از كشاورزان خريدارى و وجوه را در فرايند بورس 
به كشاورز پرداخت كند تا به تدريج به بازار مصرف تزريق شود.

ــيون اقتصادى مجلس با اشاره به سيلوهاى  اين عضو كميس
ذخيره سازى گندم گفت: بخشى از سيلوهاى خصوصى سازى 
ــده و كارخانه هاى آرد و ماكارونى سازى هم داراى سيلوى  ش
ذخيره سازى و امكانات خريد هستند و مى توانند اين فرايند را 
ــكل دهند و در مجموع، عرضه گندم در بورس اساساً اقدام  ش
خوبى است.عضو كميسيون اقتصادى با اشاره به شركت هاى 
ــاورزان مى توانند با تشكل هايى كه دارند از  تعاونى گفت: كش
جمله تعاونى هاى توليد، توليدات خرد و كوچك را تجميع كرده 
و در قالب منسجم ترى در بورس كاال عرضه كنند و يك تعاونى 
به نمايندگى از اعضا، محصول  را در بورس عرضه كرده و پس از 

آن پول را ميان كشاورزان توزيع كند. 

خبر

خبر
4 دليل مهم افزايش جذابيت بازار 

سرمايه
ــرمايه گفت : چهار دليل  كارگزار بازار س
ــود سپرده هاى  افزايش نرخ ارز، كاهش س
بانكى، بهبود عملكرد صنايع در گزارش هاى 
ــاى جهانى باعث  ــد قيمت ه دوره اى و رش
شده است در سه ماهه گذشته بازار سرمايه 
بازدهى باالترى را نسبت به ساير بازارها ثبت 
كند و جذابيت بيشترى براى سرمايه گذارى 
داشته باشد.فردين آقابزرگى با اشاره به اينكه 
بازدهى سه ماهه بازار سرمايه براى سرمايه 
ــت، به سنا گفت: در  گذاران جذاب بوده اس
شرايط فعلى به چند دليل سرمايه گذارى در 
بورس از سوى سرمايه گذاران جذاب ارزيابى 
ــود و همانگونه كه طى 3 ماه گذشته  مى ش
شاهد بوده ايم بطور متوسط بازدهى بورس 
نسبت به ساير بازارها  بيشتر بوده است .وى 
ــت بازار  ــل افزايش جذابي ــى دالي در بررس
سرمايه به افزايش نرخ ارز دربازار آزاد اشاره 
ــرد و گفت: اخيرا رئيس كل بانك مركزى  ك
ــش ارزش پول ملى  ــاره اى به عدم كاه اش
ايران نسبت به برخى كشورها داشته و گفته 
است كاهش ارزش پول ملى ما 32 درصد از 
ــال 92 بوده درحاليكه پول ملى تركيه و  س
ــا 90  درصد كاهش   ــدود  75 ت ــيه ح روس
ــته است . اين موضوع عليرغم ظاهر كه  داش
ــان مى دهد مبين  قدرت پول ملى ما را نش
ــد ارزها است.وى معتقد است  پتانسيل رش
ميتوان انتظار داشت كه رشد ارزها به ترتيبى 
ــت  ــته اس كه طى ماه هاى پيش وجود داش
ــته باشد و اين مساله بر  همچنان ادامه داش
سودآورى اغلب صنايع ما نقش اساسى دارد. 
همانگونه كه در سال 91 با جهش نرخ ارزها 
، بورس نيز جهشى قابل توجه را تجربه كرد.

اين كارشناس بازار سرمايه كاهش نرخ سود 
بانكى را مولفه اثر گذار ديگر بر بازار سرمايه 
ــت و ادامه داد: كاهش نرخ سود بانكى  دانس
برابر است  با افزايش انگيزه سرمايه گذارى، 
ــان مى دهد  بازده بدون ريسك  چرا كه نش
كاهش يافته و در نتيجه انتظار سوداورى يا 
همان پى اى از مقبوليت بيشترى نسبت به 
گذشته برخوردار خواهد بود.وى با تاكيد بر 
ــود سپرده هاى بانكى  اينكه كاهش نرخ س
ــود  پتانسيل ورود نقدينگى به  باعث مى ش
ــود،گفت:  ــرمايه بيش از بازار پول ش بازارس
ــش  و 9  ــه ، ش روند گزارش هاى دوره اى س
ــيب ماليم  ــركتها همچنان با ش ــه ش ماه
افزايشى نسبت به دوره مشابه سال مالى قبل 
است كه رشد سوداورى صنايع بازار را نشان 
ــودآورى نيز متاثر از  ــد س مى دهدو اين رس
ــد نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكى است  رش

كه باعث بهبود عملكرد صنايع شده است.
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دبير كل كانون كارگزاران با بيان اينكه 
تعليق يا محروميت يكباره پديده مناسبى 
ــت،  نيس ــزارى  كارگ ــت  صنع ــراى  ب
گفت:كماكان كارگزارى ها مى توانند به 
ــهيالت اعتبارى ارايه  مشتريان خود تس
ــزارى ها  ــتريان كارگ ــد، اما اگر مش دهن
بخواهند از بانك تسهيالت دريافت كنند 

نمى توانند ضامن مشترى شوند.
ــى در گفت و گو با  ــر صانع روح اهللا مي
ــنامه اخير بانك  ــاره به بخش فارس با اش
ــدم پذيرش تضامين  مركزى مبنى بر ع
ــرمايه از  ــاى مالى فعال در بازار س نهاده
ــوى  ــركت هاى كارگزارى از س جمله ش
ــنامه به معناى  ــا گفت: اين بخش بانك ه
خوددارى از تخصيص اعتبار به مشتريان 
شركت هاى كارگزارى نيست و كماكان 
اين شركت ها مى توانند به مشتريان خود 
ــه دهند،اما اگر  ــهيالت اعتبارى اراي تس
ــتريان كارگزارى ها بخواهند از بانك  مش
تسهيالت دريافت كنند نمى توانند ضامن 

مشترى در بانك شوند.
وى با بيان اينكه بخشنامه بانك مركزى 

موضوع جديدى نيست و در سال 92 نيز 
توسط سازمان بورس و به پيشنهاد كانون 
كارگزاران تصويب و ابالغ شده بود، يادآور 
شد:بر اساس اين ابالغيه تضمين هر گونه 
ــخاص ثالت مثل  تعهد مشتريان نزد اش
بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى، عرضه 
كنندگان كاال و ساير اشخاص ممنوع بوده 
و براى متخلفان جرايم سنگينى از جمله 
ــت 60 روزه براى انجام معامالت  محرومي
وضع شده است.به گفته وى بخشنامه اخير 
ــى از گسترش و توسعه  بانك مركزى ناش
همكارى ها ميان اين نهاد و  سازمان بورس 
بوده كه باعث ابالغ دوباره اين مصوبه مشابه 
ــازمان بورس  ــوى س آنچه كه اخيراً از س
ــدور واحدهاى  ــر ممنوعيت ص ــى ب مبن
صندوق سرمايه گذارى در شعب بانك ها 
ابالغ شد،مى باشد.ميرصانعى در برابر اين 
پرسش كه كانون كارگزاران بورس و اوراق 
ــى در برابر تعليق و يا  بهادار چه اقدام هاي
ــركت هاى كارگزارى از  توقف فعاليت ش
ــزارى آگاه و كارگزارى پارس  جمله كارگ
ــخ داد: در  ــت؟ پاس نمودگر انجام داده اس

ــركت هاى  ــوع تعليق ش خصوص موض
كارگزارى در حال حاضر نمى توان اظهار 
نظرى كرد اما اينكه فرآيند تعليق فعاليت 
يك كارگزار بدون طى شدن روند پرونده 
ــات صورت گيرد و در  آن در كميته تخلف
نهايت منجر به محروميت  فعاليت كارگزار 
ــت و بايد به  ــبى نيس ــود پديده مناس ش
ــا در مرجع  ــاع داد ت ــازه دف ــزار اج كارگ
رسيدگى به تخلف بررسى و در نهايت اگر 
قرار است محروميت و تعليقى انجام شود با 
ــزار از اتهامات صورت  اطالع و دفاع كارگ
ــازش كانون  گيرد.وى ادامه داد:كميته س
كارگزاران تنها به اختالفات رسيدگى مى 
كند اما تخلفات در دستور العمل ماده 35 
بايد از سوى 4 مرجع رسيدگى به تخلفات 
ــه  ــدن پروس انجام گيرد تا پس از طى ش
بررسى منجر به صدور راى شود. اما  تعليق 
يا محروميت يكباره پديده مناسبى براى 
صنعت كارگزارى نيست و فضاى كسب و 
كار صنعت و مشتريان آنرا نا امن مى كند.

ــكالت اخير  ــاره به مش مير صانعى با اش
بوجود آمده براى برخى كارگزارى ها گفت: 

پرونده تخلفات كارگزارى پارس نمود گر 
ــه و مرجع  ــن در چند كميت ــش از اي پي
ــران در  ــده بود و مدي ــيدگى طرح ش رس
جريان اين موضوع بودند اما پس از مدتى 
ــركت از نوع  ــى و اطالع مديران ش طوالن
ــراى آنها اقدام به  ــف و فرصت دفاع ب تخل
ــد اما  تا  توقف معامالت اين كارگزارى ش
ــت فعاليت  ــوع محرومي ــدودى موض ح
ــزارى آگاه به يكباره رخ داد كه اتفاق  كارگ

ــايندى نبود.وى تصريح كرد:كانون  خوش
كارگزاران در اين زمينه تالش كرد اختالف 
ــورس در خصوص  ــازمان ب هايى كه با س
ــزارى آگاه بوجود آمده بود را رفع و با  كارگ
ــده مقرر شد اين  هماهنگى هاى انجام ش
ــرى تعهداتى كه مكلف به  ــركت يكس ش
ــده را زودتر انجام دهد تا رفع  انجام آنها ش
ــه اكنون اين  ــت صورت گيرد ك محرومي

موضوع انجام شده است.

توقف و محروميت يك شبه كارگزار

ــن مالى  ــاى نوي ــس اداره نهاده رئي
ــومين همايش  ــران در س ــورس اي فراب
ــگاه  ــاورى اطالعات دانش ــنواره فن جش
ــريف، حوزه هاى تامين مالى  صنعتى ش
ــان و  ــاى دانش بني ــا و طرح ه پروژه ه
شركت هاى استارتاپى را از درگاه فرابورس 
ــاختار حقوقى  ــريح كرد و از تهيه س تش
 (Crowdfunding) تامين مالى جمعى
ــد در تامين مالى  ــه عنوان فصلى جدي ب
كسب و كارهاى ديجيتال و دانش بنيان 

خبر داد.
ــين  ــورس ، حس ــزارش فراب ــه گ ب
ــه فرابورس به  ــت با بيان اينك نظام دوس
عنوان يك بازار كه با هدف تامين مالى و 
ــب و كارها فعاليت  ارتقاى شفافيت كس
مى كند، اقدام به راه اندازى يكسرى ابزارها 
و بازارهاى مختلف در مراحل مختلف عمر 

كسب و كارها كرده است، گفت: در مرحله 
ــب وكار، بازار دارايى  ايده و طرح يك كس
ــه در آن  ــده ك ــدازى ش ــرى راه ان فك
دارايى هاى فكرى ثبت شده مانند اختراع، 
عالئم تجارى و طرح هاى صنعتى قابليت 

درج و معامله دارند.
ــس اداره نهادهاى نوين  به گفته رئي
ــازى  ــى فرابورس در مقوله تجارى س مال
دارايى هاى فكرى نيز با معاونت علمى و 
فناورى رياست جمهورى همكارى هايى 
ــاس فن  ــت و بر اين اس صورت گرفته اس
بازارهاى متعددى برگزار شده تا ارتباط 
ــرمايه گذاران و  ــان س ــويه اى مي دو س
ــود و  ــده و اختراع برقرار ش ــان اي صاحب
ــن  ــه اي ــراى معامل ــاى الزم ب زمينه ه

دارايى هاى فكرى رقم بخورد.
ــور از مرحله  ــا اعالم اينكه با عب وى ب

تامين مالى ايده و اختراعات، كارآفرينان 
و صاحبان ايده در فكر گسترش و توسعه 
ــش  نق ــتند،  هس ــود  خ ــب و كار  كس
ــرمايه گذارى جسورانه و  صندوق هاى س
ورود سرمايه گذاران خطرپذير به مقوله 
ــه پررنگ  ــى را در اين مرحل ــن مال تامي
قلمداد كرد و گفت: تاكنون سه صندوق 
جسورانه در فرابورس ايران پذيره نويسى 
ــا در حوزه هاى  ــده كه اين صندوق ه ش
سالمت، فناورى مالى، فناورى اطالعات و 
ــوزه  ــيمى، آب و ح ــات، پتروش ارتباط
فرهنگ به تامين مالى استارتاپ ها اقدام 
ــت همچنين امكان  مى كنند.نظام دوس
ــركت ها پس از بزرگ  پذيرش اينگونه ش
شدن سايز آن ها در تابلو دانش بنيان بازار 
شركت هاى كوچك و متوسط را به عنوان 
ــى از طريق  ــن مال ــر تامي ــك راه ديگ ي

ــت و  ــازوكارهاى فرابورس ايران دانس س
ــركت هايى كه تمايل به تامين  گفت: ش
مالى بزرگ تر و رقيق كردن سهام خود از 
ــهامداران بيشتر دارند، با  طريق ورود س
ــال از  ــازار كه يك س ــرش در اين ب پذي
ــه خوبى از اين  ــدازى آن مى گذرد ب راه ان
امكان بهره مندند.وى همچنين برگزارى 
بزرگترين رويداد نمايشگاهى فين تك ها 
در ايران را تحت عنوان فين استارز اقدام 
ديگرى در فرابورس ايران معرفى كرد كه 
در راستاى ايجاد تعامل ميان استارتاپ ها 
ــور،  و نهادهاى متولى در حوزه مالى كش
ترويج و فرهنگ سازى به منظور معرفى 
ــرمايه براى تامين  ــاى بازار س ظرفيت ه
مالى و هم افزايى بازيگران كليدى و مهم 
حوزه مالى رقم خورده است و در سال هاى 
پيش رو نيز شاهد برگزارى آن در خالل 

نمايشگاه بين المللى بورس، بانك و بيمه 
خواهيم بود.

ــه امضاى  ــاره ب ــت با اش وى در نهاي
تفاهم نامه تامين مالى جمعى پروژه هاى 
ــه امور  ــه وزارتخان ــان بين س دانش بني
ــادى و دارايى، ارتباطات و فناورى،  اقتص
ــات و كار، تعاون و رفاه اجتماعى و  اطالع
معاونت علمى رياست جمهورى از تهيه 
شدن ساختار حقوقى آن خبر داد و گفت: 
ــت تمامى  ــن مالى جمعى كه ليس تامي
عوامل آن در فرابورس ايران درج مى شود، 
در قالب شراكت در پروژه ها دنبال مى شود 
و مدل هاى مختلف مبتنى بر اهدا، پاداش 
ــرد و زمينه و  ــاركت را دربرمى گي و مش
ــتفاده از اين  ــبى براى اس فرصت مناس
ظرفيت براى تامين مالى كسب و كارهاى 

ديجيتال و دانش بنيان به شمار مى رود.

رئيس اداره نهادهاى نوين مالى فرابورس:
ساختار حقوقى تامين مالى جمعى تهيه شد
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ــهرخ40مترى جنب بانك  ــعبه خليج فارس خرمشهر نشانى: خرمش ش

صادرات موسسه ثامن االئمه (ع) 
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم 

ــانى : مجهول  ــعلى      نش ــا    نام پدر: شمس 1-محمد كاويانى پارس
المكان

2-زينب دريساوى        نام پدر:حيدر           نشانى : مجهول المكان
3-فريدون حسن پور    نام پدر:على              نشانى : مجهول المكان

4-سجاد دهقانى         نام پدر:حسن على       نشانى : مجهول المكان
محكوم به: 

ــه  ب ــه  مربوط ــم  حك ــراى  اج ــت  درخواس ــب  بموج
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  شماره9510096141301877وش
9509976141301136محكوم عليهم محكوم اند به صورت تضامنى 
ــغ پانصدوهفتادوهفت ميليون وچهارصدوهفتادوهفت  به پرداخت مبل
هزاروسيصدوهفتادونه ريال به عنوان اصل خواسته ومبلغ بيست ميليون 
ودويست هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه روزانه 
ــال از تاريخ1395/6/23(تاريخ تقديم  ــال در هر هزارري ــه مبلغ يك ري ب
ــت)  تا زمان اجراى حكم كه محاسبه واخذ آن پس ازپرداخت  دادخواس
هزينه دادرسى به عهدى اجراى احكام است وهمچنين  حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه درحق محكوم له مى باشد.ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بر 

عهده محكوم عليهم است.
ــتان خرمشهر- ــعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرس مدير دفتر ش

غالمرضا اسن
ــوم دادگاه حقوقى  ــعبه س محل امضاءرئيس ومهر دادگاه: رئيس ش

خرمشهر-ضرغام خسروى
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده 34قانون اجراى احكام 
ــى براى پرداخت محكوم به بدهد3-مالى معرفى كند كه  مدنى)2-ترتيب
ــد .چنانچه خود را قادر به  ــتيفا محكوم به از آن ميسر باش اجرا حكم واس
ــامل  ــى روز كليه اموال خود را ش اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف س
ــروح  ــدار وقيمت همه اموال منقول وغير منقول ،به طور مش تعداديا مق
ــتمل برميزان وجوه نقدى كه به هرعنوان نزد بانكها وموسسات مالى  مش
واعتبارى ايرانى يا خارجى دارد. به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
ــخاص ثالث دارد وكليه مطالبات او از  وكليه اموالى كه او به هر نحو نزد اش
ــت نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگر دراموال  ــخاص ثالث ونيز فهرس اش
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
ــى 1394)4-خودارى  ــود(مواد 8و3قانون نحوه اجراى محكوميت مال ش
ــرار از اجراى حكم  ــه از اعالم كامل صورت اموال به منظور ف ــوم علي محك
ــاده 34 قانون اجراى احكام  ــس تعزيرى درجه هفت رادر پى دارد.(م ،حب
مدنى وماده 20 ق .م.ا وماده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
ــال مال به ديگرى به هر نحوبا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه  5-انتق
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به ياهردومجازات مى شود.

ــاده21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)6 -چنانچه صورت  (م
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به 
ــط محكوم عليه  ــت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توس موافق

خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)
-----------------------------------------

اجرائيه
شماره پرونده:9509986141300528

ــخصات محكوم له/محكوم لهم تعاونى اعتبارى ثامن االئمه (ع) مش
ــهرخ40مترى جنب بانك  ــعبه خليج فارس خرمشهر نشانى: خرمش ش

صادرات موسسه ثامن االئمه (ع) 
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم 

1-حسين قاسميان    نام پدر: محمد       نشانى : مجهول المكان
2-غالمرضا دريس پور    نام پدر:لطف اله     نشانى : خرمشهرخ آرش 

كوچه15پ 10
3-مجيد فياضى   نام پدر:ناصر        نشانى : مجهول المكان

4-عبدالكريم زويدانيان      نام پدر:محمد نشانى : مجهول المكان
محكوم به: 

ــه  ب ــه  مربوط ــم  حك ــراى  اج ــت  درخواس ــب  بموج
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  شماره9610096141301456وش
9509976141301137محكوم عليهم محكوم اند به صورت تضامنى 
ــى ويك  ــون وهشتصدوس ــيصدونوزده ميلي ــغ س ــت مبل ــه پرداخ ب
هزاروچهارصدونودوچهار ريال به عنوان اصل خواسته ومبلغ يازده ميليون 
و دويست هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه روزانه 
ــال از تاريخ1395/6/17(تاريخ تقديم  ــال در هر هزارري ــه مبلغ يك ري ب
ــت)  تا زمان اجراى حكم كه محاسبه واخذ آن پس ازپرداخت  دادخواس
هزينه دادرسى به عهدى اجراى احكام است وهمچنين  حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه درحق محكوم له مى باشد.ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بر 

عهده محكوم عليه است.
ــتان خرمشهر- ــعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرس مدير دفتر ش

غالمرضا اسن
ــوم دادگاه حقوقى  ــعبه س محل امضاءرئيس ومهر دادگاه: رئيس ش

خرمشهر-ضرغام خسروى
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

ــرا گذارد(ماده 34قانون اجراى  ــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اج 1-ظ
ــكام مدنى)2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد3-مالى معرفى  اح
ــتيفا محكوم به از آن ميسر باشد .چنانچه خود را  كند كه اجرا حكم واس
ــى روز كليه اموال خود را  قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف س
ــر منقول ،به طور  ــدار وقيمت همه اموال منقول وغي ــامل تعداديا مق ش
مشروح مشتمل برميزان وجوه نقدى كه به هرعنوان نزد بانكها وموسسات 
مالى واعتبارى ايرانى يا خارجى دارد. به همراه مشخصات دقيق حسابهاى 
مذكور وكليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وكليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث ونيز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگر دراموال 
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
ــود(مواد 8و3قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)4-خودارى  ش
ــه منظور فرار از اجراى حكم  ــوم عليه از اعالم كامل صورت اموال ب محك
ــت رادر پى دارد.(ماده 34 قانون اجراى احكام  ،حبس تعزيرى درجه هف
ــراى محكوميت مالى  ــاده 20 ق .م.ا وماده 16قانون نحوه اج ــى وم مدن
ــرى به هر نحوبا انگيزه فرار از اداى دين به  ــال مال به ديگ 1394) 5-انتق
نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به ياهردومجازات 
مى شود.(ماده21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)6 -چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم 
ــون نحوه اجراى محكوميت مالى  ــه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قان علي

(1394
-----------------------------------------

مفقودى كرمان
برگ سبز  خودرو سوارى  پيكان  تيپ i1600 مدل 1382   به شماره 
موتور:  11158222802 وشماره شاسى : 82413132 به شماره پالك 
ــران 45   به نام حمزه ابراهيمى   مفقود گرديده و از درجه  388 س 94 اي

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

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى (موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئين نامه )
ــرح زير تصرفات  ــتقر در ثبت مياندواب بش هيات حل اختالف مس
ــخاص را تاييد و به جهت عدم دسترسى به مالكين  مفروزى و مالكانه اش
ــند مالكيت رسمى صادر و تسليم  ــده است پس از نشر آگهى س مقرر ش
گردد و عليهذا در اجراى ماده 3 قانون مذكور و ائين نامه اجرايى آن مراتب 
ــاع و ساير صاحبان  در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين مش
حقوق آگهى مى شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداكثر 
ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهى اعتراض كتبى خود را مستقيماً به 
ــليم نموده و بايد يكماه از تاريخ  ــناد و امالك  مياندواب تس اداره ثبت اس
تسليم اعتراض به اداره ثبت دادخواست بمرجع  ذيصالح قضايى تقديم 
ــند مالكيت مورد تقاضاى متصرف بر اساس  نمايند در غير اينصورت س
ــند  ــد و صدور س ــول راى صادره در حدود مقررات صادر خواهد ش مدل

مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-راى شماره 139660313006004176 مورخ 96/9/14 تقاضاى 
ــند مالكيت ششدانگ يكباب خانه  طيبه على اصغرى مبنى بر صدور س
ــمتى ازپالك 2297 فرعى از يك اصلى بخش14 مراغه حوزه ثبتى  قس
مياندواب خريدارى شده ازفرامرز اسكندرزاده پرونده هيات 269-96 به 
مساحت 143/54 مترمربع كه براى ان پالك 27418 فرعى تعيين شده 

است.313
تاريخ انتشار نوبت اول :96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

خيرى – رئيس اداره ثبت اسنادوامالك مياندوآب
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

برابر راى شماره 139660313003002736 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
واحد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى محمد بسطامى به 
شماره شناسنامه  2791861955 به شماره ملى 2791861955 صادره 
ازخوى فرزند اسد دريك باب خانه به مساحت 147/6 مترمربع نسبت به 
ــروزه از2547-اصلى واقع در بخش2- ــدانگ پالك 164 فرعى مف شش

ــمى محرز گرديده  خوى خريدارى از لطيف قوجه لو به عنوان مالك رس
است. . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
ــند مالكيت متقاضى  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى اش مى ش
اعتراضى داشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1682

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع ماده3 قانون وماده13 آيين نامه تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

برابر راى شماره 139660313003002217 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
واحد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض محمد غفارزاده به شماره 
ــادره ازچايپاره فرزند  ــماره ملى 4939832351 ص ــنامه 8 به ش شناس
ــاحت 50 مترمربع نسبت به ششدانگ  ــين دريك باب مغازه به مس حس
پالك 4 فرعى مفروزه از3596-اصلى واقع دربخش2 خوى خريدارى از 
ــمى محرز گرديده است. . لذابه  ــدى خوئى به عنوان مالك رس وراث اس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى 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 اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.1684
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3قانون وماده13 آيين نامه تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

برابر راى شماره 139660313003002511 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
واحد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى ابراهيم پيربداقى 
به شماره شناسنامه 1 به شماره كدملى 2802984489 صادره ازخوى 
ــبت به  ــاحت220 مترمربع نس ــك باب خانه به مس ــد محمد دري فرزن
ششدانگ پالك45 فرعى  مفروزه از2641-اصلى واقع در بخش2خوى 
خريدارى از محرم كرم زاده به عنوان مالك رسمى محرز گرديده است. . 
ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  لذاب
شود در صورتى اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند  مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
اعتراض خود را به اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1685

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليفغ وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى 

برابر راى شماره 139660313003003024 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  ــد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض يونس اروجلو به ش واح
شناسنامه 526 به شماره ملى 2801425044 صادره ازخوى فرزند يداله 
ــدانگ  ــبت به شش ــاحت 116/78مترمربع نس دريك باب خانه به مس
پالك2-فرعى مفروزه از4485-اصلى واقع در بخش2-خوى خريدارى از 
ــت. . لذابه  ــمى محرز گرديده اس ذوالفعلى اروج زاده به عنوان مالك رس
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى 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 اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.1691
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

برابر راى شماره 139660313003002725 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقدسندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
واحدثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى محمدشريفى به 
ــماره شناسنامه 2273 به شماره ملى 2800916621 صادره ازخوى  ش
فرزند نجف دريك باب خانه  به مساحت 193 مترمربع نسبت به سه دانگ 
ــى واقع در  ــدانگ پالك 33 فرعى مفروزه از 3705-اصل ــاع ازشش مش
ــمى محرز  بخش2-خوى خريدارى ازعليرضا قنبرلو به عنوان مالك رس
گرديده است. . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى اشخاص نس روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
ــيد  ظرف  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  تس
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1686
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به كالسه پرونده: 96/455/479  
وقت رسيدگى: 96/11/28 ساعت 16:30 خواهان: عليرضا بابايي شلي با وكالت 
تعاوني  و  اصل  تميمي  بني  اميد  و  دنا  گلچين  صبا  شركت  خوانده:  مطلبي  مهدي 
دادگاههاى  تسليم  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  فرهنگيان  مصرف 
رسيدگى  وقت  و  گرديده  ارجاع   455 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  عمومى 
و دستور  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  تعيين شده 
در  نوبت  يك  مراتب  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  دادگاه 
آگهى  آخرين  نشر  تاريخ  از  خوانده  تا  شود  مى  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى 
دوم  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  ماه  يك  ظرف 
حضور  رسيدگى  جهت  باال  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 
و  منتشر  نوبت  يك  فقط  شود  الزم  آگهى  بوسليه  ابالغى  بعداً  چنانچه  بهمرسانيد 

مدت آن ده روز خواهد بود. 

تهران    اختالف  حل  شماره10شوراى  مجتمع   455 شعبه         110/137976   

خواهان  فرزند  قادري  عليرضا  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
معصومه تقوي دادخواستي به طرفيت خوانده عليرضا قادري به خواسته مطالبه مهريه 
 9609981620200483 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي   34 مجتمع  شعبه6202 
1396/11/28 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
تهران شهر  اختالف  حل  شوراي   34 مجتمع  شعبه6202  دفتر      110/137983  

پرونده:  كالسه  به  وضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى   
26501070/165/96وقت رسيدگى: روز شنبه 96/11/28 ساعت15:30 خواهان: 
خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  بخشايش  ساجدي  مرتضي  خوانده:  تيغ  جهان  فاطمه 
دادخواستى بخواسته فوق به مجتمع شماره4 شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان 
به  بنا  ثبت  كالسه26501070/165/96  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  تقديم  تهران 
درخواست خواهان و مجهول المكان بودن خوانده وفق ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
از ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي به اين شعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را دريافت و آدرس خود را اعالم نموده واال نسخه ثاني دادخواست و ضمايم ابالغ 

شده تلقي وشورا غيابا اتخاذ تصميم قانوني خواهد نمود. 
  110/137988       شعبه 165 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف دادگستري استان تهران 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به كوروش ياراحمدي فرزند  عظيم 
خواهان مهدي يعقوب خاني  غياثوند دادخواستي به طرفيت خوانده كوروش يار احمدي 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  پالك  استرداد  خواسته  به 
9609980944900983 شعبه310 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر  تهران  
دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت 15:30  مورخ 1396/11/29  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  حل  مجتمع شماره7 شوراي  شعبه310  دفتر      110/137991 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به كوروش ياراحمدي فرزند  عظيم 
يار  كوروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  غياثوند  خاني   يعقوب  مهدي  خواهان 
احمدي به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609980944900982 شعبه310 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر  تهران  
دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت 15:15  مورخ 1396/11/29  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  حل  مجتمع شماره7 شوراي  شعبه310  دفتر      110/137994 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به اقدس زرندي فرزند خواهان سميه 
مالكي دادخواستي به طرفيت خوانده اقدس زرندي به خواسته مطالبه وجه تهران ثبت 
و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/30 ساعت 15:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  حل  مجتمع شماره7 شوراي  شعبه306  دفتر      110/138004 

 دادنامه پرونده كالسه 9509980226500712 شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد بهشتي تهران تصميم خواهان: عبداله تات فرزند هيبت اله با وكالت آقاي قاسم حسينخان 
زاده فيروزه جاه فرزند قنبرعلي خوانده: فرشاد دهقاني فرزند علي بابا به نشانى مجهول المكان 
خواسته: ابطال راي داور (غيرمالي) گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت 
خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در 
وقت مقرر حوزه به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي 

اعالم و با استعانت از ذات باري تعالي بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 راى دادگاه  درخصوص دعوى آقاي عبداهللا تات فرزند هيبت اله با وكالت آقاي قاسم حسينخان 
زاده فيروزجاه وكيل محترم دادگستري به طرفيت آقاي فرشاد دهقاني فرزند علي بابا به خواسته 
كالسه  پرونده  در  ابالغي   1395/6/13 مورخ  داوري  راي  ابطال  بر  حكم  صدور  و  رسيدگي 
بايگاني950449 شعبه5 دادگاه حقوقي تهران بانضمام مطالبه خسارت دادرسي به شرح متن 
دادخواست تقديمي و توضيحا اينكه: راي صادره از سوي داور كه له خوانده و عليه موكل است 
به داليل ذيل باطل است: 1-راي داوري مخالف با قوانين موجد حق بند1 ماده 489 قانون آئين 
دادرسي مدني مي باشد همانگونه كه از بند1 ماده 489 قانون مذكور برمي آيد داور در مقام 
رسيدگي و صدور راي حق ندارد كه تصميمي اخذ كند كه مخالف قوانين موجد حق و صريح قرارداد 
باشد و متاسفانه داور بنا بر شرح بعدي در ذيل مغرضانه و نقض اصل بي طرفي صراحتا اقدام به 
صدور راي مي نمايد كه كامال مخالف حقوق حقه موكل مي باشد كه صلحنامه عادي مورخ 93/12/11 
براي ايشان قائل شده است و اين موضوع درخصوص رد خواسته اول ودوم موكل بطرفيت خوانده 
كامال مشهود است و با وجود تخلف خوانده از انجام تعهد موضوع بندهاي 10-5 و 5-11-02 
صلحنامه و وجود دليل كافي اقدام به صدور راي به رد خواسته مربوط به اين قسمت صادر نموده 
است و در خصوص تعهدات خوانده آنچه كه مسلم است خوانده صراحتا تعهداتي را پذيرفته 
اند كه در زمان پذيرش آن تعهدات هم كامال آگاه و توان انجام آن را داشته اند و هيچ فورس 
ماژوري نه در زمان ايجاد تعهد و انجام آن نبوده است و از طرفي تعهد خوانده به فك رهن موضوع 
بند02-11-5 صلحنامه به عبارتي خواسته دوم موكل در راي داوري از جمله تعهداتي است انجام 
آن به هيچ عنوان مشرط به اقدامي از سوي موكل نبوده است و در حال خوانده موظف به فك رهن 
بوده است و رد خواسته موكل در اين قسمت مخالف صريح قوانين موجد حق و تعهدات حاصل از 
قرارداد و اصل استحكام و الزامات ناشي از قرارداد است 2- راي داور با روح اصول مهم داوري 
كه همان راي اصل بي طرفي است مخالفت صريح دارد راي داور متاثر از عدم اجابت مطالبات غير 
قانوني داور از موكل بوده است از يك سوء بنا بر اطالع اخير موكل داور صادركننده راي داراي سوء 
پيشينه موثر و متعدد كيفري است كه به مجازاتهاي مختلف و قطعي محكوم گرديده است و اين 
موضوع در زمان تعيين داور بر موكل پوشيده بوده است كه مدارك آن متعاقبا در جلسه تقديم 
مي شود از سوي ديگر داور مذكور با روش انعقاد قرارداد داوري و همچنين تنظيم صلحنامه في 
مابين خوانده و موكل و تعيين خود به عنوان داور معين مرضي الطرفين به گونه اي كه حتما موضوع 
بايد به ايشان جهت داوري ارجاع گردد و در زمان داوري با ادعاي شراكت در موضوعات ديگر با 
موكل از وي مطالبات هنگفت مالي درخواست نموده اند و نتيجه عدم موافقت موكل و تن ندادن 
به خواسته هاي ايشان در قالب نقض اصل بي طرفي كه مبناي اصلي رجوع به داوري است و داور 
را در مقام قاضي قرار مي دهيد در راي صادره كامال هويداست و داور در مقام رد خواسته هاي 
موكل چنان توجيهاتي بيان مي كند گويي زبانش از بيان دليل بيشتر عليه موكل قاصر است و تمناي 

دليل جديد م ينمايد. 
 3- عدد رعايت اصول دادرسي و مقررات داوري واصل تناظر در رسيدگي داوري: هرچند داور 
موظف به رعايت تشريفات دادرسي مدني نشده است اما رعايت مقررات داوري موضوع ماده 477 
قانون دادرسي مدني الزم الرعايه مي باشد از يك سو برخالف ادعاهاي داور نه تنها زمان و مكان 
رسيدگي به موضوع داوري به موكل ابالغ نگرديده است بلكه داور از ظرفيتهاي مختلف جهت اثبات 
امري غيرواقعي مبني بر ابالغ زمان رسيدگي بسيار بهره برده است وداور از هر راهي حتي از شهود 
خانوادگي و مكالمات تلفني و كمك از اداره مخابرات سعي در اين موضوع داشته كه مراتب تشكيل 
جلسه داوري را به موكل اعالم و ابالغ نموده است و جالب اينكه به جاي اين همه موضوعات داور 
ميتوانسته است مانند اظهارنامه قبلي صادره در جهت رفع نقض به همان ترتيب وقت جلسه را نيز 
مطابق اظهارنامه اعالم مي داشته است و لذا صرفا با دستاويز شدن به اظهارات برادر خود بعنوان 
مسئول ابالغ و اخذ چند صفحه اظهارات از ايشان سعي در رعايت مقررات داوري واصل تناظر مبني 
بر دعوت به جلسه موكل را داشته اند 4- راي داور مخالف بند2 ماده 489 قانن آئين دادرسي 
مدني مي باشد درخصوص خواسته 6-3 راي داوري داور خارج موضوع داوري اعالم نظر و صدور 
راي نموده است چرا كه مطابق بند2-11-5 در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد موضوع نيز وفق 
صلحنامه عادي مورخ 11-12-93 راجع به سه واحد آپارتمان را حداكثر تا تاريخ 94/12/25 به 
موكل مسترد نمايند و اين صلح نامه بعنوان امانت نزد داور باقي مانده بود حال نكته اينجاست كه 
در اين مورد  خاص داور مضري الطرفين فقط به عنوان امين در نگهداري صلحنامه انتخاب شده 
است و براي نگهداري مورد امانت هم زمان معيت94/12/25 تعيين شده است و هيچ ارتباطي به 
داوري نشده است و داور مكلف به استرداد مورد امانت به هريك از طرفين بنا بر شرايط مذكور 
شده است و حال آنكه داور با دخالت دادن موضوع در حيطه داوري سعي در مداخله در خارج از 
موضوع داوري داشته است كما اينكه موكل طي اظهارنامه استرداد صلحنامه را از ايشان طلب 
نموده است  النهايه باتوجه به شرح داليل پيش گفته و عدم اعتبار راي داوري درخواست رسيدگي 
وابطال راي داوري را مستدعي است با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده بويژه اظهارات 
خواهان و وكيل وي – مستندات ابرازي و عدم ارايه ايراد يا دفاع موثر از سوي خوانده باالخص در 
مورد چگونگي پرداخت تسهيالت اخذ شده و فك رهن مندرج در صلحنامه مورخ 1393/12/11 
كه جز تعهدات وي بوده و اين امر با استدالل به عمل آمده از سوي داور منتخب از شمول تعهدات 
خوانده خارج و في الواقع با خروج اين تعهد به داليل غيرمستند حقوق خواهان تضييع شده است 
و توجها به مواردي كه خارج از اختيارات داوري اتخاذ تصميم شده است از جمله بند6-3 داوري 
لذا دادگاه دعواي خواهان را منطبق با مقررات بندهاي 1 و 2 ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني 
تشخيص و با پذيرش دعواي مزبور حكم بر بطالن راي مورخ1395/6/13 داور منتخب صادر و 
اعالم مي دارد.   راى صادره حضورى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 
محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.   ضمنا در مورد مطالبه خسارت دادرسي بلحاظ عدم احراز 

شرايط قانوني حكم بر بيحقي خواهان صادر مي گردد. 
 110/141008                          رئيس شعبه5 دادگاه عمومي حقوقي تهران  
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ابالغيه

بدينوسيله به خوانده بانو سكينه و محمد كعب عمير مجهول المكان ابالغ مى گردد دادخواستى به شماره 193/22/96 توسط خواهان بانك مهر اقتصاد به 
طرفيت شما بخواسته  مطالبه وجه چك به اين مرجع واصل گرديده و جلسه رسيدگى در تاريخ 97/2/31 ساعت 18/30 در شعبه قاضى شورا واقع در بلوار 
پاسداران روبروى خيابان زيتون ساختمان صنايع و معادن– مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف اهواز تعيين شده لذا در وقت مقرر در شعبه حاضر شويد و 

قبل از روز رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به اين مرجع مراجعه نمائيد.
                    دفتر قاضى شوراهاى حل اختالف مجتمع 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ابالغيه

ــتى به شماره 264/21/96 توسط خواهان بانك مهر  ــيله به خوانده 1- حميد فالحى 2- محمد باقر بوارد مجهول المكان ابالغ مى گردد دادخواس بدينوس
اقتصاد به طرفيت شما بخواسته  مطالبه وجه چك به اين مرجع واصل گرديده و جلسه رسيدگى در تاريخ 97/3/7 ساعت 19 در شعبه قاضى شورا واقع در بلوار 
پاسداران روبروى خيابان زيتون ساختمان صنايع و معادن– مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف اهواز تعيين شده لذا در وقت مقرر در شعبه حاضر شويد و 

قبل از روز رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به اين مرجع مراجعه نمائيد.
                    دفتر قاضى شوراهاى حل اختالف مجتمع 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهي حصروراثت

راضى شهرت الهائى نام پدر عليخان بشناسنامه 875 صادره از اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم 
عليخان شهرت الهائى بشناسنامه 464 صادره اهواز در تاريخ 1357/2/19 در اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با مشخصات فوق 
ــه الهائى به شماره شناسنامه 465 صادره از  ــنامه 40845 صادره از اهواز(فرزندان ذكور متوفى)--- 3- حريش ــماره شناس الذكر--- 2- محمود الهائى به ش
اهواز(زوجه متوفى)---4- قسمه الهائى به شماره شناسنامه 876 صادره از اهواز---5- جسيمه الهائى به شماره شناسنامه 877 صادره از اهواز---6- حسنه 
الهائى به شماره شناسنامه 1239 صادره از اهواز(فرزندان اناث متوفى)والغير بشرح دادخواست تقديمى به كالسه 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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهي حصروراثت

آقاى محمد شهرت نعامى نام پدر كارون بشناسنامه 3150 صادره از دشت آزادگان درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه 
ــهرت نعامى بشناسنامه 61 صادره اهواز در تاريخ 1396/9/6 در اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با  ــادروان مرحوم كارون ش ش
مشخصات فوق الذكر--- 2- شاكر نعامى به شماره شناسنامه 4035 صادره از دشت آزادگان--- 3- جمال نعامى به شماره شناسنامه 4810 صادره از دشت 
آزادگان--- 4- طاهر نعامى به شماره شناسنامه 3375 صادره از دشت آزادگان(فرزندان ذكور متوفى)--- 5- خزمه نعامى به شماره شناسنامه 56 صادره از 
اهواز(زوجه متوفى)والغير بشرح دادخواست تقديمى به كالسه 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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمائم 

آفاى رضا بهداروند فرزند   قربان دادخواست  بطرفيت اصغر نجات پور فرزند ياور  بخواسته  مطالبه وجه به مبلغ 30/000/000 ريال به انضمام هزينه هاى 
دادرسى و خسارات قانونى و تاخير تاديه از تاريخ 96/7/1 لغايت اجراى حكم تقديم  كرده  كه  به  اين  شعبه  ارجاع  به  شماره - حقوقى  به  ثبت  رسيده است  
حسب تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك  نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج  و از خوانده  فوق الذكر 
دعوت ميشود كه پس از نشر آگهى در روز شنبه مورخ  96/11/28 ساعت 9:30 صبح در جهت دادرسى در شعبه شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو حضور 
ــخى  بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه   ــت و ضمائم هرگونه دفاع  و پاس ــخه ثانى دادخواس ــعبه مراجعه و با دريافت نس يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر  ش

دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

آگهى موضوع 3 قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 

سندرسمى
برابرراى شماره 139660313003003023 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره  واحدثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض محرم قوچه لو به ش
ــماره ملى 2801312861 صادره ازخوى فرزند  ــنامه 291 به ش شناس
حسنقلى  دريك باب مغازه به مساحت 22/5مترمربع نسبت به ششدانگ 
ــش 2خوى خريدارى  ــروزه از44-اصلى واقع دربخ پالك31 فرعى مف
ازحيدرعيوضلو به عنوان مالك رسمى محرزگرديده است. . لذابه منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند   اش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  مى توانند از تاريخ انتش
ــليم  ــيد  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره  تس
اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.1689
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3قانون وماده13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

برابر راى شماره 139660313003003035 موضوع قانون تعيين 
ــمى  ــاختمانهاى فاقد سندرس ــى وس ــى اراض ــت ثبت ــف وضعي تكلي
مستقردرواحدثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض سيفعلى محمدلو 
ــنامه 659 وشماره ملى 2801479594 صادره ازخوى  به شماره شناس
ــبت به  ــاحت 30/15 مترمربع نس فرزند مطلب دريك باب مغازه به مس
ششدانگ پالك 54 فرعى مفروزه از1361 –اصلى واقع در بخش2-خوى 
خريدارى ازجميل خرسندى به عنوان مالك رسمى محرز گرديده است. 
. لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند  مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
اعتراض خود را به اداره  تسليم و پس از اخذ رسيد  ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1688

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------
آگهى موضوع 3قانون وماده13 ايين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقدسندرسمى

برابر راى شماره 139660313003002713 موضوع قانون تعيين 
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
واحد ثبتى خوى تصرفات مالكانه وبالمعارض فاطمه ابراهيمى به شماره 
ــماره ملى 2802788949 صادره ازخوى فرزند  شناسنامه 1705 به ش
ــاحت 95/10 مترمربع نسبت به ششدانگ  نوروز دريك باب خانه به مس
ــى واقع در بخش2-خوى  ــى مفروزه از 59 از3369-اصل پالك92  فرع
ــمى محرز  خريدارى از اكبرزارعى يام و پروين غفارى به عنوان مالك رس
گرديده است. . لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى اشخاص نس روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
ــيد  ظرف  ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  تس
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1702
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/27

پرويز سليمانپور-رئيس ثبت اسنادوامالك شهرستان خوى
-----------------------------------------

دادنامه
پرونده كالسه 9609984612400643 شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهين دژ تصميم نهايى شماره 
خواهان خانم زينب عيوتى الوچلو فرزند براتعلى به نشانى آذربايجان 

غربى –شاهين دژ –خرمده – خ شهدا- كوچه9
خواسته گواهى حصروراثت

ــتناد  ــنامه 574 با اس ــماره شناس ــم زينب عيوتى آلوچلو بش خان
شهادتنامه فوت و رونوشت ورثه درخواستى بشماره 960654 تقديم اين 
شورا نموده وچنين اشعارداشته است كه شادروان خدمتعلى محمدزاده 
ــته وورثه وى درهنگام  ــنامه 1 درتاريخ 96/7/6 درگذش ــماره شناس بش
درگذشت عبارتند از:1-مهدى محمدزاده فرزند خدمتعلى بشماره ملى 

2930357568 متولد 1386 صادره شاهين دژ پسرمتوفى
2-زينب عيوتى فرزند براتعلى بشماره ملى 2938582974 متولد 

1356 صادره شاهين دژ همسرمتوفى
ــنامه 14 متولد  ــماره شناس 3-گلبهار غالمزاده فرزند قربانعلى بش

1339 صادره شاهين دژ مادرمتوفى

4-زيداله محموزاده فرزند يداله  بشماره شناسنامه 2930219017 
متولد 1332 صادره شاهين دژ پدرمتوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراض دارد ويا وصيتنامه ازمتوفى نزد 
او مى باشد ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادرنخواهدشد.443
روح اله آبروشن- قاضى شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان 

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

دادنامه 
ــه 9609984499500613 شعبه4 دادگاه حقوقى  پرونده كالس

بوكان تصميم نهايى 9609974499501016
ــميل  ــواه صندوق كارآفرينى اميد با وكالت خانم نش تجديدنظرخ

صابرى  م فرماندارى آريا1
ــليمان هوشمند روبروى 3راه 55طبقه  تجديدنظرخوانده اقايان س
ــگاه سلطانى –ازاد زرد كوى محمديه ك8 .ارسالن هوشمند  فوق نمايش

روبروى ك سايپا يدك4 . احمدبهرامى خ 22بهمن ك حاج شهاب
ــته دادنامه 275-96/3/31 پرونده 57/96 شعبه  تجديدنظر خواس

مركزى شوراى حل اختالف بوكان 
ــت خانم نشميل صابرى كهريزه   راى دادگاه-درخصوص دادخواس
بوكالت ازصندوق كارآفرينى اميد (مهرامام رضا) بطرفيت اقايان ارسالن 
ــته  ــى ، آزادزرد به خواس ــمند، احمدبهرام ــليمان هوش ــمند ،س هوش
تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه 275-96/3/31 پرونده 57/96 شعبه 
ــتماع دعوا  ــوراى حل اختالف بوكان كه متضمن قرار عدم اس مركزى ش
درخواسته مطالبه 7/300/000 تومان وخسارتهاى دادرسى وتاخير تاديه 
ــتدالل مرجع بدوى مدرك مثبت  ــد وارد است زيرا برخالف اس مى باش
سمت درپرونده موجوداست، ازطرف ديگر باتوجه به جامع اوراق منجمله 
ــماره وتاريخ  ــن با ش ــه حقوقى طرفي ــر رابط ــرارداد حاكم ب ــر ق تصوي
ــفته هاى مضبوط  ــك وس ــورخ 85/11/23 ،تصويرچ 851100274 م
ــات 2الى 12 قراردادى بودن آدرس خواندگان دربند11 قرارداد  درصفح
ــاراليهم با خواهان بدوى  (تصوير صفحه 9 و50) وبلحاظ عدم حضور مش
ــته ماال دعوا را وارد تلقى نموده مستندا به  ــبه مبلغ خواس درنحوه محاس
ــن  ــون ايي ــواد 194 و 198 و 358 و 364  و 519 و 522 قان ــررات م مق
ــى مدنى، 249 و 292 و 307 و 310 و312 و 320 قانون تجارت  دادرس
ــوراهاى حل اختالف ، 10و 1010 و 1292 و 1301 قانون  27 اليحه ش
ــده به پرداخت  ــى هرچهارنفر خوان ــه محكوميت تضامن مدنى حكم ب
ــته ، 174/500 تومان هزينه  ــل خواس ــت اص ــان باب 7/300/000 توم
دادرسى، 262/800 تومان حق الوكاله وكيل وخسارت تاخيرتاديه ازتاريخ 
96/1/26 (زمان اقامه دعوا) تا يوم االدا درحق خواهان بدوى صادرواعالم 
ميدارد راى صادره نسبت به خواندگان غيابى تلقى وظرف 20 روز ازتاريخ 

ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه دادگاه دادگاه ميباشد.445
شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بوكان

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

خواهان سيد سليم هاشمى نشانى خ مولوى شرقى كوچه بن بست 
خوانده سامان شامه –مجهول المكان 

راى شورا- درخصوص دادخواست اقاى سيدسليم هاشمى بطرفيت 
اقاى سامان شامه بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال بابت دوفقره 
ــماره ملى 496320-057831 بتاريخ سررسيد 95/1/15 به  ــفته ش س
انضمام جبران خسارت دادرسى وتاخيرتاديه نظربه وجوداصل سفته ها 
ــتغال ذمه خوانده  ــتقرار دين و ظهور اش ــد خواهان كه داللت بر اس دري
ــر روزنامه درجلسه  ــتحقاق خواهان دارد ،خوانده عليرغم ابالغ ونش واس
دادرسى حضورنيافته ودفاع موثرى درقبال دعوى مطروحه بعمل نيامده 
است ودليلى كه موئد  برائت ذمه خويش باشد راارائه واقامه ننموده است 
ــته وبه استناد مواد 249 و 307 و  ــورا خواسته خواهان را وارد دانس لذاش
ــون تجارت ومواد 194 و 198  و 515 و519 و 522 قانون آيين  308 قان
دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 25/000/000 
ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 382500 ريال هزينه دادرسى وخسارت 
تاخيرتاديه ازتاريخ 96/7/15 لغايت يوم وصول درحق خواهان صادرواعالم 
مى دارد راى صادره نسبت به خوانده بدليل ابالغ قانونى غيابى بوده وظرف 
ــورا و20 روز پس از ان قابل  20 روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين ش

تجديدنظرخواهى درمحاكم عمومى بوكان است.444
شعبه26 شوراى حل اختالف بوكان

-----------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به طالب 

امينى 
خواهان آقاى كريم پى نون دادخواستى بطرفيت خوانده طالب امينى 
ــته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده  به خواس
ــى حقوقى  ــعبه 4 دادگاه عموم ــه 9609984432400444 ش كالس
شهرستان مهاباد ثبت ووقت رسيدگى مورخ 96/12/2 ساعت12 تعيين 
كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسى مدنى 
ــت خواهان مراتب يك  ــه علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس ب
ــار آگهى مى گرددتا خوانده ظرف يك  نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتش
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 
كامل خود ،نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.446
شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهاباد

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

ــهر فرزند عبداله   ــخصات محكوم له جعفرسيف الهى كهنه ش مش
ــتان سلماس- خيابان چمران  ــانى : استان آذربايجان غربى- شهرس نش

شمالى كوچه 26 – بن بست 8مترى اول – پالك13
ــگر آباد  فرزند على –  ــهرام نورى عس ــخصات محكم عليه : ش مش

مجهول المكان
ــماره و  ــت اجراى حكم مربوطه به ش محكوم به – بموجب درخواس
شماره دادنامه مربوطه 9609974477400937 محكوم عليه محكوم به 
ــامل يك واحد آپارتمان  ــوع قرارداد عادى مذكور ش تحويل مبيع موض
ــه خواهان  ــى 3476/56 ب ــه همكف پالك ثبت ــكونى واقع درطبق مس
ــى طبق تعرفه مبلغ 636/500 ريال درحق  ــارات دادرس وپرداخت خس
خواهان وپرداخت مبلغ 2/550/000 ريال نيم عشر دولتى درحق صندوق 
ــد.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده  دولت مى باش

روز مفادانرا بموقع اجراگذارد.1733
شعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اروميه 

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

ــخصات محكوم له هانيه ترابى باراندوزى فرزند جانعلى نشانى:  مش
آذربايجان غربى- اروميه -4راه عدالت فضال 1ك8

مشخصات محكوم عليه ابراهيم كشاورز
ــماره  ــت اجراى حكم مربوطه به ش ــوم به – بموجب درخواس محك
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  وش  9610094471000348
9609974471000289 محكوم عليه محكوم است به پرداخت ماهيانه 
ــال 95 جمعا به مبلغ  ــخ 95/3/30 تا پايان س ــان ازتاري 350/000 توم
3/150/000 تومان وازتاريخ 96/1/1 لغايت تعيين تكليف نهايى وصدور 
ــم ماهيانه 390/000 تومان ومبلغ 37/500 تومان بابت هزينه هاى  حك
ــى وحق  ــى ومبلغ 150/000 تومان بابت حق الزحمه كارشناس دادرس
ــه وكيل طبق تعرفه قانونى درحق محكوم له .(ضمنا پرداخت نيم  الوكال
عشر دولتى برعهده محكوم عليه مى باشد.) محكوم عليه مكلف است از 

تاريخ ابالغ اجرائيه  ظرف ده روز مفادانرا بموقع اجرا گذارد.1732
شعبه60 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه 

-----------------------------------------
ابالغ وقت رسيدگي

ــر خواهان خانم آرزو  ــت و ضمائم به خانم مرضيه برزگ  و دادخواس
ــتى به طرفيت خوانده خانم مرضيه برزگر به خواسته  قهرمانى دادخواس
ــماره پرونده  ــعبه ارجاع وبه ش ــفته مطرح كه به اين ش ــه وجه س مطالب
كالسه9609982821600597 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان 
قزوين ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/12/05وساعت9:00تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تاخوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود 
ــت مقرر فوق جهت  ــت وضمائم رادريافت ودروق ــخه ثانى دادخواس نس

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه6 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

-----------------------------------------
ابالغ وقت رسيدگي

ــادى  خواهان آقاى  ــاى فرج ال فره ــم به آق ــت و ضمائ  و دادخواس
ــر دادخواستى به طرفيت خوانده فرج اله فرهادى به  محرمعلى اندايشس
خواسته اعسار از هزينه دادرسى در مرحله تجديد نظر خواهى مطرح كه 
ــعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه9209982975400773  به اين ش
ــه ثبت و وقت  ــتان محمدي ــى حقوقى شهرس ــعبه اول دادگاه عموم ش
ــيدگي مورخ 1396/12/09وساعت12:00تعيين كه حسب دستور  رس
دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت مجهول 
ــب يك نوبت در يكي از  ــت خواهان مرات المكان بودن خوانده ودرخواس
ــار آگهي مي شود تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ  جرايد كثيراالنتش
اتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
مدير دفترشعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش محمديه 

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

آقاى محمد حسين مرادى فرزند صفرعلى داراى شناسنامه شماره 
ــه 960616 از اين شورا درخواست  ــرح دادخواست به كالس 917 به ش
ــادروان صفر على  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش
مرادى فرزند حسين  به شناسنامه 220در تاريخ 1382/11/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 

به6 نفر :
1-محمد حسين مرادى ش.ش 917 پسر

2- رقيه مرادى ش.ش 630 دختر
3- زهرا مرادى ش.ش 10 دختر

4- معصومه مرادى ش.ش 18 دختر
5-سكينه هاشمى ش.ش 3 دختر

6- دل آرام هاشمى ش.ش 269 همسر
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت  اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او  آگهى مينمايد تا هر كس
ــورا تقديم دارد واال  ــر آگهى ظرف مدت يك ماه به ش ــد از تاريخ نش باش

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرقزوين

 اجر ائيه
 مشخصات  محكوم له محكوم لهم 

 نام  : مر تضى – نام خانوادگى  : فتحى  پير غيبى -  نام پدر : عبد العلى – 
ــانى :  استان كر مانشاه  - شهرستان كر مانشاه – شهر كر مانشاه – شهرك  نش

سجاديه – كوى هشتم – پالك 71
 مشخصات  محكوم عليه  محكوم عليهم

 نام : رضا – نام خانوادگى : شهباز زاده – نام پدر : على 
ــماره و  ــت  اجراى حكم مر بوطه   به ش  محكوم به : به : بموجب  در خواس
شماره دادنامه   مر بو طه   9609978602200434 محكوم عليه محكوم است 
ــش دانگ  سند خودرو   ــمى و انتقال  ش به الزام  به حضور  در احدى از دفاتر  رس
پرايد شماره  631د84 ايران 33 با احتساب  مبلغ  دويست و چهارده  هزارتومان  
ــر  دولتى  از  ــى  در حق خواهان  محكوم گر ديده  ضمنا  نيم عش هزينه دادرس

محكوم عليه وصول گردد 
محكوم عليه مكلف  است از تاريخ  ابالغ  اجراييه : 1-  ظرف ده روز مفاد آنرا 
ــع اجرا گذارده  ( ماده 34  قانون  اجراى احكام مدنى ) 2- ترتيبى براى  ــه موق ب
پرداخت محكوم به بدهد 3-  مال معرفى  كند كه اجراى  حكم و استيفا  محكوم 
به از آن ميسر باشد . چناچه  خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير  
ــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان  نزد  ــروحه مش منقول  به طور مش
بانكهاى و موسسات مالى و اعتبارى  ايرانى  يا خارجى دارد به همراه  مشخصات 
دقيق  حسابهاى  مذكور و كليه اموالى كه به  هر نحو  نزد  اشخاص ثالث  دارد و 
كليه مطالبات او از اشخاص ثالث  ونيز فهرست نقل و انتقاالت وهر نوع تغييرى 
ديگر در اموال مذكور از زمان  يك سال  قبل از طرح  دعواى  اعسار  به ضميمه  
ــار  به مقام  قضائئ ارائه نمايد وال به در خواست  محكوم له  ــت  اعس دادخواس
بازداشت مى شود  ( مواد 8و3  قانون نحوه اجراى  محكوميت  مالى 1394)4-  
ــوال به منظور  فرار  از اجراى   ــودارى  محكوم عليه  از اعالم  كامل صورت ام خ
حكم ،  حبس تعزيرى  در جه هفت را در پى  دارد.  ماده 34 قانون  اجراى احكام 
ــون  نحوه اجراى  محكوميت  مالى1394  ــى  وماده20 م. ق وماده 16  قان مدن
ــال به ديگرى  به هر نحو با انگيزه  فرار از اداى دين به نحوى  كه با  ــال  م 5- انتق
قيمانده  اموال براى پرداخت  ديون كافى نباشد  موجب مجازات  تعزيرى درجه 
شش  يا جزاى  نقدى معادل  نصف محكوم  به يا هر دو مجازات  مى شود ( ماده 
21 قانون  نحوه اجراى محكوميت مالى  1394) 6- چناچه صورت اموال پس 
ــه  از زندان منوط به موافقت  ــود آزادى محكوم علي ــى روز ارائه ش از مهلت  س
ــط  محكوم عليه خواهد بود . (  محكوم له يا توديع  وثيقه يا معرفى كفيل توس

تبصره 1 ماده 3 قانون  نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)
ــوراى حل اختالف  مجتمع شهيد مطهرى – على  ــعبه 22 ش   قاضى  ش

اشرف كر مى 
--------------------------------------------

دادنامه
پرونده كالسه9609988490300948شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى شماره9609978490301509
ــين آبادى فرزند صحبت اهللا به نشانى استان  ــته حس خواهان: خانم فرش
كرمانشاهـ  شهرستان هرسينـ  شهرهرسينـ  هرسين خيابان پارك شهر ده 

باالـ  كوچه شهيد نيكزاد 
خوانده:آقاى على كرمى چقا گالنى فرزند نعمت اله به نشانى

خواسته ها: طالق به درخواست زوجه
دادگاه با توجه به اوراق ومحتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم وبه شرح 

زير مبادرت به صدور راى مى نمايد:
(راى دادگاه)

ــته شريفى حسين آبادى فرزند صحبت اله  در خصوص دعوى خانم فرش
بطرفيت آقاى على كرمى چقاگالنى فرزند نعمت اله به خواسته تقاضاى صدور 
حكم طالق ، بدين توضيح كه خواهان بشرح دادخواست تقديمى اجماال اظهار 
ــناد  ــماره183مورخ 93/5/17دفتر اس ــه ش ــق عقدنام ــت مطاب ــوده اس نم
ــر شرعى وقانونى خوانده دعوى مى باشد  شماره129كرمانشاه ناحيه 2همس
ــه زندگى رابراى خواهان  ــدودر حدى ك وخوانده به مواد مخدر معتادمى باش
ــقت بارو با اين وضعيت دچار عسر وحرج شده است لذا تقاضاى رسيدگى  مش
وصدور حكم شايسته را دارد،نظر به اينكه داللت سند نكاحيه شماره183 مورخ 
93/5/17دفتر اسناد شماره129كرمانشاه ناحيه2وجود علقه ورابطه زوجيت 
فى مابين طرفين محرز ومسلم است وتالش ومساعى دادگاه جهت اصالح ذات 
ــاع امر به داورى را صادر  ــده دادگاه قرار ارج البين طرفين مفيدوموثر واقع نش
دوران منتخب ومنصوب بشرح لوايح جداگانه طالق وجدايى را به صالح زوجين 
دانسته از آنجائيكه مطابق شق2تبصره الحاقى به ماده1130قانون مدنى(اعتياد 
ــاس  ــروبات الكى كه به اس زوج به يكى از انواع مواد مخدر ويا ابتالء وى به مش
زندگى خانوادگى خلل وارد آورد...)از مصاديق عسر وحرج مى باشد در مانحن 
فيه به داللت محتويات پرونده وحسب مودى گواهى گواهان كه مراتب ادعايى 
ــقت بار  ــت با اين وصف دوام زوجيت براى زوجه مش خواهان را تاييد نموده اس
ــد از ناحيه خوانده با وصف ابالغ در قبال دعوى  ــر و حرج مى باش وموجب عس
ــه دفاع وايراد موجهى به عمل نيامده بنابراين دادگاه دعوى خواهان را  مطروح
ثابت تشخيص مستندا به ماده 1130قانون مدنى حكم به الزام خوانده به طالق 
ــرايط ذيل الذكر1ـ زوج مكلف به پرداخت  زوجه در يكى از محاضر طالق با ش
ــد2ـ زوج مكلف به تحويل  ــكه تمام بهار آزادى مى باش ــه به تعداد72س مهري
جهيزيه به زوجه طبق ليست ارائه شده به شرح صفحه 26پرونده مى باشد3ـ 
زوجه با توجه به اليحه شماره 1396050000613123نفقه واجرت المثل ايام 
زندگى مشترك خود را متعاقبا طى دعاوى جداگانه مطالبه مى نمايد3ـ زوجين 
فاقدفرزند مشترك مى باشند4ـ نوع طالق به لحاظ قضائى بودن خلع نوبت اول 
ــت صادر واعالم مى داردضمناً در صورت امتناع زوج از اجراى صيغه طالق  اس
ــبت به اجراى صيغه طالق اقدام نمايد.راى  دفتر خانه به نمايندگى دادگاه نس
صادره غيابى ،ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه پس از 
ــتان  ــت روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر اس ــرف بيس آن ظ

ــد وپس از مضى مدت مزبور ظرف بيست روز قابل فرجام  ــاه مى باش كرمانش
خواهى در ديوان عالى كشور مى باشد.

محمدىـ  رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى هرسين   

مفقودى كرمان
برگ سبز و برگ كارخانه  خودرو وانت   پيكان   مدل 1378   رنگ سفيد   
ــماره موتور:  11517822554 وشماره شاسى : 78941807 به شماره  به ش
ــايخى پورگلوگاه  مفقود  ــه نام جهانگير مش ــران 65   ب ــالك 738 ص 28 اي پ

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميگردد.
--------------------------------------------

((آگهى اصالحى ))
ــره در روزنامه هاى تفاهم و هدف و اقتصاد شماره  پيرو آگهى هاى منتش
هاى 3028ـ  95/12/01 و 3660ـ  95/12/01 و 3039ـ  95/12/15 و 3671 
ــماره 3746ـ  96/04/03 هدف و اقتصاد  ــد حدود به ش ـ 95/12/15 و تحدي
پالك فرعى 98 فرعى از 31 اصلى چاپ گرديده است كه اشتباه است و صحيح 
ــد كه در روزنامه هاى مذكور يك نوبت چاپ  آن 90 فرعى از 31 اصلى مى باش
ــخاص حقوقى يا حقيقى به آن اعتراض دارند ظرف سى روز  گردد. چنانچه اش
ــنندج ارائه نمايند و رسيد دريافت  اعتراض خود را به اداره ثبت منطقه يك س
دارند در غير آن صورت برابر مقررات قانونى سند صادر و تسليم مى گردد. البته 

صدور سند مانع معترض به دادگاه نمى شود.
رئيس ثبت منطقه يك سنندجـ  بهنام قباد

شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان سنندج
--------------------------------------------
آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 

رضا يونسيان فرزند عطاهللا
خواهان بانك انصار استان كردستان دادخواستي به طرفيت خوانده خسرو 
رحيمى دره باغ و رضا يونسيان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ــعبه چهارم  ــه 9609988752400559 ش ــماره پرونده كالس ارجاع و به ش
ــيدگي مورخ  ــت و وقت رس ــنندج ثب ــتان س ــل اختالف شهرس ــوراى ح ش
1396/12/02 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
ــار آگهي مي گردد تا  ــان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش خواه
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
ــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت  اعالم نش

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
دادگستري كل استان كردستان

مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه چهارم  شوراي حل اختالف 
شهرستان سنندجـ  سحر صمدى نيا

استان كردستانـ  سنندجـ  ميدان آزادىـ  مجتمع شوراى حل اختالف 
سنندجـ  تلفن 8733227183ـ كدپستى 6618634741 

--------------------------------------------
مفقودى-آزادشهر

ــماره پالك  ــبز)خودروى  وانت مزدا بش ــرگ س ــنامه مالكيت(ب شناس
35ص956-69 وبشماره شاسى 70600080 متعلق به آقاى مجيدى مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.
--------------------------------------------

مفقودى-آزادشهر
شناسنامه مالكيت (برگ سبز)خودرو وانت پيكان به رنگ سفيد و بشماره 
ــماره شاسى 78931258 متعلق به صولت خراج  پالك 58ب326-69 وبه ش

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.
--------------------------------------------

مفقودى
سند كمپانى خودرو سوارى سمند به رنگ مشكى متاليك مدل 1383 به 
ــماره موتور 12483003059 وبشماره  ــماره پالك 95ب 611-69 به ش ش
شاسى 83214831 بهنام خانوم مژگان فرامرزى فرزند غالم مفقود و از درجه 

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

مفقودى
ــماره كارت 2372159  ــون iveco به ش ــمند ناوگان كامي كارت هوش
ــماره پالك 59-126ع36 بنام قربان خان احمدى فرزند عبداهللا ش ش4  وبش

وشماره ملى 4889718397 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.
--------------------------------------------

مفقودى-آزادشهر 
شناسنامه مالكيت(برگ سبز)خودرو وانت نيسان برنگ آبى روغنى مدل 
1365 شماره پالك 62-867ع22 وبشماره موتور 175188 وبشماره شاسى 
042820 متعلق به عباس باقرى فرزند مصيب ش ش 715 مفقود گرديده و از 

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

مفقودى-مينودشت
ــبز) خودروسوارى پرايد برنگ سفيد روغنى  شناسنامه مالكيت(برگ س
ــماره  وبش ــران69-881ط17  –اي ــالك  پ ــماره  بش ــدل1396  م
موتور8813/5951531 وبشماره شاسى NAS411100H1046085 بنام 
آقاى حسينعلى امير شاهى فرزند اهللا وردى مفقود گرديده واز درجه اعتبارى 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
ــينا به نمايندگى جعفر ميرزا پوركشترى با وكالت خانم  خواهان بانك س
ــعبه ارجاع  ــته مطالبه وجه مطرح كه به اين ش ــعيده مصطفى لو به خواس س
وبشماره پرونده 9609987157400765 شعبه چهارم شوراى حل اختالف 

شهرستان گنبد كاووس ثبت و وقت رسيدگى بتاريخ 96/11/28 راس ساعت 
ــده است كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  8:30تعيين ش
ــيد بزى  ــى مدنى بعلت مجهول المكان بودن خوانده آقاى جمش آئين دادرس
ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از  ــى فرزند غالمحسين و درخواس عباس
جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده و ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبد كاووس مراجعه وضمن 
ــخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت  اعالم نشانى كامل خود نس

مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبد كاووس- حاجى اينچه برون
--------------------------------------------

مرجع رسيدگى كننده: شعبه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان آزاد شهر

خواهان:منصور حسين پور فرزند شعبانعلى.آدرس:آزادشهر-خيابان شهيد 
بهشتى كوچه كميته امداد نبش كوچه زينبيه

خوانده:رضا نجارى آقاكندى.فرزند قربانعلى.آدرس:مجهول المكان
خواسته:مطالبه وجه

راى قاضى شورا:
در خصوص دادخواست آقاى منصور حسين پور فرزند شعبانعلى بطرفيت 
ــته مطالبه مبلغ دو ميليون  آقاى رضا نجارى آقاكندى فرزند قربانعلى بخواس
ريال وجه يك فقره چك به شماره 20206-77/11/25 عهده بانك ملى ايران 
ــارت تاخير تاديه با توجه به  ــارات دادرسى وخس ــعبه گنبد به انضمام خس ش
محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه 
وباتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگى مورخ96/10/2 و نظر به اينكه 
خوانده عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه در جلسه رسيدگى شورا حاضر نشده ودر 
ــند  ــت ونظر به اينكه اصل س مطابق دعوى خواهان دفاعى به عمل نياورده اس
تجارى در يد دارنده حكايت از مديونيت صادر كننده وظهور در اشتغال ذمه وى 
ــده دليلى كه حكايت از پرداخت وجه چك  ــر به اينكه از ناحيه خوان دارد و نظ
ــرح  ــورا بش ــورتى اعضاى ش ــه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مش ــد ارائ نماي
صورتمجلس مورخ96/10/2 وبا احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و 
ــتندا به ماده 9 قانون شوراى حل اختالف و مواد310و311و313 از قانون  مس
تجارت وتبصره الحاقى مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون 
صدور چك ومواد 198و519 از قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
ــيد چك تازمان اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص  تاخير تاديه از تاريخ سررس
بهاى كاال اعالمى از ناحيه بانك مركزى و پرداخت مبلغ دويست و چهل و پنج 
ــادر و اعالم مى گردد.راى  ــى در حق خواهان ص هزار ريال بابت هزينه دادرس
صادره و غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
ــپس ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم  و س

عمومى و حقوقى آزاد شهر مى باشد�
بازارى-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان آزادشهر

--------------------------------------------
مرجع رسيدگى كننده: شعبه دوم شوراى حل اختالف 

شهرستان ازادشهر 
ــعبانعلى.آدرس:آزاد شهر-خيابان  ــين پور فرزند ش خواهان:منصور حس

شهيد بهشتى كوچه كميته امداد نبش كوچه زينبيه
خوانده:نعمت اله عضدى فرزند احمد.آدرس:مجهول المكان

خواسته:مطالبه وجه
راى قاضى شورا:

در خصوص دادخواست آقاى منصور حسين پور فرزند شعبانعلى بطرفيت 
آقاى نعمت اله عضدى فرزند احمد بخواسته مطالبه مبلغ بيست و پنج ميليون 
ريال وجه يك فقره چك به شماره914827-82/9/25 عهده بانك ملت شعبه 
گنبد به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات 
پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه وباتوجه 
ــه رسيدگى مورخ96/10/2 ونظر به اينكه خوانده  به اظهارات خواهان در جلس
عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه در جلسه رسيدگى شورا حاضر نشده ودر مقابل 
دعوى خواهان دفاعى به عمل نياورده است و نظر به اينكه اصل سند تجارى در 
ــتغال ذمه وى دارد و  يد دارنده حكايت از مديونيت صادر كننده و ظهور در اش
نظر به اينكه از ناحيه خوانده دليلى كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد ارائه 
ــرح صورتمجلس  ــورا بش ــورتى اعضاى ش نگرديده فلذا با توجه به نظريه مش
مورخ96/10/2 وبا احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين و مستندا به ماده 
ــوراى حل اختالف ومواد 310و311و313 از قانون تجارت وتبصره  9 قانون ش
ــخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و  الحاقى مصوب مجمع تش
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به  مواد 198و519 از قانون آيين دادرس
پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص 
بهاى كاال اعالمى از ناحيه بانك مركزى و پرداخت مبلغ هشتصدو بيست هزار 
ــادر واعالم ميگردد.راى صادره  ــى در حق خواهان ص ريال بابت هزينه دادرس
غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس 
ــت روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى  ظرف مدت بيس

حقوقى آزادشهر مى باشد.
بازارى-قاضى شعبه دوم حل اختالف شهرستان آزادشهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم
ــه پرونده: 663/210/96 وقت رسيدگى: به روزشنبه  به خوانده: سليمان گودرزى كالس
تاريخ 96/11/21 ساعت16:00خواهان: شعبان اصغرى: اسالمشهر قائميه ك39پ8واحد1 
ــارت خواهان دادخواستى  ــليمان گودرزى مجهول المكان خواسته: مطالبه خس خوانده: س
تسليم دفتركل دادگسترى اسالمشهرنموده كه جهت رسيدگى به شعبه شوراى حل اختالف 
ــده وبه علت مجهول المكان بودن خوانده بنا به در  ــيدگى تعيين ش ارجاع گرديده ووقت رس
خواست خواهان ودستوردادگاه وبتجويزماده72 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
ــود تاخوانده از تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به  ــارآگهى مى ش دريكى از جرايد كثيراالنتش
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم رادريافت 
ــورت عدم  ــويد در ص ــيدگى دراين دادگاه حاضرش ــت رس ــت مقررفوق جه ــد ودروق نماي
حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غيابا“ اتخاذ تصميم خواهد نمود ضمنا“ چنانچه 
ــيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف  بعد ابالغى بوس

8106مديردفترشعبه 210 شوراى حل اختالف اسالمشهر
----------------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احسان قانعى 

راد فرزندرضا
خواهان آقاى سيد محمدغيور مرزى فرزند حسين دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
ــعبه ارجاع و به شماره پرونده  ــته مطالبه وجه مطرح كه به اين ش ــان قانعى راد به خواس احس
ــوراى حل اختالف شهرستان طرقبه  ــه 9609982764601131 شعبه 2مجتمع ش كالس
ــيدگى مورخ 1396/12/08 ساعت09:30 تعيين كه حسب دستور  ــانديز ثبت و وقت رس ش
شعبه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 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 از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در شعبه حاضر 

گردد.م الف54704 تاريخ انتشار1396/10/27
مدير دفتر شعبه2مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه شانديز

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

ــه   ــرح  پرونده  كالس ــماره  2409 به  ش ــنامه  بش آقاى باباش مهرانى انزابى داراى  شناس
ــن  توضيح  داده  كه   ــت  گواهى  حصر وراثت  نموده  و چني ــورا  درخواس ــن ش 1574-96 اي
ــنامه  457در تاريخ 86/11/18در  اردبيل   ــماره  شناس ــادروان  راضيه فالحى انزابى  به  ش ش
ــت  به  :  1- مرادعلى  اقامتگاه  دائمى  خود  بدرود  حيات  گفته  ورثه  آن  مرحوم  منحصر  اس
ــنعلى مهرانى انزابى    ــر متوفى 2-حس ــن به  ش  ش   2009پس مهرانى انزابى   فرزند گل حس
فرزند گل حسن به  ش  ش   6پسر متوفى3 –حسى فرجى انزاب   فرزند گل حسن به  ش  ش   
ــر متوفى5- ــن به  ش  ش   2408پس ــر متوفى 4- امن مهرانى انزابى   فرزند گل حس 9پس
ــر متوفى6- باباش مهرانى  ــن به  ش  ش   2410پس بايرامعلى مهرانى انزابى   فرزند گل حس
ــر متوفى7- لطيفه  مهرانى انزاب  فرزند گل  ــن به  ش  ش   2409پس انزابى   فرزند گل حس
ــن به  ش  ش    ــن به  ش  ش   1882دختر متوفى8-فاطمه فرجى  انزاب فرزند گل حس حس
ــت  مزبور  را  در يك  نوبت   ــريفات  مقدماتى  درخواس 1512دختر متوفى اينك  با  انجام  تش
ــد  از  تاريخ   آگهى  مينمايد  هر كس  اعتراض دارد  و  يا  وصيت  نامه اى  از  متوفى  نزد او  باش
نشر  آگهى  ظرف  يك  ماه  به  شورا  تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر  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 احضارمتهم

بدينوسيله برابر ماده344قانون آيين دادرسى كيفرى به متهم محسن جمالى عسگرانى 
فرزند عباسعلى كه در پرونده كالسه109/962011 به اتهام سرقت موضوع شكايت عليرضا 
ــت ابالغ مى گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابى خود در روز شنبه  محمدى تحت تعقيب اس
ــعبه109 دادگاه كيفرى دو مشهد مستقر در مجتمع  ــاعت11 در ش مورخ1396/12/12 س
قضايى ثامن(حرم) حاضر و در غير اينصورت دادگاه به موضوع رسيدگى وحكم مقتضى صادر 

خواهد نمود.م الف54702 تاريخ انتشار1396/10/27
مديردفتر شعبه109 دادگاه كيفرى دو مشهد

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به عليرضا حسن زاده فرزند  خواهان 
بانك قوامين به نمايندگي امير طحاني دادخواستي به طرفيت خوانده عليرضا حسن زاده 
به اين شعبه ارجاع و به شماره  و محمدباقر اسالمي به خواسته مطالبه وجه مطرح كه 
حل  شوراي  شماره33  مجتمع  شعبه6153   9609981615300137 كالسه  پرونده 
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/29 ساعت 15:15 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/138025    دفتر شعبه 6153 مجتمع شماره33 شوراي حل اختالف شهر تهران

فرزند   سيدي  سادات  تاجي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
سادات  تاجي  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  هرندي  ناظمي  فرهاد  آقاي  خواهان 
سيدي به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609980918201000 شعبه 633 مجتمع شماره 13 شوراي حل اختالف شهر تهران 
دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت 11:30  مورخ 1396/11/28  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خ وانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/138030    دفتر شعبه 633 مجتمع شماره 13 شوراي حل اختالف شهر تهران

پرونده: 961072/5/96   به كالسه  و دادخواست وضمائم  ابالغ وقت دادرسى  آگهى 
و  محسن  خواندگان:  نونهال  علي  خواهان:  ساعت9:30    96/11/30 رسيدگى:  وقت 
محمد و محمود نظرزاده و دبيرستان غيرانتفاعي پسرانه جام جم خواسته: مطالبه وجه 
چك خواهان دادخواستى تسليم شوراي حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به حوزه5 
به  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  شده  تعيين  رسيدگى  وقت  و  گرديده  ارجاع 
مدنى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهمرساند 
و مدت آن ده روز  نوبت منتشر  آگهى الزم شود فقط يك  بوسيله  ابالغى  بعداً  چنانچه 

خواهد بود. 
تهران    اختالف  حل  شوراى  شماره1  مجتمع   5 حوزه  دفتر         110/138034   

بيرامعلي  فرزند  سليماني  حسين  حقيقي:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه   آگهي 
نبوت  خيابان  گرد  مرتضي  آزادگان  اتوبان  تهران  نشاني  به  كدپستي1875644511 
كوچه واليت 4 پالك12 و 15 تاريخ حضور 1396/11/30 دوشنبه ساعت16:30 محل 
به  نو خيابان ميثاق جنب كالنتري سابق درخصوص دعوي شما  آباد  تهران خاني  حضور 
طرفيت فاطمه صحفي حسين آبادي- رضا سليماني- ژيال سليماني – سكينه سليماني- 
متوفي  تركه  تحرير  قرار  اجراي  به  رسيدگي  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  سليماني  ليال 

بيرامعلي سليماني در اين شعبه حاضر شويد. 
تهران    اختالف  حل  شوراي  شماره19  مجتمع   909 شعبه  دفتر      110/138037   

بهلولي فرزند   خواهان  ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به مصطفي  آگهي 
عليرضا حدادي دادخواستي به طرفيت خوانده مصطفي بهلولي به خواسته مطالبه وجه 
 9609980945100705 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه312 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر  تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1396/11/28 ساعت 16:45 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  حل  مجتمع شماره7 شوراي  شعبه312  دفتر      110/138040 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به عليرضا اله كرم فرزند خواهان پرناز 
سادات طباطبايي جعفري دادخواستي به طرفيت خوانده عليرضا اله كرم به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980945100719 
شعبه312 مجتمع شماره 7 شوراي حل اختالف شهر  تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1396/11/28 ساعت 16:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
تهران اختالف شهر  حل  مجتمع شماره7 شوراي  شعبه312  دفتر      110/138041 



ايران زمينايران زمين 8
شكل گيرى مديريت يكپارچه حمل و نقل شهرى
1-عبدالحميد فرزانه
ــل يكپارچه يكى از راهبردهاى حمل و نقل  رويكرد حمل و نق
پايدار است كه با هدف كاهش ناهماهنگى موجود در نظام مديريت 

خدمات حمل ونقلى پيشنهاد شده است. 
ــه فعاليت و پژوهش در حوزه  ــا تجربياتى كه در طى چهار ده ب
مديريت شهرى كسب كرده ام،بر اين باورم كهمسئله حمل و نقل و 
ــن معنى كه  ــت؛ بدي ــى يكپارچه اس ــد مديريت ــك، نيازمن ترافي
سياستگذارى واحدى وجود داشته باشد و همگى در پايگان سلسله 

مراتبى قرار گيرند.
در اين رويكرد، سه هدف اصلى تكميل و تشديد اثرات ناشى از 
ــره اى، تامين كننده مالى خدمات حمل و  ــى و جزي اقدامات بخش
ــت  نقلى و همچنين، ايجاد مقبوليت عمومى براى پذيرش سياس

هاى حمل و نقل پايدار، همزمان تامين مى گردد. 
ــك مديريت يكپارچه  ــراى اجراى طرح هاى ترافيكى تنها ي ب
ــت و  ــتى تصميم بگيرد. عدم هماهنگى بين رياس ميتواند به درس
ــود. مديريت  ــل زيرمجموعه باعث تاخير در انجام امور مى ش عوام
واحد يا يكپارچه  با تشكيل وزارت ترابرى و ترافيك در اكثر كشورها 
انجام شده است. در سارى، وقتى شهروندان با ترافيك شديد مواجه 
ــوند، پليس راهنمايى رانندگى اين ترافيك را مرتبط با عرض  ميش
ــهردارى هم مسئوليت ترافيك را كمبود  كم خيابانها مى داند و ش
ــى  ــه وپليس راهنمايى رانندگى مى داندو در اين ميان كس بودج

نيست كه پاسخگوى مردم باشد و پوزش بخواهد. 
ــت هايى است كه در بخش  موضوع ترافيك خود معلول سياس
هاى مختلف مانند شهرسازى، خودروسازى، قيمت گذارى سوخت 
ــود. بنابراين يك اقدام جدى براى يكپارچه سازى  و ... انجام مى ش
ــا در حوزه هاى  ــاد هماهنگى و تلفيق ديدگاه ه ــل و نقل ايج حم
مختلف تصميم گيرى مانند دولت، شهردارى، راهنمايى رانندگى 
ــال قبل به اتفاق همكاران  ــد.طى بازديدى كه چند س و... مى باش
متخصص از مركز مديريت كنترل ترافيك بانكوك داشتيم، وقتى از 
شرح وظيفه آنها پرسيديم، بيان داشتند عالوه بر وظايف ترافيكى، 
براى تمام مسائل ايمنى و بحران ها با اين مركز تماس گرفته ميشود 
چراكه تسريع در عمل و صرفه جويى در هزينه، نتيجه اين رويكرد 
است؛ ولى در كشور ما هر مساله به يك سازمان مربوط ميشود و هر 
سازمانى يك شماره مختص به خود دارد؛ در حالى كه در بانكوك، 
ــت چراكه معتقدند  ــه صفر اس ــز متولى اين امور، س ــماره مرك ش
ــرايط بحرانى عدد صفر را راحت تر به خاطر مى  ــهروندان در ش ش
ــيم در پاسخگويى و  ــته باش ــپارند.اگر ما اين يكپارچگى را داش س

سرعت بخشى به امور بسيار توانمند عمل مى كنيم.
شهروندان سارى،مردمى اصيل و بافرهنگ هستند. تمدنشان 
بعنوان ديار علويان چندهزار ساله است و از اينرو،  بايد دغدغه هاى 
مردم را به خوبى درك كنيم. بعنوان مثال اگر مردم آگاه باشند كه 
ــايرين ميشود و اين موضوع به  پارك دوبل خودرو آنها باعث آزار س
ــود، شهروندان رعايت آن را بيش از پيش  خوبى فرهنگ سازى ش

مدنظر قرار خواهند داد.
مردم توقع دارند كه معابر و شريان هاى دسترسى وضع مناسبى 
داشته باشند و اگر حقوق شهرونديشان رعايت شود مسائل مربوط 

به خودرو و ترافيك نيز حل مى شود.
اميد است با مشاركت مردمى در مديريت شهرى كه از ابعاد مهم 
يكپارچگى محسوب مى شود و درگير نمودن تمامى اقشار جامعهدر 
ــوى حمل و نقل  ــهرى، به س ــعه ش تهيه و اجراى طرح هاى توس

يكپارچه در سارى رهنمون شويم.
1-معاونت شهرسازى و امور مناطق و رييس هيئت 
مديره حمل و نقل و ترافيك شهردارى سارى

مقاله

خبر
بررسى «تحرير و چهچه در آواز 

ايرانى» در آيين آواز
ــهررى – رضا فغانى  - در نخستين  ش
ــه در آواز  ــن آواز رى «تحرير و چهچ آيي

ايرانى» بررسى مى شود.
ــن آواز رى مرتضى  ــتين آيي در نخس
ــن  ــوى - خواننده و مدرس -  و حس غزن
على نژاد - نوازنده سه تار-  موضوع «تحرير 
ــى  ــى» را بررس ــه در آواز ايران و چهچ

مى كنند.
 نخستين «آيين آواز رى» به كوشش 
ــاد اسالمى شهررى،  اداره فرهنگ و ارش
سازمان فرهنگى هنرى شهردارى منطقه 
در  ــنبه  چهارش  18 ــاعت  س از   20
ــدان نماز  ــع در مي ــراى وال واق فرهنگس
شهررى برگزار مى شود. ورود عالقه مندان 

به اين نشست، آزاد و رايگان است.
سلسله نشست هاى تخصصى آموزشى 
ــى  ــايى و معرف ــه شناس ــن آواز» ب «آيي
چهره هاى ناشناخته يا كمتر شناخته  شده 
از  ــل  تجلي ــن  همچني و  ــى  ايران آواز 
قديمى هاى اين رشته اختصاص دارد. در 
ديگر بخش مهم اين سلسله نشست ها نيز 
مباحث فنى و تئوريك آوازى ارائه مى شود. 
امسال، در دومين سال فعاليت اين برنامه، 
ــه  ــن آواز آن را ب ــدگان آيي برگزاركنن
شهرستان ها نيز گسترش داده اند كه آيين 
ــت  ــس از زنجان، دومين نشس آواز رى، پ

خارج از مركز محسوب مى شود.
    

ايجاد كارگاه توليد قارچ خوراكى 
در شهرستان ملكشاهى

ــط عمومى  ــزارش رواب ــالم - به گ اي
سازمان جهاد كشاورزى استان ، مهندس 
ــاورزى  ــر جهاد كش ــينى مدي على حس
ــاهى با اعالم اين خبر  ــتان ملكش شهرس
گفت:  به دليل موقعيت جغرافيايى و اقليم 
ــروي كار جوان و جوياي  مطلوب ونيز ني
ــوي  ــده ازس ــه ش ــهاي ارائ كار و آموزش
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان طى 
ــالهاي 95 و 96 ازيك طرف و عدم نياز  س
به سرمايه گذاري كالن اوليه وبازار مصرف 
ــده كه  ــرف ديگر باعث ش ــب از ط مناس
چندين كارگاه توليد قارچ در شهرستان 
راه اندازي شود و خوشبختانه اين روند رو 
ــال حاضر در  ــت كه در ح به افزايش اس
ــاهى 5 كارگاه پرورش  شهرستان ملكش
ــت توليد 10 تن  ــارچ دكمه اي با ظرفي ق

مشغول فعاليت هستند .
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شهردار اصفهان گفت: ساختن شهرى با 
اميد واالترين هدف مديريت شهرى است، 

كه در اين راه از تمامى ساليق افراد استفاده 
ــتين  مى كنيم.قدرت اهللا نوروزى در نخس

ــانه  ــود با اصحاب رس ــت خبرى خ نشس
اظهاركرد: در ارديبهشت ماه امسال شاهد 
ــكوهى با حضور  ــزارى انتخابات پرش برگ
ــت بوديم، در اين انتخابات  تمامى آحاد مل
گروه هاى مختلف برنامه ها و شعارهاى خود 
را اعالم و در اين فضا ليست اميد نيز برنامه 
هايى ارائه كرد كه در نهايت ليست اميد از 
سوى مردم انتخاب شد، كسانى كه برگزيده 
ــدند با اميد حركت خود را آغاز و در يك  ش
ــده را به عنوان  فرآيند پيچيده و علمى بن
ــهردار اصفهان انتخاب كردند.شهردار  ش
ــد بر اينكه بايد هزينه هاى  اصفهان با تاكي
اضافى و غيرضرورى حذف شود، گفت: براى 
اين امر از هيچ كوششى دريغ نمى كنيم و 
هيچ زخم زبانى نمى تواند مانع راه شهردارى 

ــود و در جاهايى كه بايد هزينه  اصفهان ش
ــه طور حتم هزينه  ــود، ب ضرورى انجام ش
مى كنيم.نوروزى با اشاره به اينكه مردم به 
ــوص برخى  ــهردارى اصفهان در خص ش
ــى تذكر مى دهند، اضافه  هزينه هاى اضاف
كرد: در اين زمينه با اقشار مختلف گفت و گو 
كرده  و در راستاى كاهش هزينه هاى اضافى 
اقداماتى را انجام داده ايم، البته نياز به زمان 
ــترى داريم.وى اجراى چارت جديد  بيش
شهردارى را پروژه اى سنگين در حد اجراى 
پروژه مترو دانست و افزود: با اجراى چارت 
جديد كه از سوى وزارت كشور اعالم شده 
ــهرى اصفهان ناچار به  است و مديريت ش
ــه ادغام برخى  ــت، مجبور ب اجراى آن اس
سازمان ها هستيم.وى افزود: پس از انتخاب 

ــاليق، بر مبناى  ــاس همه س شدن بر اس
ــهر شروع به فعاليت  مصلحت و آبادانى ش
ــن رويكرد  ــتا اولي ــم كه در اين راس كردي
ــعه پايدار  ــهرى جديد، توس ــت ش مديري
شهرى، تامين حقوق مردم و تضمين حقوق 
آيندگان است.شهردار اصفهان معتقد است: 
ــورت مى گيرد،  ــه انتخاباتى ص ــى ك زمان
ــى شعارهايى مى دهند و  گروه هاى سياس
پس از آن حزبى پيروز مى شود، اما اين دليل 
نمى شود گروه حاكم محدوديت هايى براى 
گروهى كه راى نياورده ايجاد كند، از اين رو 
ــهردار همه مردم شهر، سعى  به عنوان ش
كرده ام براى آبادى و ساختن شهرى پايدار 
با تمامى ساليق گفتگو كنم، البته در اين راه 

رويكردهاى خاص خودمان را داريم.

شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران:

هيچ زخم زبانى نمى تواند مانع راه شهردارى شود

ــگيرى و درمان  ــعه، پيش معاون توس
ــتى چهارمحال و  اعتياد سازمان بهزيس
بختيارى گفت: زمينه گسترش و گرايش 
ــت  ــن نيس ــوان دور از ذه ــاد در بان اعتي
ــبت به  ــن پديده نس ــه اي ــه ك همان گون

سال هاى قبل افزايش داشته است.
ــهرام مقدس اظهار كرد: بر اساس  ش
ــال اخير در  ــه در دو س ــى هايى ك بررس

خصوص اعتياد در سطح كشور انجام شده 
است وضعيت استان خوب نيست.

ــه چهارمحال و  ــاره به اينك ــا اش وى ب
بختيارى جز استان هايى است كه وضعيت 
نامناسبى در بحث اعتياد دارد، افزود: در 
ــطه  ــد، به واس حوزه بانوان به نظر مى رس
ــر براى اعتياد نگرانى هايى  اينكه اين قش
ــى را در اين فضا براى  ــد، حرمت هاي دارن

ــاس مى كنند  ــتند و احس خود قائل هس
اعتياد رفتار ناپسندى از طرف جامعه تلقى 
مى شود مى توان استنباط كرد كه مشكل 
ــتان  ــادى در حوزه اعتياد بانوان در اس ح

نبايد وجود داشته باشد.
ــگيرى و درمان  ــعه، پيش معاون توس
ــتى چهارمحال و  اعتياد سازمان بهزيس
بختيارى با بيان اينكه نگرانى درخصوص 

اعتياد بانوان در استان مثل بقيه استان ها 
ــد، ادامه داد:  ــته باش مى تواند وجود داش
زمينه گسترش و گرايش اعتياد در بانوان 
ــه كه اين  ــت همان گون دور از ذهن نيس
ــال هاى قبل افزايش  پديده نسبت به س

داشته است.
ــرايط  ــدس با تأكيد بر اينكه در ش مق
ــاد بانوان  ــراى اعتي ــى دو حالت را ب فعل

ــد، عنوان داشت: ابتدا  مى توان متصور ش
ــال در  ــراى مث ــت، ب ــنتى اس حالت س
خانواده هايى كه فردى مثال پدر يا همسر 
ــوده و زنان به  نوعى به مواد مخدر  معتاد ب
ــند يا همسر وى  ــى داشته باش دسترس
تشويق به اين كار كرده است يا به اشكال 
مختلف مى خواسته فشارهاى همسرش را 

كاهش دهد دچار اعتياد شده اند.

معاون سازمان بهزيستى چهارمحال و بختيارى:
زمينه گسترش و گرايش اعتياد در بانوان دور از ذهن نيست

رئيس اداره نگهدارى راه هاى اصلى و 
ــدارى و حمل و نقل  فرعى اداره كل راه
ــراى  ــدران از اج ــتان مازن ــاده اى اس ج
عمليات 155 كيلومتر روكش آسفالت در 
سطح محورهاى استان در سال جارى تا 

به امروز خبر داد
ــي اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
كلراهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 
ــيد عليزاده ضمن اعالم  مازندران، جمش
ــرايط آب و  ــزود: به دليل ش ــن خبر اف اي

ــتان و عوامل مختلف محيطي  هوايي اس
فعاليتهاي گسترده اي در زمينه ترميم و 
لكه گيري روكش آسفالتهاي محورهاي 
ــط اين اداره كل  ارتباطي مازندران توس

انجام شده است.
ــرايط  وي تصريح نمود: موثرترين ش
براي حمل و نقل ، داشتن يك رويه سالم 
راه همراه با نصب عالئم ايمني الزم بوده تا 
بتوان با خيالي آسوده تردد كرد و از جمله 
اهدافي كه اين اداره كل براي دستيابي به 

آن تالش مي كند مطالعه و فراهم نمودن 
ــرح هاي الزم براي انجام و اجراي رويه  ط
ــفالتي مناسب و اقتصادي بودن  هاي آس

آن است.
ــن رو به  ــت: از اي ــزاده اظهار داش علي
ــردد و افزايش  ــهيل در امر ت منظور تس
ــراي عمليات روكش  ايمني محورها اج
آسفالت در سطح تمامي محورهاي اصلي 
ــوادكوه ،  ــتان از جمله محور هراز ، س اس
كندوان ، ساري _ قائمشهر ، بابل _ آمل ،  

ــت ، چالوس _  ــاد _ كالردش ــرزن آب م
تنكابن و ... به اجرا در آمد.

ــه داد: جاده ها از جمله اموال  وي ادام
ــذار حفظ ،  ــه قانون گ ــت ك عمومي اس
ــض و هرگونه  ــت نگهداري ، تعري حراس
فعاليتهاي مرتبط با آن را به اين اداره كل 
محول نموده ، بديهي است ايمن نمودن 
ــور و مرور و  ــالمت عب ــا براي س محوره
ــت ويژه اي  ــا از اهمي ــعه آتي راهه توس

برخوردار است. 

رئيس اداره نگهدارى راه هاى اصلى و 
ــدارى و حمل و نقل  فرعى اداره كل راه
ــان  ــتان مازندران خاطر نش جاده اى اس
ساخت : هدف نگهداري راه ، تقليل ميزان 
ــر آن ، كاهش  ــي راه و افزايش عم خراب
ــايل نقليه با  ــتهالك وس هزينه هاي اس
ــطوح عبور مناسب و مطلوب و  تأمين س
ــرايط مناسب جهت  همچنين ايجاد ش
رسيدن به موقع به مقصد با تأمين ايمني 

است.

در سال جارى : 
 155كيلومتر از جاده هاى مازندران روكش آسفالت شدند

آگهي حصروراثت

آقاى محمد صادق شهرت كربالئى پور نام پدر شكرى بشناسنامه 2781 صادره اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده 
كه پدرشان مرحوم شكرى شهرت كربالئى پور بشناسنامه 7831 صادره شوشتر در تاريخ 96/7/30 در شهر اهواز اقامتگاه دائمى خودش فوت ورثه اش عبارتند 
ــه پور فرزند زمان به ش ش 3 صادره  ــن به ش ش 29510 صادره اهواز --- 3- حليمه شيش ــر متوفى --- 2- نرگس منده فرزند حس از1- متقاضى فوق پس
شوشتر(همسران متوفى)--- 4- مريم كربالئى پور به ش ش 11966 صادره اهواز--- 5- مرضيه كربالئى پور به ش ش 9-174010102 صادره اهواز(دختران 
متوفى) و الغير به شرح پرونده كالسه 1274/2/96/ح مطروحه در شعبه 2 شوراى حل اختالف مجتمع يك اهواز. 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 به شوراى حل اختالف 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 يك اهواز- امين داغالوى

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهى ابالغ مفاد دادخواست  و ضمائم 

آقاى محمد مياح فرزند  لفته دادخواستى به طرفيت  ساجده ورناصرى فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه مبلغ-/50/000/000 پنجاه ميليون ريال طى يك 
فقره چك به شماره 143554647 به تاريخ 94/10/10 بانك صادرات به انضمام كليه خسارات تاخير تاديه و هزينه هاى دادرسى تقديم كرده كه  در اين شعبه 
ارجاع به شماره 656/1/96 حقوقى به ثبت  رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى در يكى از روزنامه 
ــر آگهى در روز سه شنبه مورخ 96/12/1 ساعت 10/30 صبح جهت  ــود كه پس از نش ــار درج  و از خوانده/خواندگان  فوق الذكر دعوت ميش هاى كثيراالنتش
دادرسى در اين شعبه قاضى شوراى  مجتمع شماره يك حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضى شوراى  مجتمع شماره يك اهواز مراجعه و با دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم هرگونه دفاعى و پاسخى  به دعوى مطروحه وارد قبل از جلسه  دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم 
ارسال اليحه قاضى شورا تصميم مقتضى خواهد گرفت الزم به ذكر است كه مفاد به مشخصات خواهان و خوانده و كل ستون خواسته دادخواست چاپ شود. 

مدير دفتر شعبه  قاضى  شوراى  مجتمع شماره يك اهواز- نيل درار زاده
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى غالمحسين حدام پور فرزند كاظم

خواهان آقاى شهاب مهديه حسنى دادخواستي  به طرفيت  خوانده آقاى غالمحسين حدام پور به خواسته مطالبه وجه سفته مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9609986110400730 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/08 ساعت 09:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده(آقاى غالمحسين حدام پور) ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. كالسه 960765
منشى شعبه1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز-  احمد پور

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 آگهي حصروراثت

بانو رضوان شهرت چين گل نام پدر غالمرضا بشناسنامه 9-085935-174 صادره از اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح 
داده كه شادروان مرحوم غالمرضا شهرت چين گل بشناسنامه 11538 صادره اهواز درتاريخ 95/12/24 در اهواز اقامتگاه دائمى اش فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر(دختر متوفى) ---2- رزا چين گل فرزند غالمرضا ش ش 8-135029-174 صادره از اهواز(دختر متوفى)--- 3- فرشته 
فرخنده فرزند نصراله ش ش 394 صادره ساوه(همسر متوفى)والغير به شرح دادخواست تقديمى شماره 655/4/96/ح مورخه 96/10/19 شعبه 4 شوراى 
حل اختالف مستقر در مجتمع شماره يك اهواز. 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 يك اهواز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى 
جمال چمنيان

ــتى به طرفيت خوانده آقاى جمال  خواهان آقاى على داورى دادخواس
ــته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره  چمنيان به خواس
ــعبه 2مجتمع شوراى حل  ــه 9609982764601118 ش پرونده كالس
اختالف شهرستان طرقبه شانديز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/28 
ساعت09:30 تعيين كه حسب دستور شعبه طبق موضوع ماده 73 قانون 
ــت  ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواس آئين دادرس
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا 
ــعبه مراجعه و  ــار آگهى به دفتر ش خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 
ــيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف54710  ــت مقرر فوق جهت رس در وق

تاريخ انتشار1396/10/27
ــوراى حل اختالف شهرستان طرقبه  ــعبه2مجتمع ش مدير دفتر ش

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به 
آقايان اميرنان ساز فرزند قربان و جواد جليليان

خواهان آقاى سيد على داورى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان 
اميرنان ساز فرزند قربان و جواد جليليان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه 
ــه 9609982764601116  ــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالس به اين ش
شعبه 2مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه شانديز ثبت و وقت 
ــاعت09:00 تعيين كه حسب دستور  ــيدگى مورخ 1396/11/28 س رس
ــى مدنى به علت مجهول  دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
ــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار  كثير االنتش
ــانى كامل خود نسخه ثانى  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــيدگى در  ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس دادخواس

دادگاه حاضر گردد.م الف54709 تاريخ انتشار1396/10/27
ــوراى حل اختالف شهرستان طرقبه  ــعبه2مجتمع ش مدير دفتر ش

شانديز
------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/

خانم حسين درى فرزند
خواهان آقاى على داورى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين 
درى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
ــعبه 2مجتمع شوراى حل اختالف  ــه 9609982764601117 ش كالس
ــيدگى مورخ 1396/11/28  ــانديز ثبت و وقت رس ــتان طرقبه ش شهرس
ساعت09:15 تعيين كه حسب دستور شعبه طبق موضوع ماده 73 قانون 
ــت  ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواس آئين دادرس
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا 
ــعبه مراجعه و  ــار آگهى به دفتر ش خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 
ــيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف54708  ــت مقرر فوق جهت رس در وق

تاريخ انتشار1396/10/27
ــوراى حل اختالف شهرستان طرقبه  ــعبه2مجتمع ش مدير دفتر ش

شانديز
------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/

خانم طاهره هاشم نيا فرزندمحمود
ــيد على داورى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم  خواهان آقاى س
طاهره هاشم نيا به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
ــه 9609982764601115 شعبه 2مجتمع شوراى  شماره پرونده كالس
ــيدگى مورخ  ــت و وقت رس ــانديز ثب ــتان طرقبه ش حل اختالف شهرس
1396/11/28 ساعت08:30 تعيين كه حسب دستور شعبه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
ــار آگهى به دفتر شعبه  مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
ــيدگى در دادگاه حاضر گردد.م  ــوق جهت رس ــت و در وقت مقرر ف درياف

الف54707 تاريخ انتشار1396/10/27
ــوراى حل اختالف شهرستان طرقبه  ــعبه2مجتمع ش مدير دفتر ش

شانديز
------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/

خانم عليرضا مينايى فرزند نعمت اهللا
ــيد على داورى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ خواهان آقاى س
خانم عليرضا مينايى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609982764501133 شعبه 1مجتمع شوراى 
ــيدگى مورخ  ــت و وقت رس ــانديز ثب ــتان طرقبه ش حل اختالف شهرس
1396/11/28 ساعت09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 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 از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
ــيدگى در دادگاه حاضر گردد.م  ــوق جهت رس ــت و در وقت مقرر ف درياف

الف54706 تاريخ انتشار1396/10/27
متصدى امور دفترى شعبه1مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان 

طرقبه شانديز

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

ــتى مبنى بر  ــان محمود وكيلى ازغندى فرزند محمد دادخواس خواه
تقاضاى رسيدگى و اصدار حكم مبنى بر اثبات و احراز مالكيت در خصوص 
21هزار مترمربع از اراضى پالك باقيمانده15 اصلى بخش 6مشهد اراضى 
ــت بيد به طرفيت اهالى و مالكين پالك فوق الذكر اراضى درخت بيد  درخ
ــتان بينالود نموده كه جهت رسيدگى به اين  تقديم دادگاه حقوقى شهرس
شعبه ارجاع شده و به كالسه شماره960572 ثبت كه و وقت رسيدگى آن 
مورخه1396/12/19 ساعت8/30صبح تعيين شده است به علت مجهول 
ــاده 73 ق.آ.د.م و  ــت خواهان به تجويز م ــكان بودن خوانده و درخواس الم
ــار آگهى مى  ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش دس
شود تا خوانده پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
ــت و ضمائم آن را  ــخه دوم دادخواس ــالم آدرس كامل و دقيق خود نس اع
ــود.م الف54713 تاريخ  ــيدگى در دادگاه حاضر ش ــت و در وقت رس درياف

انتشار1396/10/27
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى بينالود(طرقبه شانديز)

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

خواهان رضا ديزبادى فرزند حبيب اهللا دادخواستى مبنى بر جلب ثالث 
ــند رسمى انتقالى به شماره10324  در پرونده931134 مبنى بر ابطال س
مورخه1383/09/01 دفترخانه رسمى شماره37 شانديز به متراژ700 متر 
ــت تقديم دادگاه حقوقى شهرستان  مربع بطرفيت حميده فهميده زبردس
ــده و به كالسه  ــعبه ارجاع ش ــيدگى به اين ش بينالود نموده كه جهت رس
ــه1396/12/05  ــيدگى آن مورخ ــت كه و وقت رس ــماره931134 ثب ش
ــاعت8/30صبح تعيين شده است به علت مجعول المكان بودن خوانده  س
گان و درخواست خواهان به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
ــن اعالم آدرس كامل و  ــالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضم ــى و اط اگه
دقيق خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت و در وقت رسيدگى 

در دادگاه حاضر شود.م الف54712 تاريخ انتشار1396/10/27
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى بينالود(طرقبه شانديز)

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

ــهود  ــهادت ش ــتماع ش ــان حميد گنجعلى فرزند احمد و اس خواه
از  ــه  ب ــوم  محك از  ــار  اعس ــر  ب ــى  مبن ــتى  دادخواس
دادنامه9409975710501413به طرفيت منصوره رياضى تهرانى فرزند 
ــوده كه جهت  ــتان بينالود نم ــم تقديم دادگاه حقوقى شهرس عبدالرحي
ــيدگى به اين شعبه ارجاع شده و به كالسه شماره960509 ثبت كه و  رس
وقت رسيدگى آن مورخه1396/12/06 ساعت9/30صبح تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجويز ماده 73 
ــار  ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش ق.آ.د.م و دس
ــر اگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  ــود تا خوانده پس از نش آگهى مى ش
ــت و  ــخه دوم دادخواس مراجعه و ضمن اعالم آدرس كامل و دقيق خود نس
ضمائم آن را دريافت و در وقت رسيدگى در دادگاه حاضر شود.م الف54711 

تاريخ انتشار1396/10/27
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى بينالود(طرقبه شانديز)

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

ــماعيل غالم پور دوست آبادى داراى شناسنامه  نظربه اينكه آقاى اس
ــه 1/961104 ازاين شورا  ــرح دادخواست به كالس ــماره12611 به ش ش
ــادروان  ــت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش درخواس
ــنامه 442 در تاريخ1396/9/22 در  محمد سروى دوست آبادى به شناس
ــن الفوت آن مرحوم  ــدرود زندگى گفته وورثه حي ــگاه دائمى خود ب اقامت
ــعادتى ش ش578 متولد1315 همسر  ــيرين س ــت به:1-ش منحصراس
ــى  ــد متوف ــد1346 فرزن ــروى ش ش1548 متول ــم س متوفى2-ابراهي
ــت آبادى ش ش12611 متولد1352 فرزند  ــماعيل غالم پور دوس 3-اس
متوفى 4-عليرضا سروى دوست آبادى ش ش79286 متولد1353 فرزند 
ــروى دوست آبادى ش ش1547 متولد 1346 فرزند  متوفى 5-حليمه س
ــت آبادى ش ش9235 متولد1350 فرزند  متوفى 6-ريحانه سروى دوس
ــد1357 فرزند  ــت آباد ش ش1164 متول ــروى دوس متوفى 7-مليحه س
متوفى متوفى بجز نامبردگان باال ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت  مقدماتى در خواس
آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
ــم دارد واال گواهى صادر  ــورا تقدي ــر آگهى ظرف يك ماه به ش از تاريخ نش

خواهدشد.م الف54714 تاريخ انتشار1396/10/27 
قاضى شورا- شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه

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

نظربه اينكه آقاى سعيد نعمتى حصار داراى شناسنامه شماره5592 به 
ــورا درخواست گواهى  ــه 1/961127 ازاين ش ــرح دادخواست به كالس ش
ــادروان محمدحسن نعمتى  حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش
حصار به شناسنامه 699 در تاريخ1396/9/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-احمد نعمتى 
ــار ش ش6008 متولد1347 فرزند متوفى 2-على نعمتى حصار ش  حص
ش7249 متولد1350 فرزند متوفى3-سعيد نعمتى حصار ش ش5592 
متولد1361 فرزند متوفى4-جواد نعمتى حصار ش ش15703 متولد1366 
ــار ش ش39675 متولد1359 فرزند  فرزند متوفى5-فاطمه نعمتى حص
متوفى متوفى بجز نامبردگان باال ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت  مقدماتى در خواس

آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
ــم دارد واال گواهى صادر  ــورا تقدي ــر آگهى ظرف يك ماه به ش از تاريخ نش

خواهدشد.م الف54715 تاريخ انتشار1396/10/27 
قاضى شورا- شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه

------------------------------------------
آگهى احضار متهم

در پرونده كالسه960540 آقاى مجتبى محمدپور فرزند على به اتهام 
ــند مجعول تحت تعقيب ميباشد به واسطه معلوم  ــتفاده و از س جعل و اس
ــى  ــرده و به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرس ــودن محل اقامت نامب نب
ــب در روزنامه آگهى تا  ــاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مرات دادگاهه
ــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب  ظرف 30 از تاريخ آگهى در ش
ــترى طرقبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد.در  بينالود واقع در دادگس
ــار عقيده مى نمايد.م  ــيدگى و اظه ــورت عدم حضور در موعد مقرر رس ص

الف54703 تاريخ انتشار1396/10/27
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب طرقبه شانديز

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه960465 آقاى ميالد براهوئى غرور فرزند سيد محمد 
ــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت  به اتهام توهين تحت تعقيب ميباش
ــى دادگاههاى عمومى و  ــرده و به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرس نامب
انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف 30 از تاريخ آگهى در 
ــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب بينالود واقع در دادگسترى  ش
طرقبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد.در صورت عدم حضور در موعد 
ــخ  ــف54716 تاري ــد.م ال ــى نماي ــده م ــار عقي ــيدگى و اظه ــرر رس مق

انتشار1396/10/27
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب طرقبه شانديز

------------------------------------------
آگهى تحديدحدود اختصاصى حوزه ثبتى گناباد

پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت 
ــتند به ماده مذكو  ــب درخواست واصله مس ــرگرديده اينك برحس منتش
ــمت از امالك واقع در  وماده61آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود يك قس

بخش يك حوزه ثبتى اين واحد به شرح زير:
قطعات مفروز بهاباد-118-اصلى 

ــيد جالل مومن زاده شهرى ششدانگ  1757فرعى از 595 فرعى س
يكباب منزل

 96/11/17 
قبل از ظهردر محل انجام خواهد شد.

ــب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين  لذا بموج
شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز وساعت 
ــانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يا  مقرر باال در محل حضور بهم رس
نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده15قانون مزبور 
ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديدخواهد شد و 
ــبت به حدود وحقوق ارتفاقى ونيز صاحبان امالك  اعتراضات مجاورين نس
كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تاسى روز 
ــد در اجراى تبصره 2ماده واحده  از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهدش
ــت از  ــون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين مى بايس قان
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را 
به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ وبه اين 

اداره تسليم نمايند.م الف1325 تاريخ انتشار1396/10/27 
رئيس ثبت اسناد وامالك گناباد

محمدرضا اجتهادى عرب
------------------------------------------

آگهى تحديدحدود اختصاصى حوزه ثبتى گناباد
پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت 
ــتند به ماده مذكو  ــب درخواست واصله مس ــرگرديده اينك برحس منتش
ــمت از امالك واقع در  وماده61آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود يك قس

بخش يك حوزه ثبتى اين 
واحد به شرح زير:

قطعات مفروز على آباد-1-اصلى 
1303فرعى شهردارى گناباد ششدانگ يك قطعه زمين و ساختمان 

متصل به آن
 96/11/16 

قبل از ظهردر محل انجام خواهد شد.
ــب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين  لذا بموج
شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز وساعت 
ــانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يا  مقرر باال در محل حضور بهم رس
نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده15قانون مزبور 
ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديدخواهد شد و 
ــبت به حدود وحقوق ارتفاقى ونيز صاحبان امالك  اعتراضات مجاورين نس
كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تاسى روز 
ــد در اجراى تبصره 2ماده واحده  از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهدش
ــت از  ــون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين مى بايس قان
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را 
به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ وبه اين 

اداره تسليم نمايند.م الف1324 تاريخ انتشا1396/10/27 
رئيس ثبت اسناد وامالك گناباد

محمدرضا اجتهادى عرب



9ايران زمينايران زمين
رهاورد سومين دوره جايزه ملى مديريت انرژى 

پااليشگاه آبادان با دو تنديس، برنزى شد
ــگاه آبادان تنها نماينده  ــب: پااليش ــوى نس اهواز- موس
ــاى نفتى ايران در  ــركت ملى پااليش و پخش فراورده ه ش
ــومين دوره جايزه ملى مديريت انرژى، براى دومين سال  س
پياپى، با دريافت تنديس برنزى سه ستاره در پروژه تعويض 
ــن تنديس برنزى دو  ــعلهاى واحد تقطير 80 و همچني مش
ستاره براى صرفه جويى مصرف انرژى در طرح بهينه سازى 
مصرف انرژى در شمار شركتهاى برگزيده ملى درآمد.شركت 
ــش نفت آبادان در حالى براى دومين بار در اين دوره از  پاالي
ــد كه از ميان  ــرژى افتخارافرينى مى كن جايزه مديريت ان
پااليشگاه هاى كشور به جز پااليشگاه آبادان، ديگر پااليشگاه 
ــتند تاييديه بازرس معتمد سازمان استاندارد كه  ها نتوانس
ــت  ــرط حضور در اين جايزه بود را دريافت كنند.سرپرس ش
ــركت پااليش  ــط عمومى با بيان اين خبر اظهار كرد: ش رواب
نفت آبادان با داشتن گواهينامه استاندارد ملى مصرف انرژى 
ــاس  ــتم مديريت انرژى بر اس ــتقرار سيس ــگاه و اس پااليش
استاندارد ISO50001:2011، در تابستان امسال موفق به 
تمديد گواهينامه تطبيق از شركت DQS آلمان براى يك 
دوره سه ساله ديگر شده بود.رضا نعيمى افزود: در اين دوره، 
ــتاره و 4 شركت  ــركت، تنديس نقره اى سه س تنها يك ش
تنديس نقره اى تك ستاره، تنديس برنزى دريافت كردند و 
ــركتى امتياز الزم را براى دريافت تنديس طاليى به  هيچ ش
دست نياورد.نعيمى ادامه داد: همچنين 9 شركت، گواهينامه 
ــرژىEPT برتر، بهبود عملكرد انرژى  هاى فنى عملكرد ان
EPH برتر و سيستم مديريت انرژى EPS برتر و 4 شركت 
ــوح افتخار رعايت معيارهاى مصرف انرژى دريافت كردند. ل

آيين پايانى سومين دوره جايزه ملي مديريت انرژي ايران به 
منظور معرفي شركتهاي برتر كشور در حوزه صرفه جويي و 
ــان حوزه  ــازي مصرف انرژي و با حضور كارشناس بهينه س
انرژى و نمايندگان شركت هاى برتر 18 دى ماه در ساختمان 

شماره 2 سازمان مديريت صنعتى در تهران برگزار شد.
    

در نمايشگاه وزارت نيرو ، شركت برق منطقه اى 
خوزستان غرفه برتر گرديد

 اهواز- موسوى نسب: مدير عامل شركت توانير با اهداى 
لوح تقديرى از مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان 
به خاطر حضور موفقيت آميز در نمايشگاه جانبى جشنواره 
ــب غرفه برتر نمايشگاه  پژوهش و فناورى وزارت نيرو و كس
ــت:  ــر كرد.آرش كردى در لوح تقدير اهدايى آورده اس  تقدي
برگزارى موفقيت آميز نمايشگاه جانبى جشنواره پژوهش و 
ــش  ــاورى وزارت نيرو حاصل همدلى، همفكرى و كوش فن
تمامى دست اندركاران اين نمايشگاه بود.وى در ادامه تصريح 
ــت : اينك كه بر اساس راى هيئت داوران به عنوان  كرده اس
غرفه برتر نمايشگاه مذكور انتخاب شده ايد، اين لوح تقدير به 
پاس تالش ها و ابتكارات انجام شده براى حضور موثر و عرضه 
توانمندى هاى صورت گرفته در بخش تحقيقات، فن آورى 
ــى گردد.كردى در اين لوح  ــركت اهدا م و پژوهش به آن ش
ــت بزرگ اظهار داشت : توفيق  تقدير خطاب به محمود دش
ــاير همكارانتان را در عرصه اطالع  ــزون جنابعالى و س روز اف
ــعه و تعميق فعاليت هاى علمى تحقيقاتى از  رسانى و توس

درگاه خداوند متعال خواهانم

شماره 3910    چهار شنبه   27دى    1396خبر

خبر
بانك قرض الحسنه رسالت 

خوزستان از قمر فرماندار سابق 
بندرماهشهر قدردانى كرد

ــك قرض  ــب: بان ــوى نس اهواز- موس
ــتان در  ــتان خوزس ــنه رسالت اس الحس
ــهاى دكتر منصور قمر  ــمى از تالش مراس
فرماندار سابق بندر ماهشهر به جهت تالش 
ــتاندار خوزستان و فرماندارى اين شهر  اس
براى اجراى طرح اقتصاد مقاومتى توسط 
شبكه كار آفرينى اجتماعى رسالت در اين 
شهرستان تقدير و تشكر كرد.در اين مراسم 
باشى زاده مدير عامل بانك قرض الحسنه 
رسالت در خوزستان به مشروح برنامه هاى 
ــبكه كارآفرينى پرداخت و گفت:در  اين ش
ــال جارى بهمراه  سفرى كه خرداد ماه س
استاندار خوزستان و مدير عامل بانك قرض 
الحسنه رسالت به شهرستان بندر ماهشهر 
داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه در حوزه 
كسب و كارهاى خرد خانگى و ايجاد اشتغال 
پايدار براى مردم منطقه بندر ماهشهر اين 
ــم كه با حمايت جناب  اقدام را انجام دهي
ــورد و  ــتارت خ ــن برنامه اس ــدار اي فرمان
شركتهاى پتروشيمى مستقر در منطقه به 
عنوان معين هاى اقتصاد مقاومتى در طرح 
شبكه كار آفرينى اجتماعى رسالت انتخاب 
شدند و فعاليتشان را در بانك قرض الحسنه 
رسالت آغاز كردند.اين شبكه كار خود را در 
ــهر با كانون پوشاك  شهرستان بند ماهش
ــه امروز  ــدا تا ب ــرد و به لطف خ ــروع ك ش
ــه هاى خود  ــر را در خان ــتيم 35 نف توانس
ــغول به كار كنيم كه اين افراد در حال  مش
ــركت پرسى ايران  توليد لباس كار براى ش
گاز و پتروشيمى اروند هستند و برنامه هاى 
ــته هاى دام و قطعات الكترونيكى در  هس
حال برنامه ريزى است كه موافقت اصولى 
آنها نيز تنظيم و تهيه شده است.باشى زاده 
در ادامه مجددا ضمن تشكر از حمايتهاى 
ــتاندار خوزستان و قمر  دكتر شريعتى اس
ــهر افزود : اگر  ــبق بندر ماهش فرماندار اس
حمايتهاى اين دو نبود قطعا اين شبكه نمى 
توانست در اين شهرستان به اين موفقيت 
ــد و ما صميمانه از استاندار و فرماندار  برس
اسبق ماهشهر تشكر ميكنيم كه ما را در اين 
طرح يارى كردند.مدير بانك قرض الحسنه 
ــكارى و  ــتان در پايان از هم ــالت اس رس
ــركتهاى پتروشيمى بوعلى ،  همراهى ش
ــد ، فجر و بندر امام به  ــارون، كارون ، ارون م
ــبكه كار آفرينى  ــل همكارى با اين ش دلي

تقدير و تشكر كرد.

ــب: محمود  ــوى نس ــواز- موس اه
ــزاده مدير كل تامين اجتماعى  يارعلي
ــد براينكه  ــتان با تاكي ــتان خوزس اس
صيانت و حمايت از صندوق بيمه هاى 
اجتماعى پشتوانه امنيت خاطر امروز 
ــت گفت : سازمان  و فرداى جامعه اس
ــواره بر تعامل و  ــن اجتماعى هم تامي
ــركاى  ــازمان و ش تفاهم ميان اين س
اجتماعى خود تاكيد دارد و از اينرو در 
ــايه همين تعامل و تفاهم توانستيم  س
ــاله شركت كشت و  بدهى هاى 40 س

ــازمان تامين  ــه س ــت كارون ب صنع
اجتماعى را وصول نمائيم .

 يارعليزاده با اشاره باينكه بدهى اين 
ــازمان بالغ بر 198 ميليارد  شركت به س
ــه اى كه با  ــت گفت در جلس ــان اس توم
ــركت و همچنين معاونت  مدير عامل ش
ــركتهاى بانك كشاورزى  امور مجامع ش
ــغ 53 ميليارد بعنوان  برگزار گرديد مبل
بخشى از بدهى هاى شركت به سازمان 
پرداخت و همچنين مقرر گرديد مابقى 
ــركت  آن از طريق تهاتر يا ديگر اموال ش

تسويه گردد .
ــتان  ــن اجتماعى اس ــر كل تامي  مدي
خوزستان با تقدير از اهتمام و تالش مدير 
عامل و مجموعه مديران شركت كشت و 
ــركت با  ــرد : اين ش ــح ك ــت تصري صنع
مديريت موثرشان باعث گرديد تا از فرصت 
ــودگى جرائم به نفع شركت  قانون بخش
سود جويند . يارعليزاده همچنين تصريح 
كرد مقرر گرديد تا باقيمانده بدهى نيز در 
ــبه و  ــط ماهيانه مورد محاس دوازده فس

پرداخت قرار گيرد.

مديركل تامين اجتماعى خوزستان: 

در سايه تعامل بدهى 40 ساله كشت و صنعت كارون به اين سازمان پرداخت شد

 اهواز- موسوى نسب: كارگاه آموزشى 
ــك (انرژى  ــو ولتائي ــاى فت ــتم ه سيس
ــركت برق  ــژه بانوان ش ــيدى) وي خورش
منطقه اى خوزستان ، مشاوران امور زنان 
ــتگاههاى  ــواده فرماندارى ها، دس و خان
ــيده فرانك  ــى و ادارات با حضور س اجراي
ــوان و خانواده  ــوى مديركل امور بان موس
ــتان در سالن جلسات  استاندارى خوزس
شركت برق منطقه اى خوزستان در اهواز 

برگزار شد.
مشاور مديرعامل شركت برق منطقه 
ــتان در امور زنان و خانواده در  اى خوزس
ــى گفت: پايان پذيرى  اين كارگاه آموزش
ــوخت هاى فسيلى به  انرژى حاصل از س
ــروز را نيازمند  ــت خام، جهان ام ويژه نف
استفاده از منابع ديگر براى جايگزينى آن 

ــان بر  مى نمايد، در واقع امروزه كارشناس
ــران آينده كه  ــتند كه بح اين اعتقاد هس
ــريت را تهديد مى كند، بحران  حيات بش

انرژى است.
ــهناز احمدى روزبهانى ادامه داد: با  ش
نزديك شدن به اتمام يافتن منابع تجديد 
ناپذير، ضرورت كشف و استفاده از منابع 
انرژى جديد بيش از پيش اهميت مى يابد 
ــتفاده از منابع انرژى  ــى از آنها اس كه يك
تجديد پذير مانند انرژى خورشيدى مى 

باشد.
ــه  ــران از جمل ــرد: اي ــه ك وى اضاف
ــت كه در كمربند تابشى  كشورهايى اس
انرژى خورشيدى قرار دارد و از اين لحاظ 
ــيل بااليى از انرژى خورشيدى در  پتانس
ــود دارد، در حال حاضر نيز بر  ــور وج كش

ــازمان انرژى هاى نو  ــاس گزارش س اس
ايران، اقدام هاى گسترده اى براى توسعه 
انرژى هاى تجديدپذير در سراسر كشور به 
ــدار و قابل  ــرژى پاي ــوص تامين ان خص
دسترس براى مناطق محروم انجام شده و 
ــت. ــزون اس ــترش روزاف ــال گس در ح

ــركت برق  ــر دفتر مديريت انرژى ش مدي
ــتان نيز در اين كارگاه  منطقه اى خوزس
ــى با ارائه گزارش وضعيت توليد و  آموزش
مصرف برق در استان و رشد مصرف طى 
سال هاى اخير به بررسى وضعيت بارش 
ها و تاثير آن بر ميزان توليد نيروگاههاى 
ــت و گفت: كاهش 70 تا  برق آبى پرداخ
80 درصدى ميزان بارش ها در بسيارى از 
ــى و فرعى باعث  ــاى بارش اصل حوزه ه
كاهش 30 درصدى حجم آب ورودى به 

سدهاى كشور نسبت به سال قبل شده ، 
ــن كاهش درحالى رخ داده كه بدانيم از  اي
ــى پيك مصرف  ــوع 8220 مگاوات مجم
ــتان در پيك بار سال  ــبكه برق خوزس ش
ــط  ــگاوات توس ــد 5700 م 1396 ، تولي
ــتان تامين  نيروگاههاى برق آبى خوزس
ــده و بايد به فكر راه حلى اساسى براى  ش

اين مورد باشيم.
ــود را در  ــن ارفاق راه حل موج محس
ــت و افزود:  مديريت مصرف و توليد دانس
در بحث مديريت مصرف مواردى همچون 
ــرف بار  ــزات كم مص ــتفاده از تجهي اس
ــاختمان و ..  ــان باال، مبحث 19 س راندم
ــث مديريت توليد  ــت و در بح مطرح اس
مواردى مانند افزايش راندمان نيروگاههاى 
ــش خصوصى در  ــاركت بخ موجود، مش

ــاخت  ــاى بزرگ، س ــداث نيروگاهه اح
ــك گازى و نيروگاههاى  مولدهاى كوچ
تجديد پذير مطرح است .وى با برشمردن 
ــاركت در  ــرمايه گذارى و مش چالش س
نيروگاههاى بزرگ گفت: اين نيروگاهها 
نياز به سرمايه گذارى بسيار باال، تخصص 
هاى فراوان ، هزينه هاى تعمير و نگهدارى 
ــوخت....)، آلودگى محيط  باال (هزينه س
ــت و فاصله تا مراكز مصرف دارد در  زيس
ــى كه در نيروگاههاى كوچك نياز به  حال
سرمايه گذارى كم و ريسك پذيرى پايين 
، عدم نياز به تخصص هاى باال و متمركز، 
ــيار پايين،  ــه تعمير و نگهدارى بس هزين
توليد درنزديكترين نقطه به مركز مصرف، 
فضاى مورد نياز كم و اشتغال زايى و درآمد 

زايى براى خانوارها دارد.

كارگاه آموزشى سيستم هاى فتو ولتائيك (انرژى خورشيدى) ويژه بانوان دستگاه هاى اجرايى برگزار شد 

ــوى نسب: نشست مركز  اهواز- موس
خدمات سرمايه گذارى خارجى، به منظور 
به روز نمودن فرصتهاى سرمايه گذارى 
دستگاه هاى اجرايى،با حضور كارشناسان 
اقتصادى اداره كل امور اقتصادى و دارايى 
خوزستان و نمايندگان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و اداره كل راه و شهرسازى 

برگزار شد
ــط  ــى هاى صورت گرفته توس بررس

كارشناسان اين اداره كل، نشان مى دهد 
كه فرصتهاى معرفى شده توسط دستگاه 
هاى اجرايى، با توجه به تغييرات شرايط 
اقتصادى نظير تغيير نرخ ارز، بايد به روز 
ــوند. ــذف ش ــواردى ح ــانى و در م رس
ــا هماهنگى و همكارى  در مرحله بعد، ب
استاندارى خوزستان، جلساتى با تمامى 
دستگاه هاى اجرايى و شركت هاى تحت 
حوزه سرمايه گذارى برگزار مى شود كه 

ــرمايه  ــت هاى س ــى فرص در آن، بررس
گذارى دستگاه ها در دستور كار قرار مى 

گيرد.
بر اساس اين گزارش، همه فرصتهاى 
سرمايه گذارى اداره كل راه و شهرسازى 
ــوت خود باقى  ــتان (4 فرصت)، به ق اس
مانده و حذف نمى شوند و اين فرصتها در 
ــه اى تخصصى با شركت مشاور، از  جلس
نظر شرايط مالى، مكانى و ساير مالحظات 

الزم به روز رسانى مى شوند.
با بررسى و تبادل نظر بين نمايندگان 
دستگاه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ــز خدمات  ــان مرك ــتان و كارشناس اس
ــت فرصت از  39  ــرمايه گذارى، هش س
فرصت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
حذف شدند؛ اين فرصت ها شامل؛ توليد 
ــتيكى،  ــودرو، پالت هاى پالس باترى خ
سيستم ضد قفل، ظروف يك بار مصرف 

ــو، المپ كم مصرف،  گياهى، كاغذ تيش
مقواى دوبلكس و تهيه كيتين از ضايعات 

ميگو بودند.
ــت طبق تقويم تعيين شده،  قرار اس
فرصتهاى سرمايه گذارى ساير دستگاه 
ــتان نيز در نشست هاى  هاى اجرايى اس
بعدى با كارشناسان مركز خدمات سرمايه 
گذارى استان خوزستان پااليش و به روز 

رسانى شوند

فرصتهاى سرمايه گذارى استان خوزستان با توجه به تغييرات نرخ ارز به روز رسانى مى شوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــل فرخدى 3-عباس  ــم قاب خواهان آقاى امير(اصغر)راستين2-قاس
خندره رو معينى 4-محمود زينتى با وكالت آقايان محمد فخرايى و عبداهللا 
ــتى به طرفيت خواندگان 1-قدرت اهللا احدى كارشك2- رادمرد دادخواس

على اكبر احدى كارشك فرزند عبدالحسين 3-قدسيه 4-شوكت 5-نسرين 
6-جواد شهرت همگى احدى كارشك فرزندان عبدالحسين(همگى ورثه 
مرحومه صاحب جان كالته سرى) 7-هيئت رسيدگى به مواد147و148 
ــهد8-هيئت رسيدگى به مواد 147و148  قانون ثبت اسناد ناحيه دو مش
قانون ثبت اسناد طرقبه شانديز9-بتول 10-نيره 11-محبوبه 12-مليحه 
13-سميه 14-نيلوفر 15-معصومه 16-رضا 17-حسين شهرت همگى 
ــاالرى 19-طلعت در افتاده  ــكراهللا 18-مرضيه حفاظ س دهقان فرزند ش
ــران مرحوم شكراهللا همگى ورثه شكراهللا دهقان 20-محمد صادقى  همس
ــليمان نورى فرزند  نژاد فرزند محمدعلى مجهول المكان21-على اصغر س
محمدمهدى 22-احمد سليمان نورى فرزند محمدمهدى به خواسته هاى 
ابطال بيع، ابطال راى هيات مواد147و148 ابطال سند مفروزى ماخوذه به 
ــى از17 فرعى1اصلى ابطال بيع ادعايى فى مابين  پالك ثبتى2333 فرع
ــال وكالت نامه  ــا خواندگان12و22 ابط ــرى ب خانم صاحب جان كالته س
شماره8818 مورخ80/12/25 ابطال معامله بيع رسمى شماره28772 و...

ــت تقديمى و نيز مطالبه خسارات دادرسى  ــرح مشروم در دادخواس به ش
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان طرقبه وشانديز كه جهت رسيدگى به 
شعبه1حقوقى دادگسترى شهرستان طرقبه شانديز واقع در طرقبه ارجاع 
و به كالسه پرونده96009985710400671(960731) ثبت گرديده و 
ــيدگى آن1396/11/29 ساعت9 صبح تعيين شده است به علت  وقت رس
مجهول المكان بودن خواندگان رديف 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 
ــه تجويز ماده  ــت وكيل خواهان ها و ب ــه درخواس ــا ب 11، 10، 9و20 و بن
73قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه نموده و 
ضمن اعالم شماره ملى و نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين دادگاه حاضر گردد.م 

الف55031 تاريخ انتشار1396/10/27
مديردفتر شعبه1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان طرقبه شانديز

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

ــفيدروغنى به  ــبز تويوتا هايلوكس دوكابين مدل2008 -س برگ س
ــماره موتور2TR6518458 و شماره  ــماره پالك99-947ى19 و ش ش
ــام محمدرضا كريمى پور  ــىMROEX19G483413882  به ن شاس
صادره تهران شماره ملى0019818351 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد.م الف1329 تاريخ انتشار1396/10/27 گناباد
------------------------------------------

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه9600096  

ــدانگ يك واحد  ــه 9600096 شش ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــده از 309 فرعى از  ــان پالك ثبتى 1567 فرعى مفروز و مجزى ش آپارتم
ــاوه به  تجميع پالكهاى 130 الى 137 و 303 فرعى از81 اصلى بخش 2 س
ــه 272 قطعه اول تفكيكى با  ــماره ثبت ملك 38758 دفتر 228 صفح ش
ــى، ملكى خانم معصومه وحيد  ــخصات مندرج در پرونده ثبت حدود و مش
ــد كه طبق سند رهنى شماره 34143 دفتر اسناد رسمى شماره 4  ميباش
ساوه در قبال مبلغ 157/ 338/ 444 ريال در رهن بانك ملت شعبه ميدان 
ــه مبلغ  ــمى ب ــناس رس ــر كارش ــق نظ ــه و طب ــرار گرفت ــاوه ق آزادى س
ــده است. واحد مسكونى در طبقه همكف  913/500/000 ريال ارزيابى ش
ــكونى 4 واحدى قرار دارد و داراى مساحت 101/50  ــاختمان مس يك س
مترمربع ميباشد واحد داراى يك انبارى به مساحت 14/50 مترمربع است. 
ــتم باربر ساختمان نيمه اسكلت با طاق ضربى است. نماى ساختمان  سيس
ــكونى داراى حال و پذيرايى  ــت واحد مس ــنگ گرانيت گل پنبه اى اس س
سرهم، دو اتاق خواب، توالت ايرانى و حمام، ميباشد. كف آشپزخانه و توالت 
ــراميك و ديوارهاى آنها كاشى شده است. داراى آيفون معمولى  و حمام س
ميباشد واحد داراى انشعاب برق و گاز و آب مستقل است. قدمت بنا حدودا 
20 سال است. پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 96/11/24 
در اداره ثبت اسناد ساوه واقع در بلوار شهيد بهشتى- نبش آوينى از طريق 
مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت 
ــود . الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى  پيشنهادى نقدا فروخته مى ش
ــتراك و مصرف در  ــعاب و يا حق اش مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انش
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا  ش
ــت ونيز در صورت وجود مازاد ، وجوه  ــده باشد به عهده برنده مزايده اس نش
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده 
ــمى  گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت  و  تعطيل رس

مكان مقرر برگزار خواهد شد. 1352
تاريخ انتشار: چهارشنبه 96/10/27 

تاريخ مزايده: سه شنبه 96/11/24
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى ساوه 

خليل شاه محمدى
------------------------------------------

مفقودى ساوه
ــماره پالك  ــنده به ش ــرگ كمپانى و كارت خودرو FH جفت كش ب
47-968ع15 و شماره شاسى 858115  به شماره موتور 489903  مفقود 

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

تاسيس شركت با مسئوليت محدود پارسا ارتباطات  جهان  گستر  پويا 

ــى   ــه مل ــه شناس ــت  2506 ب ــماره ثب ــه ش ــخ  1396/10/23 ب در تاري
140073454336 ثبت و امضاء ذيل دفاتر  تكميل گرديده  كه خالصه  آن 

به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد.
موضوعه فعاليت :  تامين  قطعات  اقالم  و ملزومات  و مواد مصرفى در 
ــتم  هاى  ــتيبانى  از سيس ــازى و پش زمينه  رايانه ، طراحى   ايجاد  پياده س
ــازى و نيز سفارش مشترى مكانيزه  كردن   ــاس محصول س كاربردى بر اس
ــتم هاى مكانيزه  شده ،  تهيه و اجراى  ــتم هاى ادارى  و اجراى  سيس سيس
ــتگاه هاى  ــرح هاى جامع فناورى اطالعات و ارتباطات  توليد وارائه دس ط
ــتيبانى شبكه هاى  جانبى وقطعات وملزومات رايان، طراحى ونصب وپش
كامپيوترى ،ارائه كليه خدمات اطالع رسانى وفناورى اطالعات وارتباطات ، 
ــانى ، اخذ و اعطاى نمايندگى  از شركت هاى  ايجاد پورتال هاى اطالع رس
رايانه اى قطعات ، خريد و فروش كليه خدمات و كاالهاى  مجاز كامپيوترى  
و فناورى اطالعات و ارتباطات  ، طراحى  و مشاوره  و محاسبه  و نظارت فنى 
ــرم افزارى  اخذ   ــزار  كامپيوترى  و ن ــخت اف ــراى كليه پروژه  هاى س و اج
تسهيالت  از بانكها  و موسسات مالى و اعتبارى  و كليه فعاليتهاى  مرتبط با 
ــركت، شركت در مناقصات  و مزايدات در زمينه موضوع فعاليت  موضوع ش
شركت ، طراحى وارائه وپشتيبانى فنى بسته هاى نرم افزارى غيرفرهنگى 
ــى درزمينه موضوع  ــخاص حقيقى وحقوق وغيرهنرى، عقد قرارداد با اش
فعاليت شركت  انجام امور قراردادى  و برآورد پروژه در زمينه موضوع فعاليت 
شركت ،  انعقاد قرارداد همكارى و مشاركت  با شركت ها در زمينه موضوع 
ــى و طراحى در زمينه  موضوع فعاليت   ــركت ، انجام خدمات فن فعاليت ش
شركت، خريد و فروش ماشين هاى ادارى و رايانه اى و ديجيتالى  ، طراحى 
، ايجاد ، پياده سازى  و پشتيبانى  شبكه هاى گسترده با استفاده از فناورى 
ــگاه  هاى رايانه اى  ، تهيه و تامين تجهيزات  و  ــركت در نمايش جديد ، ش
ــى و اجرا و  ــى و مخابراتى ، طراح ــى  رايانه اى  و الكترونيك ــات  يدك قطع
ــتيبانى شبكه داده ها ، تهيه  مشخصات فنى سيستم هاى كامپيوترى  پش
ــب و راه اندازى و تعمير و نگهدارى تجهيزات رايانه اى و الكترونيكى  و  نص
مخابراتى و ارتباطى و سويچينگ  ذوانتن ها و كابل هاى ارتباطى مربوطه 
دوربين هاى مدار بسته و سيستم هاى رايانه اى  ، انجام خدمات اجرائى  و 

عملياتى در زمينه موضوع فعاليت شركت،
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 

ــتان مهاباد – بخش  ــتان آذربايجان غربى – شهرس  مركز اصلى : اس
ــهر خليفان  - خليفان – كوچه ( عليپور) – خيابان ( سردار)  خاليفان  - ش

– پالك  2 – طبقه همكف  - كد پستى  5945171372 
ــخصيت  حقوقى عبارت  است  از مبلغ  1/000/000 ريال  سرمايه  ش

نقدى 
ميزان سهم الشركه  هر يك از  شركا 

ــى  2860125213 دارنده  ــماره مل ــن زاده به ش ــالل حس آقاى ج
500/000 ريال سهم الشركه 

ــى  2860412689 دارنده  ــماره مل ــن زاده به ش ــاى محمد حس آق
500/000 ريال سهم الشركه 

اعضاى هيئت مديره : 
آقاى جالل حسن زاده به شماره ملى  2860125213 و به سمت عضو 

هيئت مديره به مدت نا محدود و به سمت مدير عامل به مدت نامحدود 
ــماره ملى  2860412689 و به سمت  ــن زاده به ش آقاى محمد حس
رئيس هيئت مديره به مدت نا محدود و به سمت عضو هيئت مديره  به مدت 

نامحدود
دارندگان  حق امضاء :

ــناد  رسمى و بهادار و بانكى و تعهد آور شركت از قبيل   كليه اوراق و اس
ــن زاده عضو هيئت  ــفته، براوات و قراردادها به امضاء جالل حس چك و س
مديره و مدير عامل  با همراه مهر شركت و نامه هاى ادارى به امضاء محمد 
ــركت معتبر مى  ــن زاده عضو و رئيس هيئت مديره و با همراه مهر ش حس

باشد.
اختيارات مدير عامل :

طبق اساسنامه
ــار 19 دى جهت درج آگهى هاى شركت تعيين  روزنامه كثير االنتش

گرديد.
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله  اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى 

باشد.447 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات  غير تجارى مهاباد

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

پرونده كالسه  9609984435100767 شعبه اول دادگاه عمومى ( 
ــماره  ــى ش ــم نهاي ــوى تصمي ــتان خ ــترى شهرس ــى) دادگس حقوق

 9609974435101592
ــهانقى فرزند على  با وكالت  آقاى  ــن كاظم زاده  ش خواهان : آقاى حس
ــانى خوى  خوى بلوار  شهيد بهشتى   ــير  كريم خانى فرزند على به نش بش
جنوبى  نبش  خيابان صابونچيالر مجتمع  ادارى  متين طبقه دوم واحد 9 و 
ــانى  خوى  بلوار  شهيد بهشتى   ــن كريم خانى فرزند على به نش آقاى  حس

جنوبى خيابان صابونچبالر  مجتمع ادارى متين طبقه دوم واحد 9 
خواندگان : 

ــناد و امالك شهرستان خوى به نشانى  خوى خيابان   1- اداره ثبت اس
شريعتى – اداره ثبت و اسناد و امالك  

2- آقاى باقر ماكوئيها به نشانى  مجهول المكان  
خواسته : الزام   به تنظيم  سند رسمى  مالكيت به عرصه يكباب دكان 

راى دادگاه 
در خصوص دادخواست  تقديمى آقاى حسن  كاظم زاده شهانقى فرزند 
ــير 2- حسن هر دو كريم خانى به طرفيت 1-  على  با وكالت آقايان  1- بش
آقاى كربالئى  باقر ماكوئيها  2- اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان خوى 
به خواسته  صدور حكم بر 1- الزام خواندگان به صدور سند رسمى مالكيت  
نسبت به عرصه يكباب دكان از پالك ثبتى 447 اصلى از بخش 2 خوى  و 

ــمى  مالكيت نسبت به عرصه يكباب دكان از  ــند رس 2- انتقال و تنظيم س
پالك ثبتى و مذكور  بنام موكل از بابت با احتساب  كليه خسارات دادرسى 
ــات پرونده . نظر به اينكه  بنا بر نتيجه   ــا عنايت به  مجموع اوراق و محتوي ب
استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خوى ششدانگ پالك 
ــماره  5 شهرستان  ــند – 631 – 18/6/25 دفترخانه ش ثبتى فوق برابر س
خوى به نام شهردارى  خوى انتقال   قطعى يافته است لذا خواهان در دعوى 
ــاده  84 و ماده  89  ــتناد  بند  10 م ــه ذينفع  نبوده و دادگاه  به اس مطروح
قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى مطروحه  را صادر و اعالم مى دارد 
ــادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم  .قرار ص

تجديد نظر مركز استان آذربايجان غربى مى باشد.436 
ــعبه اول دادگاه عمومى ( حقوقى)    زين العابدين جنگى –دادرس ش

شهرستان خوى 
------------------------------------------

احضار متهم 
ــه  1/960615ب آقاى سعيد بايرام زاده فرزند رضا به  در پرونده كالس
ــزار تومان تحت تعقيب  ــردارى به مبلغ 2 ميليون  و نهصد ه ــام كالهب اته
ــد  با عنايت به اينكه مشاراليه  مجهول المكان  بوده و به تجويز ماده  ميباش
ــى و انقالب در امور كيفرى  ــى دادگاههاى  عموم 115 قانون آيين دادرس
مراتب يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار آگهى مى گردد تا ضمن  اطالع از 
اتهام انتسابى دفاع نمايد در غير اينصورت برابر مقررات  غيابا كيفر خواست 

صادر خواهد شد.
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ماكو 

------------------------------------------
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك كنگاور
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
ــاده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  ــى موضوع ماده 3قانون وم آگه

وضيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره139660316003000823 هيات اول /دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگاور تصرفات مالكانه بالمعارض  مس
ــماره  ــي بش ــحق عيس ــم آيت اله كاظمي فرزند اس ــى آقاى/خان متقاض
ــاحت  ــدانگ يكباب خانه بمس ــنامه594 صادره از كنگاور درشش شناس
ــالك 31و34 فرعي از 5 اصلي واقع در  ــمتي از پ 230,93 متر مربع در قس
ــداري از مالك عادي برابر  ــين كوچه زنبوري خري كنگاور خيابان امام حس
ــاختمان واقع در كنگاور از  قولنامه عادي مورخ-1396/05/28 يك باب س
ــفنديار مرادي و خانم بهنوش مرادي  آقاي مرتضي مرادي و وراث آقاي اس
ــد. بنا  به  خريداري نموده و بهاي آن را پرداخت نموده و در تصرفم مي باش
اظهار متقاضي و برابر استشهاد محلي وارده به شماره 5234-96/07/11 و 
اقرار نامه شماره 99451-1396/07/11دفترخانه 16 كنگاور مورد تقاضا 
از مالكيت آقاي عبداله خان ساري اصالني مي باشد محرز گرديده است.،لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15 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 خود را 
ــيد،ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم  ــليم وپس از اخذ رس به اين اداره تس
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
ــند  ــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذك ص

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/10/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/10/27

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

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

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

ــاده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  ــى موضوع ماده 3قانون وم آگه
وضيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره139660316003000712 هيات اول /دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگاور تصرفات مالكانه بالمعارض  مس
ــماره  ــين علي بش ــتمي فرزند حس ــه رس ــم مرضي ــى آقاى/خان متقاض
شناسنامه757 صادره از كنگاور درششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
ــماره 29و28 اصلي واقع در  ــمتي از پالك ش ــع در قس ــر مرب 110,41 مت
كرمانشاه بخش حوزه ثبت ملك كنگاور - خيابان شهيد رجايي كوچه ششم 
ــك عادي برابر قولنامه عادي  ــتاد ميرزا) آخرين منزل خريداري از مال (اس
مورخ-1385/05/12 يك باب ساختمان واقع در كنگاور از آقاي جوانشير 
ــماره 96/02/26-13314  ــوده. و برابر اقرارنامه ش حصاري خريداري نم
ــه 119 كنگاور از مالكيت آقاي نورمراد برومند.عليخان گلياراني. دفترخان
ــد محرز گرديده است.،لذا به منظور اطالع  ــليمان حسن آبادي مي باش س
ــود در صورتى كه  ــب در دونوبت به فاصله15 روز آگهى مى ش ــوم مرات عم
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 
ــليم اعتراض،  ــيد،ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم وپس از اخذ رس تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت  دادخواس
انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/10/11
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/10/27

رزمجوـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كنگاور

ابالغيه 
شماره پرونده:9209986141200202

ــام پدر:يداهللا  ــت ن ــين كريمى دوس ــاكى 1-اميرحس ــان /ش خواه
ــتارخان –انتهاى يكم دريان نو2-فرهاد  شغل:آزادمحل اقامت:تهران-س
فرهنگ آزاد نام پدر:نصرت شغل :ازادمحل اقامت:هارون شهر كوچه لطف 

على خان پالك6
ــغل آزاد2- عبدالحسين علوانى  خوانده/متهم:1-عبدالرضا علوانى ش
شغل آزاد 3- -داخل عبودى شغل آزاد 4- شيخه مياحى نام پدرظاهر شغل 

خانه دار5- محمد علوانى نام پدر علوان شغل آزاد6- ناصرعلوانى نام 
ــغل آزاد7-كاظم علوانى نام پدر ظاهر شغل آزاد8-حكيم  پدرظاهرش
ساگانيان شغل آزاد 9 -سهام علوانى نام پدر ظاهر شغل خانه دار10-ربابه 
علوانى نام پدر ظاهر شغل خانه دار11-كاظميه علوانى نام پدر ظاهر شغل 
خانه دار12-امل علوانى نام پدر ظاهر شغل خانه دار13-الهام علوانى نام پدر 
ظاهر شعل خانه دار14-غانم مگصوصى شغل آزاد15-موالثابتى(سبتى)

ــغل آزاد17- مصطفى عريض پور شغل  ــغل آ زاد16-شنيشل ثابتى ش ش
آزاد18- كشكول ثابتى شغل آزاد19-عبداالمام فارسى شغل آزاد20-رحيم 
ــويد شرفى ولى اصل شغل آزاد22-عليه عويمرى  سبتى شغل ازاد21-س
شغل خانه دار23-كريم مياحى شغل آزاد24-رحيم مياحى نام پدر سخير 
شغل آزاد25-مجيد مياحى نام پدر سخير شغل آزاد26-كاظم مياحى نام 
پدرسخيرشغل آزاد27-رضا مياحى نام پدر سخير شغل آزاد28-نادرمياحى 
نام پدر سخيرشغل آزاد29-زهرا مياحى نام پدر سخير شغل خانه دار30-

غنيه مياحى نام پدر سخير شغل خانه دار31-كاظميه مياحى نام پدر سخير 
ــغل خانه دار33-رباب  ــغل خانه دار32-عاطفه مياحى نام پدرسخيرش ش
مياحى شغل خانه دار34-خلف براجعه نام پدر عليوى شغل آزاد35- رزاق 
ــغل آزاد37-جاسم دورقى شغل  ــغل آزاد36-محمد دورقى ش شريفى ش
ــى شغل آزاد40-نعيم  ــغل آ زاد39-فالح مكسوس آزاد38-مطير باوى ش
براجعه شغل آزاد41-عبداهللا كنعانى زاده شغل آزاد42-راشد براجعى شغل 
ــند  ــى مجهول المكان ميباش ــغل آزادهمگ ــر طاهرى ش آزاد43-خضي
بدينوسيله دو برگ آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به خواندگان به پيوست 
ارسال مى گردد،دستور فرمائيد آگهى ارسالى را براى يك نوبت درروزنامه 
هاى كثيرانتشار نشر ويك نسخه از آگهى منتشره را جهت انضمام به پرونده 
ــعبه ارسال نماييد.همچنين به خواندگان كه به پيوست مى باشد  به اين ش
ابالغ مى گرددچنانچه به نظريه كارشناسى اعتراض داشته باشندظرف يك 
هفته از تاريخ ابالغ (نشر آگهى) به دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى خرمشهر 

مراجعه نماييد
دفتر شعبه 2دادگاه حقوقى شهرستان خرمشهر –فاطمى سوق

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

شماره پرونده:9509986141300228
مشخصات محكوم له/محكوم لهم تعاونى اعتبارى ثامن االئمه (ع)شعبه 
ــهرخ40مترى جنب بانك صادرات  خليج فارس خرمشهر نشانى: خرمش

مركزى تعاونى اعتبارى ثامن االئمه (ع) 
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم 

1-فهيمه خواجورى حويزه    نام پدر: هاشم     نشانى : مجهول المكان
ــانى: خرمشهرخ ياس  ــن     نش 2-ايرج دهقان قهفرخى      نام پدر:حس

بين دى وآذر
3-عبدالرضا نيك نژاد    نام پدر:عبدالواحد    نشانى : مجهول المكان

4-جواد رمضانى زاده اهوازى نام پدر:حسن    نشانى : مجهول المكان
محكوم به: 

ــه  ب ــه  مربوط ــم  حك ــراى  اج ــت  درخواس ــب  بموج
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  شماره9510096141301308وش
9609976141300091محكوم عليهم محكوم اند به صورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ سيصدونوزده ميليون و دويست وهشتادوهفت هزارودويست 
ويازده ريال به عنوان اصل خواسته ومبلغ نه ميليون وهشتصدوپنجاه هزار 
ــارات تاخير تاديه روزانه به مبلغ يك  ــى و خس ريال به عنوان هزينه دادرس
ــت)  تا زمان  ريال در هزارريال از تاريخ1395/2/27(تاريخ تقديم دادخواس
اجراى حكم كه محاسبه واخذ آن پس ازپرداخت هزينه دادرسى به عهدى 
اجراى احكام است وهمچنين  حق الوكاله وكيل طبق تعرفه درحق محكوم 

له مى باشد.ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليهم است.
ــهر- ــتان خرمش ــعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرس مدير دفتر ش

غالمرضا اسن
ــوم دادگاه حقوقى  ــعبه س ــل امضاءرئيس ومهر دادگاه: رئيس ش مح

خرمشهر-ضرغام خسروى
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده 34قانون اجراى احكام 
مدنى)2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد3-مالى معرفى كند كه اجرا 
ــد .چنانچه خود را قادر به اجراى  ــتيفا محكوم به از آن ميسر باش حكم واس
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداديا مقدار 
ــروح مشتمل برميزان  وقيمت همه اموال منقول وغير منقول ،به طور مش
ــات مالى واعتبارى ايرانى يا  وجوه نقدى كه به هرعنوان نزد بانكها وموسس
خارجى دارد. به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور وكليه اموالى كه 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وكليه مطالبات او از اشخاص ثالث ونيز 
فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغيير ديگر دراموال مذكور از زمان يك سال 
قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود(مواد 8و3قانون نحوه 
ــوم عليه از اعالم كامل  ــراى محكوميت مالى 1394)4-خودارى محك اج
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ،حبس تعزيرى درجه هفت رادر 
پى دارد.(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى وماده 20 ق .م.ا وماده 16قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5-انتقال مال به ديگرى به هر نحوبا 

ــه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون  ــزه فرار از اداى دين به نحوى ك انگي
ــش يا جزاى نقدى معادل  ــد موجب مجازات تعزيرى درجه ش كافى نباش
ــون نحوه اجراى  ــود.(ماده21 قان ــف محكوم به ياهردومجازات مى ش نص
محكوميت مالى 1394)6 -چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه 
يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محكوميت مالى 1394)
-------------------------------------

آگهى مزايده 
ــركت حمل ونقل خليج  ــده 1/963828/اجرا  اجرائى آقاى ش درپرون
فارس محكوم است به پرداخت مبلغ 5/493/173/670 ريال درحق آقاى 
ــردولتى در حق  ــى  ومبلغ 264/984/235 ريال نيم عش حبيب اله فالح
ــب تقاضاى محكوم له اموال بشرح زير:1- يك دستگاه  صندوق دولت حس
ــه مبلغ  ــران 68 ب ــماره 317 ع 25 اي ــه ش ــكانيا ب ــنده اس ــون كش كامي
ــنده اسكانيا به شماره  ــتگاه كاميون كش 650/000/000 ريال2- يك دس
265 ع 24 ايران 68 به مبلغ 500/000/000 ريال3- يك دستگاه كاميون 
ــماره 482 ع 22 ايران 68 به مبلغ 500/000/000  ــنده اسكانيا به ش كش
ريال4- يك دستگاه كاميون كشنده اسكانيا به شماره 187 ع 29 ايران 68 
ــتگاه كاميون كشنده اسكانيا به  به مبلغ 550/000/000 ريال5- يك دس
ــماره 691 ع 43 ايران 68 به مبلغ 450/000/000 ريال6- يك دستگاه  ش
ــه مبلغ  ــران 68 ب ــماره 256 ع 28 اي ــه ش ــكانيا ب ــنده اس ــون كش كامي
ــنده اسكانيا به شماره  ــتگاه كاميون كش 450/000/000 ريال7- يك دس
189 ع 23 ايران 68 به مبلغ 600/000/000 ريال8- يك دستگاه كاميون 
ــماره 188 ع 29 ايران 68 به مبلغ 600/000/000  ــنده اسكانيا به ش كش
ريال9- يك دستگاه كاميون كشنده اسكانيا به شماره 716 ع 26 ايران 68 
به مبلغ 550/000/000 ريال10- يك دستگاه كاميون كشنده اسكانيا به 
ــال تمامى  ــغ 500/000/000 ري ــه مبل ــران 68 ب ــماره 283 ع 27 اي ش
خودروهاى مزايده درمحل شركت حمل ونقل خليج فارس واقع درميدان 
ــهر تحويل امين اموال مى باشد وقيمتهاى اعالمى به صورت  نمازاسالمش
ــترى ارزيابى گرديده است  ــط كارشناس رسمى دادگس شش دانگ توس
ومبلغ پايه مزايده اعالم مى گردد.1- توقيف وارزيابى آن بوسيله كارشناس 
انجام گرديده كه اموال مزبوربمنظوراستيفاى حق محكوم له ازطريق مزايده 
ــده شروع مى گردد.2- محل فروش اموال: اجراى احكام  ازمبلغ ارزيابى ش
مدنى1 دادگسترى اسالمشهراست.3- هركس مى تواند5 روزقبل ازمزايده 
ــركت نمايد روزانجام مزايده  با هماهنگى اجرا ازاموال بازديد ودرمزايده ش
ــده ده درصد قيمت  ــد برنده مزاي ــى باش ــاعت9 الى10م 96/11/15 ازس
ــنهادى رافى المجلس بعنوان سپرده نقدا“مى بايست پرداخت نمايد. پيش
مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت پيشنهاد كرده است و بقيه بها 
ــد. ــاه تجاوزنخواهد كرد پرداخت خواهدش ــه ازيك م ــه قانونى ك درفرج

ــد فرداى  ــادف با تعطيلى باش ــه عللى مص ــده ب ــه روزمزاي ضمنا“چنانچ
ــد. م  ــده انجام خواهد ش ــاعت مزاي ــان س ــكان وهم ــان م همانروزدرهم

الف1917
دادورزشعبه اول حقوقى محاكم عمومى اسالمشهر 

------------------------------------------
اجرائيه بكالسه پرونده  798/22/95

ــخصات محكوم له: مهدى كارگرمشخصات محكوم عليه: محمد  مش
ضراب مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه شماره 23 مورخ96/1/28 
ــعبه 22 كه وفق دادنامه شماره  ــوراى حل اختالف اسالمشهرش دادگاه ش
ــتان قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه  ــعبه دادگاه تجديد نظراس ش
محكوم است به:1- فك پالك انتظامى 659 ب 89- ايران 21  2- پرداخت 
ــى درحق محكوم له 3- پرداخت  مبلغ 790/000 ريال بابت هزينه دادرس
نيم عشردولتى درحق صندوق دولت.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
ــس ازابالغ اجرائيه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2-  اجرائيه:1- پ
ــى براى پرداخت محكوم به بدهد3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم  ترتيب
واستيفا محكوم به ازآن ميسرباشد ودرصورتى كه خود راقادربه اجراى مفاد 
ــمت  اعالم اجرائيه نداند بايد ظرف ده روزصورت جمع دارايى خودرابه قس
ــال  ــه س ــد اگرمالى ندارد صريحا“ نمايد هرگاه ظرف س ــليم كن اجرا تس
ــراى حكم وپرداخت  ــود كه قادربه اج بعدازانقضاء مهلت مذكورمعلوم ش
ــوال خود رامعرفى نكنيد يا  ــوده ايد ليكن براى درپرداخت ام محكوم به ب
صورت خالف واقع ازدارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى 
ازمفاد اجرائيه متعسرباشدبه مجازات حبس از61روزتا6 ماه محكوم خواهيد 
شد4-عالوه برموارد باال كه قسمتى از ماده34 اجراى احكام مدنى ميباشدبه 
ــى مصوب  ــى مدن ــون آيين دادرس ــى وقان ــكام مدن ــراى اح ــون اج قان
79/1/21وهمچنين مفادقانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى  مصوب10 
آبان1377 كه ظهربرگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده وبه آن عمل 

نمايد.م الف8036 
مديردفتر شعبه 22 شوراى حل اختالف شهرستان اسالمشهر  

------------------------------------------
اجرائيه بكالسه پرونده: 676/8/96

ــانى واوان بلوار منتظرى  ــخصات محكوم له: احترام دقيقى بنش مش
ــخصات محكوم عليه: اعظم بابائى مجهول المكان محكوم به:  پ103 مش
ــماره 707 مورخ 96/8/20 دادگاه شوراى حل اختالف  بموجب دادنامه ش
ــعبه دادگاه تجديدنظراستان قطعيت  ــعبه8 كه وفق دادنامه شماره ش ش
ــت مبلغ  ــه پرداخ ــت ب ــوم عليه محكوم اس ــت محك ــرده اس ــل ك حاص
ــى به مبلغ  ــته وهزينه دادرس ــل خواس ــت اص ــال باب 200/000/000 ري
ــارت تاخيرتاديه از96/7/26 لغايت اجراى حكم  2/530/000 ريال  وخس
درحق محكوم له وپرداخت نيم عشردولتى درحق صندوق دولت.محكوم 
ــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده  ــت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پ عليه مكلف اس
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- 

مالى معرفى كند كه اجراحكم واستيفا محكوم به ازآن ميسرباشدودرصورتى 
ــد بايدظرف ده روزصورت جمع  ــه خودراقادربه اجراى مفاداجرائيه ندان ك
ــدارد صريحا“اعالم  ــليم كند.اگرمالى ن ــمت اجرا تس دارايى خودرابه قس
نمايدهرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاءمهلت مذكورمعلوم شودكه قادربه 
اجراى حكم وپرداخت محكوم به بوده ايدليكن براى درپرداخت اموال خود 
رامعرفى نكنيديا صورت خالف واقع ازدارايى خودبدهيدبنحوى كه اجراى 
تمام يا قسمتى ازمفاد اجرائيه متعسرباشدبه مجازات حبس از61 روزتا 6ماه 
محكوم خواهيد شد.4-عالوه برمواردباال كه قسمتى ازماده 34اجراى احكام 
ــى مدنى  ــدبه قانون اجراى احكام مدنى وقانون آيين دادرس مدنى ميباش
مصوب 79/1/21وهمچنين مفادقانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى 
مصوب10آبان1377كه ظهربرگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده 
ــوراى حل اختالف  ــعبه 8 ش وبه آن عمل نمايد. م الف8060مديردفترش

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

اجرائيه بكالسه پرونده: 536/7/96
مشخصات محكوم له: فرشيد حاجى محمدى بنشانى زرافشان پشت 
پارك ندايى كوهسار1 پ8 واحد2 مشخصات محكوم عليه: سميه كريمى 
عالئى مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه شماره 544 مورخ دادگاه 
ــوراى حل اختالف شعبه7 كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعيت  ش
ــمى  ــند رس ــت حكم به محكوميت خوانده به انتقال س ــل كرده اس حاص
خودروى سمند به شماره 28 ايران- 927 س 41 بابت اصل خواسته وهزينه 
دادرسى به مبلغ 1280000 ريال درحق خواهان صادرگرديد وهمچنين 
ــردولتى درحق صندوق دولت.محكوم عليه مكلف است  پرداخت نيم عش
ــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع  ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پ
اجرا گذارد.2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجراحكم واستيفا محكوم به ازآن ميسرباشدودرصورتى كه خودراقادربه 
ــورت جمع دارايى خودرابه  ــراى مفاد اجرائيه نداند بايدظرف ده روزص اج
قسمت اجرا تسليم كند.اگرمالى ندارد صريحا“اعالم نمايدهرگاه ظرف سه 
سال بعداز انقضاءمهلت مذكورمعلوم شودكه قادربه اجراى حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ايدليكن براى درپرداخت اموال خود رامعرفى نكنيديا صورت 
ــمتى ازمفاد  خالف واقع از دارايى خودبدهيدبنحوى كه اجراى تمام يا قس
ــا 6ماه محكوم خواهيد  ــدبه مجازات حبس از61 روزت اجرائيه متعسرباش
شد.4-عالوه برمواردباال كه قسمتى ازماده 34اجراى احكام مدنى ميباشدبه 
ــى مصوب  ــى مدن ــون آيين دادرس ــى وقان ــكام مدن ــراى اح ــون اج قان
ــت هاى مالى  ــوه اجراى محكومي ــون نح ــن مفادقان 79/1/21وهمچني
مصوب10آبان1377كه ظهربرگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده 
ــوراى حل اختالف  ــعبه 7 ش وبه آن عمل نمايد. م الف8081مديردفترش

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

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه960070
ــدارى فرزند قربانعلى  ــونده حقيقى: 1- احمد آب ــخصات ابالغ ش مش
ــالغ: 7 روز محل حضور:  ــانى: مجهول المكان  مهلت حضورازتاريخ اب بنش
اسالمشهر- بعد ازميدان نماز- خيابان شهيد صياد شيرازى مجتمع قضايى 
ــهر مهلت حضور: 7روز نوع علت حضور: با توجه به واگذارى اموال  اسالمش
منقول متعلق به شما ازطريق مزايده به محكوم له آقاى سيد مهدى بزرگى 
درصورت اعتراض مراتب راكتبا ظرف مهلت فوق به اين اجرا اعالم نمائيد. 
ــه: پس از دريافت اين ابالغيه ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك  توج
ــدوابالغ به صورت كاغذى درموارد محدود واستثناء انجام  انجام خواهد ش
ــاهده اين ابالغيه  ــت نسبت به ثبت نام ومش ــود بنابراين ضرورى اس ميش
وابالغيه هاى آتى ازطريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه 
حساب كاربرى(شناسه ورمز) در يافت ننموده ايد جهت ثبت نام به يكى از 
دفاترخدمات الكترونيك قضايى ودرصورت عدم دسترسى به نزديكترين 
واحد قضايى مراجعه نماييد. م الف8086مديردفترشعبه اول اجراى احكام 

مدنى دادگسترى شهرستان اسالمشهر
------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى/

خانم محبوبه قدوسى 
ــليمى  دادخواستى به  ــى با وكالت خانم س خواهان آقاى احمدعباس
طرفيت خوانده آقاى/خانم محبوبه قدوسى2- فرج اله رضا خانى  3- حسين 
عباسلو 4- محمد زائرى به خواسته ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك 
ــه  ــماره پرونده كالس ــاع وبه ش ــعبه ارج ــن ش ــه به اي ــرح ك ــت) مط اس
ــى)  ــتم دادگاه عمومى(حقوق ــعبه هش 96099828885800731ش
ــورخ  ــيدگى م ــت رس ــهرثبت ووق ــتان اسالمش ــترى شهرس دادگس
ــاعت9:30 تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع  1396/11/30س
ــودن خوانده  ــول المكان ب ــى مدنى به علت مجه ــن دادرس ــاده73 آيي م
ــت خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى  ودرخواس
ــارآگهى به دفتردادگاه  مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش
ــانى كامل خودنسخه ثانى دادخواست وضمائم را  مراجعه وضمن اعالم نش
ــيدگى دردادگاه حاضرگردد.م  ــت رس ــوق جه ــت ودروقت مقررف درياف

الف8083
منشى دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى 

شهرستان اسالمشهر
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مديريت بانک کشاورزي در نظر دارد تعداد78 فقره از امالک مازاد خود را بصورت نقدي ونقد واقساط از طريق مزايده عمومي با شرايط ذيل 
واگذار نمايد: 

محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادها: ازساعت 8 الي 14 روز يکشنبه مورخ 96/10/24 لغايت روزشنبه مورخ 96/11/7 به 
آدرس همدان- ميدان آرامگاه بوعلي- مديريت بانک کشاورزي

تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/9 در آدرس فوق
نوع و مبلغ تضمين شرکت در مزايده: تضمين شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مندرج در آگهي ميباشدوبايستي الزاماً در قالب 
ضمانتنامه بانکي )به غير از بانک کشاورزي( يا چک بانکي تضمين شده ارائه گردد يا بصورت وجه نقد به حساب بستانکاران شعبه شهيد نفيسي 

يا شعبه مرکزي محل وقوع ملک واريز گردد.

- حضور پيشنهاد دهندگان در روز باز گشايي پاکتها بالمانع مي باشد.
- کليه امالک با وضع موجود بفروش ميرسد و در صورت داشتن متصرف، تخليه به عهده خريدار مي باشد.

- مساحت قيد شده در روزنامه مساحت کل ملک بوده و متراژ اعياني تقريبي مي باشد.
- بانک در رد يک يا کليه پيشنهادها مختار مي باشد.

در صورت فروش اقساطي ملک ،شرايط فروش بدين شرح مي باشد: 1- ميزان پيش پرداخت حداقل 20 درصد قيمت پايه مي باشد.
 2- واگذاري در قالب عقد اجاره بشرط تمليک خواهد بود. 3- حداکثر سقف مدت بازپرداخت 5 ساله با احتساب نرخ سود بانکي متناسب 

با کاربري ملک مي باشد. 4-کيفيت بازپرداخت اقساط با توجه به سيستم حسابداري بانک يکي از گزينه هاي ذيل خواهد بود:
** ماهيانه  ، سه ماهه، شش ماهه، يک ساله **

آگهي مزايده عمومي بانک کشاورزي  استان همدان
نوبت دوم

مديريت بانک کشاورزی استان همدان

ف
پالک ثبتیکاربریآدرسنام شعبهاستان محل وقوع ملک ردي

مساحت مترمربع
توضيحاتقيمت پايه ) ريال (

اعيانعرصه
دارای امتیاز آب،برق وگاز-فروش با وضعیت موجود1834/28236/5110666/000/000مسکونیاسدآباد-خیابان جانبازان-کوچه بن بست گلاسدآبادهمدان1
ملک مذکور مشاعی به میزان 31/489 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای امتیاز آب،برق وگاز-فروش با وضعیت موجود66/733227157433/957/781مسکونیاسدآباد-شهرک شهید قندی-18 متری آزادیاسدآبادهمدان2
یک ونیم طبقه-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود1390/3179/5158643/725/000مسکونیچهار راه تویسرکان-خیابان کشاورز-کوچه کشاورز3اسدآبادهمدان3
دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود48/341261/45182430/263/000مسکونیاسدآباد-روستای مزرعه بیداسدآبادهمدان4

کاربری مختلط بوده ودارای ساختمان اداری، انبار نهاوند-کوچه تعاوننهاوندهمدان5
ملک مذکور مشاعی به میزان 79/214  شعیر از 96 شعیر میباشد-دارای امتیازات -محوطه سازی و ....-فروش با وضعیت موجود3/44/4347000123717/312/197/330،سوله و... بوده که تفکیک نشده است

فروش با وضعیت موجود1424/9115/441151/689/750/000مسکونی- تجاریاسدآباد-خیابان پاسداران-نبش کوچه شهید زیوری جمیلاسدآبادهمدان6

ملک مذکور مشاعی به میزان 53/6 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد.دوطبقه-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود253361/317/555/000مسکونیاسدآباد-چهارراه رسالت-روبروی ساختمان سابق بانک بسیجیاناسدآبادهمدان7

ملک مذکور مشاعی به میزان 50/272 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود154/40400012361/177/202/667مرغداریرزن-روستای امتلررزنهمدان8

ملک مذکور به میزان 31/8  شعیر مشاع از 96 شعیر اوقافی  میباشد-فروش با وضعیت موجود630/000/000-468261 از 268/1033زمینکبودراهنگ-خیابان شهید دستغیب -انتهای بن بست بوستان5کبودرآهنگ خیابان امامهمدان9

ملک مذکور مشاعی به میزان 49/833 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دو ونیم طبقه-دارای امتیازات -فروش با وضعیت موجود7/36/1824504852/909/390/696مسکونیهمدان-شهرک الوند-خیابان مهران-کوچه 10 متری مهران3-پالک 14سامنهمدان10

فروش با وضعیت موجود2/400/000/000-240/526250000زراعیکبودراهنگ-روستای امیرآباد-نزدیک پایگاه نوژهکبودرآهنگ خیابان امامهمدان11
فروش با وضعیت موجود315/876/000-2056/426278زراعیمالیر-روستای قشالق شیرازیمالیرهمدان12
ملک مذکور مشاعی به میزان36 و چهار دوازدهم شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود707/200/000-20/80166350زراعیجوکار-روستای حسین آباد شاملوجوکارهمدان13
فروش با وضعیت موجود439/000/000-7/7802195زراعینهاوند- روستای ده شعباننهاوندهمدان14
فروش با وضعیت موجود149/864/000-7/8961441زراعینهاوند- روستای ده شعباننهاوندهمدان15

نهاوند-میدان 17 شهریور-بلوار امام حسین )ع(-کوچه کفراش راه -فرعی سوم -سمت نهاوندهمدان16
فروش با وضعیت موجود357/728/000-2548/5159/70زمینراست

فروش با وضعیت موجود28/800/000-69/4033000زراعیاسدآباد-روستای گذر کجیناسدآبادهمدان17
دوطبقه-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود71/740219/88280630/000/000مسکونیاسدآباد-جاده آجین-شهرک آجیناسدآبادهمدان18

سه طبقه-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود16/168189/2548/761/802/340/000مسکونیفیروزان-خیابان شهید بهشتی-ده متری سلگی-روبروی پاسگاهفیروزانهمدان19

ملک مذکور مشاعی به میزان 11/122 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود104/000/000-67/7793284/5زراعیاسدآباد-روستای خاکریزاسدآبادهمدان20
ملک مذکور مشاعی به میزان15/425 شعیر از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود164/000/000-66/5766663/76زراعیاسدآباد-منطقه معروف به قزلهاسدآبادهمدان21
ملک مذکور مشاعی به میزان 55/216 سهم از 96 سهم میباشد-دارای امتیازات-فروش با شرایط موجود7/70652/77336549/095/426مسکونینهاوند - فیروزان  روستای کردیانفیروزانهمدان22
اعیانی ملک تخریب شده است-فروش با وضعیت موجود405/000/000-908255/5مسکونیاسدآباد-خیابان جنتی-کوچه مبارزاسدآبادهمدان23
ملک مذکور مشاعی به میزان 60 شعیر از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود1330/2144/102341/687/500/000تجاری- مسکونیتویسرکان-خیابان شریعتیتویسرکانهمدان24

یک ونیم طبقه- دارای امتیازات – فروش باوضعیت موجود3464/27350/563402/907/576/000مسکونینهاوند-بلوار شهید محمدطالبیان-کوی صفی پور-کوچه شهید علیرضا بشیری-پالک 72نهاوندهمدان25

فروش باوضعیت موجود27/99440/7200405/000/000مسکونیفیروزان-روستای شریف آبادفیروزانهمدان26
فروش باوضعیت موجود312/000/000-7/2439727زراعیفیروزان-روستای گردیانفیروزانهمدان27
فروش باوضعیت موجود80/000/000-7/2447000زارعیفیروزان-روستای گردیانفیروزانهمدان28

فروش باوضعیت موجود600/000/000-17696سی وسه فرعی از هفت اصلیزراعیفیروزان-روستای گردیانفیروزانهمدان29

ملک مذکور مشاعی به میزان 36/5 سهم از 96 سهم میباشد-دارای امتیازات-فروش با شرایط موجود59/148366/6566/651/129/218/750مغازهرزن - میدان جهاد - روبروی اداره برققروه درجزینهمدان30

ملک مذکور مشاعی به میزان 72/954 سهم از 96 سهم از یک چهارم سهم از58 سهم از 84 و دو پنجم شعیر از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود1450300/934/800سی ونهدامداریاسدآباد-موسی آباداسدآبادهمدان31

دارای امتیاز آب،برق وگاز-دو طبقه کلنگی-فروش با وضعیت موجود23/1984132/04150225/000/000مسکونیجوکار - روستای علی آباد دمقجوکارهمدان32
دارای امتیاز آب،برق وگاز-فروش با وضعیت موجود23/1894257/75200207/000/000مسکونیجوکار - روستای علی آباد دمقجوکارهمدان33
دارای ساختمان کارگری ،سالن اصلی نیمه کاره-فروش با وضعیت موجود202/951500390224/000/000دامداریکبودرآهنگ - ) روستای ایده لو (کبودرآهنگهمدان34

پالک ثبتی 2/112 مفروز ومجزی کارخانهنهاوند- کیلومتر5 جاده کرمانشاه شهرک صنعتی نهاوند خیابان سومنهاوندهمدان35
2256/64149611/683/680/000شده از 60

بانک نسبت به این ملک جانشین وقائم مقام مالک سابق بوده و در صورت مراجعه متقاضی  با معرفی برنده مزایده به شرکت شهرکهای صنعتی ، حقوق جانشینی خود را واگذار خواهد 
نمودو مسئولیت اخذ سند در مراجع ذیصالح بر عهده متقاضی خواهد بود-تحویل وتحول ماشین آالت براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری وباتوجه به نوع مالکیت می باشد- 

فروش باوضعیت موجود

دارای پروانه بهره برداری کشتار دام سنگین ،250راس دام سبک وقطعه بندی 3 تن-ملک مذکور مشاعی به میزان 69/64 شعیر میباشد-تحویل وتحول ماشین آالت براساس گزارش 257/9910000156211/624/047/650کشتارگاه دامکبودآهنگ - روستای گندجینخیابان امامهمدان36
کارشناس رسمی دادگستری وباتوجه به نوع مالکیت میباشد-فروش با وضعیت موجود

1149و1274 فرعی از 4 فرعی از کارخانه مواد لبنیجاده نهاوند- یک کیلومتری روستای آورزمانسامنهمدان37
تحویل ماشین آالت مطابق گزارش کارشناس رسمی دادگستری میباشد-فروش با وضعیت موجود82139515673/437/680/000 اصلی

دارای امتیازات - فروش باوضعیت موجود265/365789/37280709/748/000مسکونیکبودرآهنگ – روستای خان آباد-کوچه منبع آبکبودرآهنگهمدان38

دوونیم طبقه – دارای امتیازات- فروش باوضعیت موجود1406/63484743/410/000/000مسکونیاسدآباد-خیابان 22 بهمن- پایین تر از ترمینال- نرسیده به CNG- پالک 30اسدآبادهمدان39

دارای امتیازات- فروش با وضعیت موجود862/8601432701/453/500/000مسکونیاسدآباد-محله سیدان- نبش کوچه ساداتاسدآبادهمدان40
دارای امتیازات- فروش با وضعیت موجود938/2175/502071/752/000/000مسکونیاسدآباد- خیابان آیت اله جنتی –نبش کوچه ولیعصراسدآباد همدان41

ملک مذکور مشاعی به میزان 48/139 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دوطبقه -عرصه اوقافی-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود2043/49042401771/328/837/000مسکونیمالیر- بلوار 45 متری نبوت- خیابان خوارزمیمالیرهمدان42

ملک مذکور مشاعی به میزان 75/41 شعیر مشاع از 96 شعیر می باشد- فروش باوضعیت موجود238/756326/28181407/638/181مسکونیکبودرآهنگ- روستای دستجرد – کوچه صداقتکبودرآهنگهمدان43

دارای امتیاز آب، برق و گاز- فروش باوضعیت موجود632/31255/601801/485/000/000مسکونیاسدآباد-خیابان رفسنجانی-کوچه شهید اختری -کوچه قهرمانیاسدآبادهمدان44

ملک به صورت گاراژ بوده ودارای انشعاب برق می باشد.66/38336/5155467/309/250تجاریاسدآباد-جاده سنقر-بعد از میدان بار-سمت چپ گاراژ معروف به CNGاسدآبادهمدان45

دارای امتیازات- فروش با وضعیت موجود913/147/595318/600/000مسکونیاسدآباد-خیابان جنتی -کوچه مبارزاسدآبادهمدان46

ملک مذکور مشاعی به میزان71/396 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای سالن پرورش-زایشگاه-گوساله دانی-انبار علوفه-چاه آب-امتیاز برق و.....-فروش با وضعیت موجود7/2501500074354/702/625/000گاوداریفیروزان-جاده روستای گردیانفیروزانهمدان47

ملک مذکور مشاعی به میزان 59/712 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود18/2281011340402/677/787مسکونینهاوند-روستای کرک سفلینهاوندهمدان48
دارای انبار علوفه-اصطبل-بهاربند-نگهبانی-کارگری و....-فروش با وضعیت موجود18/4092500712/000/000گاودارینهاوند-روستای کرک سفلینهاوندهمدان49

ملک مذکور مشاعی به میزان 33/58  شعیر مشاع از96 شعیر میباشد-دارای چاه آب و امتیاز برق -فروش با وضعیت موجود197/282/500                                           83/8972924579دامداریقروه درجزین-جاده آسفالته روستای نیر به کهارد-سمت چپقروه درجزینهمدان50

ملک مذکور مشاعی به میزان 51/70 شعیر مشاع از96 شعیر میباشد-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود2149/10912003001/938/750/012مسکونیمالیر-بلوار آزادی-کوچه شهید دستغیب-ابتدای کوچه سمت راستمالیرهمدان51

دارای امتیازات -فروش با وضعیت موجود49/579252/91158450/000/000مسکونیاسدآباد-روستای جنت آباداسدآبادهمدان52
ملک مذکور مشاعی به میزان 26/41  شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود139/5581306/501611/167/954/740مسکونیبهار-خیابان امام -جنب درمانگاه شماره2کبودرآهنگ خیابان امامهمدان53

همدان-روستای ده پیاز-خیابان شهید بهشتی-خیابان ابوذر-انتهای کوچه 6 متری شهید شکریهمدان54
ملک مذکور مشاعی به میزان 19/912 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دوطبقه-جنوبی-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود150/18674/3562357/015/938مسکونینهالستان-پالک 100

فروش با وضعیت موجود717/874/880-14/79444867/18زراعیمالیر-روستای رضوانکدهمالیرهمدان55

تحویل وتحول ماشین آالت براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری -فروش با وضعیت موجود8/4/12742139515677/214/400/000 و 8/4/1149کارخانه خوراک دامسامن-انتهای خیابان سام وهام-ابتدای روستای طجر-سمت چپسامنهمدان56

فروش با وضعیت موجود66/144148/50147300/000/000مسکونیاسدآباد-بلوار 22 بهمن-خیابان کوثر-پشت بیمارستان امیر المومنیناسدآبادهمدان57

عرصه اوقافی -دارای ساختمان دامداری-انبار علوفه-ساختمان مسکونی و.......-فروش با وضعیت موجود500014751/736/400/000سه فرعی از دو اصلیدامداریاسدآباد-جاده آجین-سمت راست جاده روستای گنبلهاسدآبادهمدان58

ملک مذکور مقدار 750 سهم از سه چهارم از 104 سهم و یک دوم از مورد تقسیم 76 شعیر مشاع از یک سهم اراضی آبی 20 شعیر از 96 شعیر مشاع روستای آق تپه میباشد.50373652191/259/600دویست وچهل ویکدامداریکبودراهنگ-روستای آق تپهکبودرآهنگهمدان59
-فروش با وضعیت موجود

ملک مذکور مشاعی به میزان 28/578 شعیر از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود741/418/106-43/13246338.6زراعیاسدآباد-روستای احمدآباداسدآبادهمدان60
ملک مذکور مشاعی به میزان 48 شعیر و چهار دوازدهم شعیر از 96 شعیر میباشد-دارای امتیازات -فروش با وضعیت موجود2008/6670/393505/441/278/800مسکونیمالیر- خیابان شهید رجایی کوچه کارگرمالیرهمدان61

ملک مذکور مشاعی به میزان 66/986 سهم از 96 سهم میباشد-دارای امتیازات -فروش با وضعیت موجود614/48170/50503/801/706هفتادوهشت فرعی از 7 اصلیمسکونیفیروزان-روستای گردیانفیروزانهمدان62

دو طبقه-دارای امتیازات -فروش با وضعیت موجود27/96297/51180493/879/500مسکونیفیروزان-روستای شریف آبادفیرروزانهمدان63
دارای امتیازات -فروش با وضعیت موجود7/150713/3385538/155/000مسکونیفیروزان-روستای گردیانفیروزانهمدان64

فروش با وضعیت موجود2609/24219/176/160پالک 3120زراعینهاوند-جاده دهبوره راه-بعد از مرغداری-سمت راست-منطقه پنجراننهاوندهمدان65

ملک مذکور مشاعی به میزان 50/035  سهم از 96 سهم میباشد-دارای تجهیزات آبیاری تحت فشار کالسیک-استخر ذخیره آب و.....-فروش با وضعیت موجود150/2216167/55728/000/000زراعیهمدان-روستای ده پیازشهیدشکریهمدان66

ملک مذکور مشاعی به میزان 8/46 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای انشعابات-فروش با وضعیت موجود4/227/293175/1291293/456/250تجاری- مسکونیکبودراهنگ-خیابان سپاه-بلوار حضرت ولیعصر )عج(-باالتر از اداره فرهنگ وارشاد اسالمیکبودرآهنگ خیابان امامهمدان67

تجاری- مسکونیکبودراهنگ-خیابان شهید دستغیب-بعد از بوستان 5کبودرآهنگ خیابان امامهمدان68
 468/268/1032

-
468/268/1034

میزان 31/8 شعیر از عرصه هردو پالک اوقافی میباشد-دارای انشعابات -فروش با وضعیت موجود296/167575/202/000/000

میزان 31/8 شعیر از عرصه پالک اوقافی میباشد-فروش با وضعیت موجود468/268/1033261630/000/000زمینکبودراهنگ-خیابان شهید دستغیب-انتهای بوستان 5کبودرآهنگ خیابان امامهمدان69
فروش با وضعیت موجود27/100393/23200315/000/000مسکونیفیروزان-روستای شریف آبادفیروزانهمدان70
فروش با وضعیت موجود67/827/8311500326600/000/000گاوداریاسدآباد- ابتدای روستای لطیفاسدآبادهمدان71
ملک مذکور مشاعی به میزان شعیر19/333 از96 شعیرمیباشد -فروش با وضعیت موجود66/930262340216/000/000مسکونیاسدآباد- پشت سیلواسدآبادهمدان72

یک ونیم طبقه-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود1130/1169130850/000/000مسکونیاسدآباد-خیابان صاحب الزمانی-کوچه یخچال-بن بست عبدی کونداسدآبادهمدان73

ملک مذکور مشاعی به میزان4/8560 سهم از 6 سهم میباشد-دارای اصطبل،انبار علوفه،واحد مسکونی و....-فروش با وضعیت موجود64/2074000360473/460/000دامداریاسدآباد- روستای اشترجین اسدآبادهمدان74

ملک مذکور مشاعی به میزان 20/377 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-دارای سوله ،انبار،ساختمان اداری ونگهبانی ،امتیاز انشعاب برق صنعتی،چاه و....-فروش با وضعیت موجود43/124550024001/148/753/375مرغداریاسداباد- بعداز روستای احمدآباداسدآبادهمدان75

دارای سالن اصلی،ساختمان مسکونی،انبار علوفه ،چاه و.....-فروش با وضعیت موجود49/45020955988/425/000دامداریاسدآباد –خروجی کرمانشاه- روستای جنت آباد اسدآبادهمدان76
یک ونیم طبقه-دارای امتیازات-فروش با وضعیت موجود8/874/927270163774/400/000مسکونیسامن- بلوار شهدا- کوچه نور پالک 812سامنهمدان77
ملک مذکور مشاعی به میزان 88 شعیر مشاع از 96 شعیر میباشد-فروش با وضعیت موجود241/221200414661/980/000دامداریکبودرآهنگ – روستای آق تپهکبودرآهنگهمدان78



11نفت و انرژينفت و انرژي
رشد ساالنه واردات نفت كره جنوبى از ايران

ــه واردات نفت اين  ــان داد ك آمار گمرك كره جنوبى نش
ــور از ايران در دسامبر 2017 (آذر - دى) با 30,6 درصد  كش
كاهش روزانه به يك ميليون و 80 هزار تن يا 255 هزار و 81 

بشكه در روز رسيد.
ــت ايران به كره  ــت كه مجموع صدور نف ــن در حاليس اي
جنوبى در سال گذشته ميالدى با 29,1 درصد رشد ساالنه، 
رقم 18 ميليون و 70 هزار تن معادل 362 هزار و 884 بشكه 

در روز را ثبت كرد.
ــامبر 13  ــره جنوبى در ماه دس ــوع واردات نفت ك مجم
ميليون و 250 هزار تن، معادل سه ميليون و 130 هزار بشكه 

در روز اعالم شد.
    

عراق ديدگاه پايان دادن به توافق اوپك
 را رد كرد

بلومبرگ به نقل از «جبار اللعيبى» وزير نفت عراق گزارش 
ــازمان اوپك و غيراوپك  ــه كاهش توليد نفت س كرد: برنام
موجب تثبيت بازار شده است و از تصميم اعضاى اين سازمان 

براى ادامه برنامه حمايت مى كند.
به گفته اللعيبى، برخى منابع معتقدند با توجه به مطلوب 
بودن قيمت هاى كنونى نفت و تثبيت بازار، بايد براى پايان 
دادن به توافق كاهش توليد وارد مذاكره شد كه اين قضاوت 

اشتباه است و با اين ديدگاه مخالفيم.
ــد  وى تاكيد كرد: همكارى اوپك و غيراوپك با وجود رش

جهانى قيمت هاى نفت بايد همچنان ادامه يابد.
    

ركوردشكنى صدور فرآورده هاى نفتى چين 
موقت است

ــامبر  ــن در ماه دس ــاى نفتى چي ــرآورده ه ــادرات ف ص
ركوردشكنى كرد، گرچه اين افزايش بلندمدت به نظر نمى 
ــد اما علت افزايش صدور سوخت هايى از جمله بنزين،  رس
ــمگير واردات نفت اين  ــوخت جت، رشد چش گازوئيل و س

كشور در ماه نوامبر (9 ميليون بشكه در روز) ذكر شد.
چين حدود 6 ميليون و 170 هزار تن (معادل يك ميليون 
ــكه در روز) فرآورده هاى نفتى در اين مقطع  و 600 هزار بش
ــامبر بوده  ــه 6,6 درصد باالتر از ميزان ماه دس صادر كرد ك

است.
ــور در سال  مجموع صادرات فرآورده هاى نفتى اين كش

2017 ميالدى 52 ميليون و 160 هزار تن اعالم شد.
    

تازه ترين رويكردهاى جهانى HSE براى مديران 
صنعت نفت ارائه مى شود

ــل وزارت نفت از ارائه  ــركل HSE و پدافند غيرعام مدي
ــت براى  ــت، ايمنى و محيط زيس رويكردهاى نوين بهداش
مديران عملياتى و مديران طرح هاى توسعه اى صنعت نفت 

ايران در يك كارگاه آموزشى ايرانى-فرانسوى خبرداد.
ــيدباقر مرتضوى در گفت وگو با شانا اعالم كرد: كارگاه  س
آموزشى ايرانى-فرانسوى بهداشت، ايمنى و محيط زيست 
(HSE) در صنعت نفت با حضور  متخصصانى از شركت هاى 
ــه با هماهنگى  ــت و گاز دنيا و حوزه HSE فرانس معتبر نف
ــل و بازرگانى و اداره كل HSE وزارت  معاونت امور بين المل

نفت برگزار مى شود.
ــى گفت:  ــاره ضرورت برپايى اين كارگاه آموزش وى درب
امروز بيش از هر زمان ديگرى ضرورت استقرار نظام حرفه اى 
بهداشت وجود دارد و بررسى حوادث صنعت نفت و شناخت 
ــا و حوزه هاى قابل بهبود از مهم ترين اهداف برپايى  ضعف ه

اين كارگاه است.
ــل وزارت نفت افزود:  ــركل HSE و پدافند غيرعام مدي
ضرورت بهينه كاوى از شركت هاى معتبر دنيا و بهره گيرى از 
ــى را با هدف  ــت تا كارگاه ــاى آنها ما را بر آن داش تجربه ه
ــنايى صنعت نفت كشور با رويكردهاى جديد HSE در  آش

دنيا برنامه ريزى و براى كارشناسان اين حوزه ارائه كنيم.
مرتضوى تصريح كرد: پس از بررسى شركت ها و شناسايى 
ــرورت بهره گيرى از  ــن ض ــاى موجود و همچني فرصت ه
ــبك حوزه نفت و گاز دنيا قرار شد از  شركت هاى صاحب س
ــنس و IFP و ديگر  ــال، اكس ــركت هاى توت ــدى ش توانمن

شركت هاى معتبر استفاده شود.
ــت: با همكارى معاونت امور بين الملل و بازرگانى  وى گف
وزارت نفت و هماهنگى هاى انجام شده از سوى اتاق بازرگانى 
ــه در تهران، مقدمات برگزارى اين كارگاه از  ــفارت فرانس س
جمله انتخاب و دعوت از شركت هاى معتبر و بين المللى نفت 
ــات  ــم جزئي ــه و تنظي ــور فرانس ــوزه HSE كش و گاز و ح

برنامه هاى اجرايى پيگيرى شد.
مديركل HSE و پدافند غيرعامل وزارت نفت با اشاره به 
اين كه ظرفيت پيش بينى شده براى اعضاى اين كارگاه حدود 
ــت، تصريح كرد: اين كارگاه روزهاى دوشنبه و  200 نفر اس
ــاه) در تاالر اجتماعات مركز  ــنبه (نهم و دهم بهمن م سه ش
توسعه مديريت صنعت نفت برگزار مى شود.مرتضوى هدف 
از برگزارى اين كارگاه را آشنايى مديران عملياتى و مديران 
ــا تازه ترين رويكردهاى  ــعه اى صنعت نفت ب طرح هاى توس
HSE شركت هاى معتبر نفت و گاز دنيا برشمرد و گفت: اين 
گونه كارگاه ها به مديران ميانى درباره اين كه چه رويكردهايى 
را از جنبه مديريتى و فنى براى بهبود عملكرد HSE به كار 
گيرند، ديدگاه مناسبى مى دهد.به گفته وى، مخاطب اصلى 
اين كارگاه مديران بهره بردارى، مديران تعميرات، مهندسى، 
بازرسى فنى و HSE شركت هاى توليدى و مديران طرح هاى 
ــعه اى صنعت نفت هستند. مرتضوى محورهاى اصلى  توس
سخنرانى ها را منتخبى از نيازهاى امروز صنعت نفت در حوزه 
HSE برشمرد و تاكيد كرد: مسائل به گونه اى است كه كل 
چرخه تاسيسات صنعت نفت از مرحله طراحى تا بهره بردارى 
ــا چهار محور  ــخنرانى ب ــش مى دهد و 14 عنوان س را پوش
مديريت HSE و ارتقاى فرهنگ، مهندسى ايمنى و مديريت 
ــده و مديريت  ــارت هاى عم ــگيرى از خس ــك، پيش ريس
دارايى هاى فيزيكى و مسائل محيط زيست را شامل مى شود.
مديركل HSE و پدافند غيرعامل وزارت نفت گفت: با توجه 
به محورهاى ياد شده، شركت هاى صاحب نام و مطرح در اين 
كارگاه حضور خواهند داشت كه تاكنون حضور نمايندگانى 
 ،ARTELIA، IFP، AXENS، TOTAL از شركت هاى
 ENERGY  KERDOS،  SOFREGAS،  .V.B
 PATH،  VIEWER  GAS،  AMETHYSTE،
ــت  نف ــع  صناي ــى  ايمن ــز  مرك و   CONTROL
ــت.وى درباره  ــه(GESIP) در اين كارگاه قطعى اس فرانس
برپايى اين كارگاه به زبان انگليسى و امكان ترجمه همزمان 
اظهاركرد: در نظر است امكان ترجمه همزمان سخنرانى ها 
فراهم شود، همه سخنرانى ها به طور كامل ضبط مى شود و 
فايل هاى آموزشى در سايت اداره كل HSE در دسترس قرار 

مى گيرد.

شماره 3910    چهار شنبه   27دى    1396خبر

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: 
ــروز كه 1000  ــرف بنزين ام ميزان مص
ــه 80 تومان بود  ــت با زمانى ك تومان اس
تغييرى نكرده و كاهشى را شاهد نبوده ايم، 
كسى كه نيازمند است، مصرف مى كند و 

به قيمت نگاه نمى كند.
ــفيان مال در گفت و گو با  عزت اهللا يوس
ــيون تلفيق هر  ايلنا با بيان اينكه كميس

ــى را در قيمت بنزين منتفى  گونه افزايش
اعالم كرده است، اظهار داشت: كميسيون 
تلفيق و انرژى به هرگونه افزايشى در نرخ 
بنزين راى مثبت ندادند اما دولت اختيار 

دارد كه نظر خود را اعمال كند.
ــب  ــا بيان اينكه دولت براى كس وى ب
ــد اختيار دارد كه در قيمت ها تغيير  درآم
ــر افزايش قيمت  ــاد كند، درباره تاثي ايج

ــرف آن بيان كرد:  ــن در كاهش مص بنزي
هيچگاه افزايش قيمت ها در روند مصرف 
ــورى كه  ــت، به ط ــذار نبوده اس تاثيرگ
ــرف آن اكنون كه  ــزان مص ــم مي ديده اي
1000 تومان است با زمانى كه 80 تومان 
ــاهد  ــى را ش بود تغييرى نكرده و كاهش
نبوده ايم، كسى كه نيازمند است، مصرف 
ــگاه نمى كند مگر  ــد و به قيمت ن مى كن

اينكه رشد قيمت در حدى باشد كه افراد 
توان سوخت گيرى نداشته باشند.

ــه و بودجه  ــيون برنام ــو كميس عض
ــار دارد تا  ــان كرد: دولت اختي خاطرنش
سقف درآمدى كه نياز دارد قيمت بنزين 
ــال حاضر دولت  ــد، در ح ــش ده را افزاي
ــب  مى تواند 48 هزار ميليارد تومان كس
ــزان 32 هزار  ــه از اين مي ــد كند ك درآم

ميليارد تومان بدست آمده كه فاصله اين 
دو را افزايش قيمت بنزين مى تواند پر كند 

و نيازى هم به مصوبه مجلس ندارد.
ــال فعال  ــر ح ــد: در ه ــادآور ش  وى ي
كميسيون تلفيق و انرژى با افزايش قيمت 
موافقت نكرده اند ولى بايد در صحن علنى 
ــود كه افزايش قيمت  راى نهايى داده ش

داشته باشيم يا خير.

ــى هاى اوليه  ــرو گفت: بررس وزير ني
ــانگر آن است كه در ميان مدت امكان  نش
كاهش 32 درصدى رد پاى آب (از جمله 
آب مجازى) و كاهش 37 درصدى ردپاى 

انرژى وجود دارد.
ــا اردكانيان در  ــا، رض ــه گزارش ايلن ب
هجدهمين مراسم بنياد جهانى آب اظهار 
ــت: در جهانى كه منابع طبيعى آن  داش
ــوارد  ــيارى از م ــوده و در بس ــدود ب مح
ــخگوى الگوى مصرف اسراف كارانه  پاس
بشر امروز نيست و در جهانى كه مرزهاى 
اكولوژيك آن يكى پس از ديگرى در حال 
ــتن است قطعا پرداختن به هر  فرو شكس
ــك از موضوعات آب، خاك، هوا، انرژى،  ي
ــماند كه محورهاى اساسى  جوانان و پس
ــكيل  ــاد انرژى را تش ــاى بني فعاليت ه
ــه ضرورى  ــا مفيد بلك ــد نه تنه مى دهن

است.
ــوارد ديگرى چون  وزير نيرو افزود: م
ــت سالمت،  فقر، نابابرى، ايمنى، بهداش
غذا، تغيير اقليم، رشد جمعيت چالش هاى 
ــح و امنيت  ــى و اقتصادى و صل اجتماع
ــعه كشورها و  جهانى نيز در پايدارى توس
ــى كليدى  تاب آورى جامعه جهانى نقش

دارند.
وى ادامه داد: بررسى هاى اوليه نشانگر 
آن است كه در ميان مدت امكان كاهش 
ــاى آب (از جمله آب  ــدى رد پ 32 درص

ــش 37 درصدى ردپاى  ــازى) و كاه مج
انرژى وجود دارد.

ــه يكى از  ــان اينك ــا بي ــان ب اردكاني
ــر امروز و  اصلى ترين چالش هايى كه بش
ــى را تهديد  ــى كره خاك وضعيت طبيع
مى كند تغييرات اقليمى ناشى از زندگى 
ــت گفت: به  ــالب صنعتى اس پس از انق
ــمندان علوم زمين عصر  نحوى كه دانش
ــات  امروز را به عنوان يك عصر جديد نش

گرفته از فعاليت هاى انسانى ناميده اند.
ــه اكثر مولفه هاى  ــه داد: البت وى ادام
ــط بنياد جهانى  ــده توس هدف گذارى ش
ــر يكديگر تاثيرات  ــرژى و ديگر موارد ب ان
متقابل دارند كه شناسايى آنها و تاكيد بر 
استفاده از هم افزايى هاى مثبت و اجتناب 
ــى از  ــا يك ــى آنه ــاى منف از هم افزايى ه
ــن برنامه ها و  ــاى كليدى تدوي راهبرده
ــت گذارى ها و موفقيت در اهدافى  سياس
ــازمان هاى بزرگ  ــروزه س ــت كه ام اس
بين المللى بسيارى از كشورها، بنگاه هاى 
ــازمان هايى همچون بنياد  خصوصى و س

جهانى انرژى به آن پرداخته اند.
ــازمان ملل متحد  وى با بيان اينكه س
ــاخص هاى  ــداف و ش ــت يابى به اه دس
ــتور كار خود قرار داده  متعددى را در دس
است بيان كرد: از جمله اين موارد مى توان 
به دستور كار تصميمات كاپ 21 و نتايج 
ــت ريو و همچنين اهداف  حاصل از نشس

توسعه پايدار اشاره كرد.
ــت:  ــان همچنين اظهار داش اردكاني
وزارت نيروى ايران به عنوان يك سازمان 
دولتى كه تامين كننده خدمات مرتبط با 
برق، انرژى و آب و فاضالب براى جمعيت 
بيش از 80 ميليون و برخى از كشورهاى 
همسايه است در جايگاه وظايف حكومتى 
ــعه و  خود بر پايدارى در برنامه هاى توس
ارتباط تنگاتنگ كليه ابعاد آن با دو مولفه 

آب و انرژى معتقد است.
 SDG2 وى با بيان اينكه توسعه پايدار
و SDG7 و همچنين SDG6 در تامين 
دسترسى پايدار به آب باكيفيت و خدمات 
ــا آب و همچنين  ــط ب ــتى مرتب بهداش
ــى به انرژى پايدار برعهده وزارت  دسترس

نيرو است.
وزير نيرو در ادامه با بيان اينكه تحقق 
ــتقيمى با تغيير  ــداف ارتباط مس اين اه
ــطوح  ــى و مصرف ما در س ــوى زندگ الگ
ــازمانى، ملى و بين المللى دارد  فردى، س
ــان كرد: در همين راستا وزارت  خاطر نش
نيرو با همكارى بنياد جهانى انرژى پروژه 
ــازى در سطح  داوطلبانه اى را براى الگوس
ــبه، پايش و  ــا دو موضوع محاس جامعه ب
كاهش رد پاى آب و كربن در وزارت نيرو 
ــت.وى تصريح كرد: وزارت  آغاز كرده اس
نيرو با توجه به همبسته هاى موجود بين 
ــاك، انرژى،  ــل طبيعى مثل آب، خ عوام

محيط زيست، تغيير اقليم و تاثير آنها بر 
بهداشت، ايمنى، رفاه و توسعه اجتماعى از 
يك سو و درك مخاطرات مرتبط با آنها زا 
ــق به رعايت  ــوى ديگر و اعتماد عمي س
حقوق شهروندى و عمل به مسووليت هاى 
اجتماعى برنامه هاى وسيعى در رابطه با 
ــعه پايدار، مديريت فقر، سازگارى با  توس
محيط زيست، كاهش گازهاى گلخانه اى 
، افزايش كارايى و بهره ورى در بخش هاى 
ــتفاده از  ــعه اس ــرق و توس ــا، ب آب و آبف
ــر و پاك دارد. و به  انرژى هاى تجديدپذي
صورتى فعال در سطح ملى و بين المللى 
مشاركت كرده است. و برنامه هاى الزم را 
براى استفاده از ساز و كارهاى بين المللى 
اعم از مشاركت هاى دوجانبه و چندجانبه 
ــطح ملى، توسعه و  ــازى در س ظرفيت س
ــال فناورى و تامين منابع مالى انجام  انتق
ــان كرد: در مقياس كالن  مى دهد.وى بي
ــطح ملى،  ــز با اجراى طرح هايى در س ني
ــره ورى انرژى را در  پروژه هاى افزايش به
ــتى ميان دستى و پايين  ــطوح باال دس س
ــرا دارد كه در  ــت اج ــتى بر ق در دس دس
ــاى  ــار گازه ــش انتش ــوب كاه چهارچ
ــازگارى با آن  ــه اى و همچنين س گلخان
ــخصى را برنامه ريزى كرده و  اهداف مش
ــت: در بخش آب در  اجرا مى كند.وى گف
راستاى كاهش تنش هاى ناشى از ازدياد 
ــت، تغيير اقليم نه تنها برنامه هاى  جمعي

ــش  ــت آب و افزي ــرى از هدرف جلوگي
بهره ورى در مصرف را دنبال مى كند، بلكه 
ــتفاده از  ــراى پروژه هايى كه در آن اس اج
هم افزايى هاى مثبت تقويت مى شود را نيز 

مد نظر دارد.
ــاخت  ــت: در پروژه س ــان گف اردكاني
تصفيه خانه فاضالب استان تهران نه تنها 
از انتشار گازهاى گلخانه اى به ميزان قابل 
ــده بلكه با توليد پساب تصفيه  توجهى ش
ــال امكان تغذيه آبخوان ها و  ــده در س ش
استفاده از آن را در آبيارى فضاهاى سطح 
ــهرى فراهم كرده است. در اين پروژه با  ش
ــادل 24  ــت توليد برق مع ــاد ظرفي ايج
مگاوات امكان تامين برق جمعيت 300 

هزار نفر را فراهم كرده است.
ــاره به حضور جوانان در  وزير نيرو با اش
ــاد جهانى انرژى تصريح  فعاليت هاى بني
ــرمايه هاى ما  كرد: يكى از اصلى ترين س
ــوى مصرف و  ــق در تغيير الگ براى توفي

الگوى انرژى حضور جوانان است.
وى با اشاره به پروژه هاى انتخاب شده 
در 177 كشور جهان كه عضو بنياد انرژى 
هستند تصريح كرد: در اين پروژه ها افراد 
سهم خويش را در مسووليت اجتماعى و 
ــرى مثبت در  ــلى بر ايجاد تغيي بين نس
ــود ايفا كرده اند تا  اصالح روندهاى موج
جهانى سالم تر و پايدارتر را به نسل بعدى 

بشر تحويل دهند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه:

افزايش قيمت بنزين تاثيرى در كاهش مصرف ندارد

كاهش 37 درصدى ردپاى انرژى

خبر
تاسيسات تقويت فشار گاز 

طرح هاى BOT سازماندهى 
مى شود

رئيس مهندسى ساختار شركت ملى 
گاز ايران گفت: تأسيسات تقويت فشار گاز 
و مراكز بهره بردارى خطوط لوله طرح هاى 

BOT سازماندهى مى شوند.
به گزارش شانا به نقل از روابط عمومى 
ــركت ملى گاز ايران، مجيد كشاورز در  ش
بازديد از تأسيسات و خطوط فرعى و اصلى 
ــرى گاز، از سازماندهى  خط ششم سراس
ــات اين خط كه برخى از آن ها به  تأسيس

روش BOT احداث شده اند، خبر داد.
وى ضمن بيان اين كه شركت ملى گاز 
ــپارى پيشروست،  ايران در زمينه برون س
ــاختاردهى،  ــن روش س ــرد: اي اظهار ك
تجربه اى جديد در شركت ملى گاز ايران 
است و از آنجا كه بهره بردارى از خطوط و 
ــه  ــتگاه هاى طرح BOT به مدت س ايس
ــركت سرمايه گذار است،  سال برعهده ش
ايجاد ساختار سازمانى براى اين تأسيسات 

پيچيدگى و ويژگى هاى خاصى دارد.
رئيس مهندسى ساختار شركت ملى 
ــرد: كارگروهى از  ــح ك ــران تصري گاز اي
شركت هاى انتقال گاز، مهندسى و توسعه 
و مهندسى ساختار شكل گرفته تا پس از 
بررسى همه ابعاد سازماندهى و تطابق آن 
ــوان  ــاى BOT، بت ــرايط طرح ه ــا ش ب
ساختارى موثر براى اين تأسيسات طراحى 

كرد.
    

توليد مجتمع هاى پتروشيمى  
كشور به مرز 40 ميليون تن رسيد

57 مجتمع پتروشيمى كشور در 9 ماه 
امسال موفق به توليد حدود 39,9 ميليون 

تن محصول شدند.
به گزارش شانا به نقل از روابط عمومى 
ــيمى، 21  ــع پتروش ــركت ملى صناي ش
ــتقر در منطقه  ــيمى مس مجتمع پتروش
ــهر از ابتداى امسال تا پايان آذرماه  ماهش
14ميليون و 768 هزار تن محصول توليد 
ــاالنه  ــمى توليد س ــد؛ ظرفيت اس كردن
ــيمى در اين منطقه  مجتمع هاى پتروش
25,6 ميليون تن و برنامه توليد سال آنها 

نيز 21 ميليون تن برآورد شده است.
ــزارش، در اين  مدت  ــاس اين گ براس
ــع  ــى 16 مجتم ــد واقع ــن تولي همچني
پتروشيمى واقع در منطقه عسلويه حدود 
ــون و 857 هزار تن بود؛ ظرفيت  16 ميلي
ــاى  ــاالنه مجتمع ه ــد س ــمى تولي اس
پتروشيمى در اين منطقه 32,7 ميليون 
ــال آنها نيز  حدود  تن و برنامه توليد امس

26.5 ميليون تن پيش بينى شده است.
ــتقر در  ــيمى مس 21 مجتمع پتروش
مناطق داخلى كشور  هم از ابتداى سال تا 
ــد حدود 8  ــاه موفق به تولي ــان آذرم پاي
ــدند. ميليون و 294 هزار تن محصول ش

ظرفيت اسمى توليد ساالنه  اين مجتمع ها 
13,7 ميليون تن و برنامه توليد امسال آنها 

نيز 11.4 ميليون تن برآورد شده است. 
ــزارش، مجموع كل  ــاس اين گ بر اس
توليد صنعت پتروشيمى در آذرماه امسال 
حدود 4,3 ميليون تن و عملكرد توليد از 
ــال تا پايان اين ماه حدود 39.9  ابتداى س

ميليون تن بوده است.
ــه باالترين  ــت ك ــايان يادآورى اس ش
ــال را  ــاه امس ــد در آذرم ــرد تولي عملك
ــيمى بيستون، قائد  مجتمع هاى پتروش
بصير، شيمى بافت، لرستان، اروميه، كربن 
ــان،  ايران، مهر، الله، مهاباد، نورى، خراس
شازند و پليمر كرمانشاه به خود اختصاص 

داده اند.
    

بى تفاوتى خريداران نفت ايران 
نسبت به تحريم هاى احتمالى 

امريكا
ــى گلوبال  ــرى اس.اند.پ ــگاه خب پاي
ــى، واكنش  ــكا در گزارش پالتس* آمري
ــران به  ــيايى نفت اي ــدگان آس واردكنن
بازگشت احتمالى تحريم هاى آمريكا عليه 
تهران در اواسط سال 2018 را بى تفاوتى 
ــا، پالتس  ــه گزارش ايرن ــف كرد.ب توصي
نوشت؛ برخى منابع تجارى آسيا، قاره اى 
كه مقصد نخست نفت ايران است، به اين 
پايگاه خبرى گفتند: حتى اگر تحريم هاى 
ــردد، صادرات نفت ايران ثابت  آمريكا برگ
خواهد بود.اين پايگاه خبرى كه اخبار بازار 
انرژى را منتشر مى كند، ادامه داد؛ برخى 
ــز معتقدند، اگر اثر گذارى  فعاالن بازار ني
ــاى آمريكا بر بخش نفت  كامل تحريم ه
ايران چند سال طول نكشد، دستكم چند 
ــيد.مدير خريد نفت  ماه طول خواهد كش
ــگاه كره جنوبى به  خام ترش يك پااليش
ــى نگران  ــه طور كل ــت: ما ب ــس گف پالت
نيستيم، زيرا، ترامپ هر تصميمى در ماه 
ــت-خرداد 1397) بگيرد،  مه (ارديبهش
چند ماهى طول مى كشد تا دوباره به طور 
ــود و دستكم در سال 2018  كامل اجرا ش
بر صادرات نفت ايران اثرى نخواهد داشت.
وى افزود: براى هر تحريم يا مساله اى بجز 
ــويم.يك منبع  اين نيز بعدا نگران مى ش
ــگاه ژاپنى به اين  ــرى در يك پااليش خب
پايگاه خبرى گفت: وقتى به جايى برسيم 
كه ديگر نتوانيم از ايران نفت خام بخريم، 

آنگاه به واكنش فكر مى كنيم.

اعضاى كميته ويژه رسيدگى به حادثه 
نفتكش سانچى در نشستى خبرى ضمن 
ارائه گزارشى از اقدامات دولت طى 8 روز 
ــوزى نفتكش سانچى، به برخى  آتش س
ــده پيرامون اين  ــايعه هاى مطرح ش ش

حادثه پاسخ دادند.
به گزارش مهر، در اين نشست كه هم 
اكنون در حال برگزارى است، على ربيعى، 
رئيس كميته، محمد راستاد، مديرعامل 
سازمان بنادر و دريانوردى، سيروس كيان 
ــركت ملى نفتكش،   ارثى، مديرعامل ش
ــيون  على برومندى نايب رييس كميس
ــى از وزارت امور  امنيت ملى ونمايندگان

خارجه حضور دارند.
ــاون، كار و رفاه  ــى، وزير تع على ربيع
اجتماعى در سخنان آغازين اين نشست 
ــن  يك حادثه تلخ دريايى بود كه  گفت:اي
ــته  ــابقه نداش ــال اخير س در 60-50 س

است.
ــاعت 15:30 به وقت  وى ادامه داد: س
تهران حادثه اتفاق افتاد و ساعت 19 ما از 

ماجرا مطلع شديم.
ربيعى ادامه داد: همان روز اول ساعت 
19:30 به سفارت چين در تهران رفتيم و 
ــه جانبه براى درخواست  ــه س يك جلس
كمك از كشورهاى همجوار و مجامع  بين 

المللى تشكيل شد.
ــا حضور  ــنبه ب ــت: روز يكش وى گف
نمايندگان وزارت امور خارجه، وزارت راه 
ــت كميته اى  ــازى و وزارت  نف و شهرس
تشكيل شد. ضمن اينكه بعد از ظهر همان 
ــت با حضور  ــه دول ــيه جلس روز در حاش

وزارى ذير بط موضوع پيگيرى شد.
ــرد: روز  ــئول تصريح ك اين مقام مس
ــورمان براى  ــنبه اولين گروه از كش يكش

پيگيرى موضوع عازم چين شدند.
ــان زمان از  ــان اينكه در هم ــا بي وى ب
ــكيل ستاد  ــت تش ــانگهاى درخواس ش

ــد و بالفاصله اين  عمليات فرماندهى ش
ستاد آغاز به كار كرد، گفت: اين ستاد روز 
سه شنبه تشكيل جلسه دادند و پس از آن 
ــرف رئيس  ــنبه از ط ــه از روز چهارش ك
جمهور به عنوان مسئول كميته پيگيرى 
منصوب شدم و به طور مداوم با وزراى ذى 
ــر ظريف پيگيرى ها با  ربط از جمله دكت
جديت انجام شد. ضمن اينكه اقاى دكتر 
ظريف نيز قرار بود به چين اعزام شوند اما 
به دليل اينكه شرايط فراهم نبود وى طى 
تماس تلفنى با معاون نخست وزير چين 

هماهنگى هاى الزم را انجام داد.
رئيس كميته پيگيرى حادثه سانچى 
ــا حضور  ــن ب ــه در چي ــه داد: كميت ادام
نمايندگان بين المللى ايجاد شد و با توجه 
به اينكه پيش بينى مى شد به دليل وزش 
ــت ژاپن حركت كند  باد نفتكش در جه
ــه هر حال از  ــد. ب ــى به ژاپن اعزام ش تيم
همان زمانى كه ما در دولت متوجه موضوع 
ــديم كار در سطوح مختلف در دولت با  ش

جديت آغاز شد.
وى با بيان اينكه گزارش تفصيلى كار 
كميته ويژه رسيدگى به سانحه نفتكش 
ــانچى به زودى منتشر مى شود، اظهار  س
ــانچى در باالترين  كرد: حادثه نفتكش س
ــى و فنى  ــاى سياس ــطح در بخش ه س

پيگيرى مى شود.
ــد نفتكش  ــى تاكيد كرد: مقص ربيع
سانچى و بارنامه آن براى كره جنوبى بوده 
ــت، كره جنوبى محموله بارى به اين  اس
ــت. اگر محموله  ــور را تاييد كرده اس كش
براى كره جنوبى نبود آيا اين كشور اعالم 
نمى كرد؟ در صورتى كه كره جنوبى اعالم 
كرده است كه محموله نفتكش متعلق به 

آنهاست.

شايعه اصابت موشك به سانچى، 
داستانسرايى ژول ورنى است 

ــئول تصريح كرد: شايعه  اين مقام مس
ــده در اين باره  كه محموله  هاى مطرح ش
ــانچى براى كره شمالى بوده و موشك  س
آمريكايى به آن اصابت و همه رادارها قطع 
ــرايى  ژول ورنى  ــرى داستانس بوده، يكس
ــانى كه اين  ــان مى دهد كس ــت و نش اس
شايعه ها را مطرح كرده اند، هيچ آگاهى  از 
ــائلى دريايى و مناسبات بين المللى  مس

ندارند.  
ربيعى گفت: بارنامه نفتكش سانچى به 
مقصد كره جنوبى بوده و دولت اين كشور 
هم به طور رسمى تأييد كرد و اصوالً چنين 
چيزى در سطح بين الملل پنهان كردنى 
ــت. بنابراين شبهاتى كه مطرح شده  نيس

است،   يك دروغ بسيار واضح است.

ثبت سانچى در پاناما بخاطر 
منافع بازرگانى بود

ربيعى درباره علت عمل نكردن رادارها 
نيز گفت: اين كه چرا رادارها كار نكردند به 
دليل اين بود كه فاصله  سانچى تا بندر به 
ميزانى بود كه توسط ايستگاه هاى ساحلى 

امكان رديابى وجود نداشت.
اين مقام مسئول درباره حركت كشتى 
ــا نيز گفت: به  ــانچى تحت پرچم پانام س
ــل اينكه از نظر بازرگانى پرچم برخى  دلي
ــا، در بخش هاى  ــورها از جمله پانام كش
مختلف هزينه اى، براى صاحبان كشتى 
ــود، از پرچم اين  ــام مى ش ــا ارزانتر تم ه
كشورها استفاده مى شود و اين امر، كامال 

متداول است.
ــورد نفتكش  ــح كرد: در م وى تصري
ــانچى هم همين موضوع صادق است  س
يعنى اين نفتكش بخاطر منافع بازرگانى و 
بحث هاى هزينه اى، در كشور پاناما ثبت 

و با پرچم اين كشور فعاليت مى كرد.

همان روزهاى نخست، براى 
عمليات امداد، از سه كشور خريد 

خدمت كرديم 
ــت از  وزير تعاون گفت: روزهاى نخس
شركت هاى َسلِويج (salvage) و از كره و 
سنگاپور و ژاپن و سازمان هاى بين المللى 
ــانحه در  ــد خدمت كرديم؛ وقوع س خري
آب هاى چين بوده است و دولت اين كشور 

در اين زمينه مسئوليت بين المللى دارد.

شواهدى از بى توجهى و كم 
كارى چينى ها نديديم

او ادامه داد: مايل بوديم كارها با شدت 
بيشترى دنبال شود و گفته مى شد شايد 

براى چينى ها مهم نباشد، اما من به عنوان 
يك مقام رسمى شواهدى از اين كه جان 

آدم ها براى چينى ها مهم نباشد نديدم.

چرا چينى ها به جاى فوم پاشى، 
آب پاشى كردند؟

وى بيان كرد: ما بايد درك واقعى خود 
را از حادثه بيان كنيم. اين كه روز اول چه 

ادراكى داشتيم و چرا، بايد اعالم كنيم.
ــيدگى به حادثه  ــوول كميته رس مس
نفت كش سانچى عنوان كرد: ما از روز اول 
دلمان مى خواست هر آنچه كه از دست هر 
ــى در جهان برمى آيد، براى ما انجام  كس
دهد. مدام دلم مى خواست حجم بيشترى 

از عمليات در آنجا صورت گيرد.
ربيعى اظهار كرد: ما نگران بوديم و به 
ــيد و  چينى ها مى گفتيم چرا آب مى پاش
فوم نمى پاشيديد. وقتى بررسى كرديم، 
گفتند كه ما آن زمان بايد آب مى پاشيديم 
ــان  ــم. در آن زم ــرد كني ــه را س ــا بدن ت

نمى توانستيم فوم بپاشيم. 
ــى هاى ما از  وى افزود: ادراك و بررس
ــان مى دهد كه تصورات ما از  ــاله نش مس
اين كه چينى ها اهمال مى كردند، درست 

نبوده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى تصريح 
كرد: حدود 20 كشتى در منطقه بود كه 3 
كشتى ايرانى و مابقى كشتى هاى ژاپنى، 
كره اى و چينى بودند اما عمليات اصلى با 

كشتى هاى چينى بود 
ــع مختلفى اين  ــت: مراج ربيعى گف
حادثه را پيگيرى مى كنند ما هم در دوران 
ــه در 4 بعد موضوع را دنبال  پس از حادث
ــتى غرق شده و جعبه  مى كنيم كه كش

سياه از موضوعات مهم  است.
ــت من از رسانه  وى ادامه داد: درخواس
ــفاف سازى جامعه  ها اين است كه به ش
ــات غير  ــاد ابهام ــد و از ايج ــك كنن كم
ــوز  ــط افراد غيردولس ــى توس كارشناس
بكاهيم.به گفته ربيعى، بزودى گزارش از 
ــر  ــت در اين حادثه منتش ــات دول اقدام

خواهد شد.

مستندى مبنى بر خاموش بودن 
سيستم موقعيت ياب ماهواره اى 

نفتكش سانچى وجود ندارد
محمد راستاد، مديرعامل سازمان بنادر 
ــت خبرى  و دريانوردى نيز در اين نشس
گفت: هيچ گونه سندى مبنى بر خاموش 
ــتم رادار موقعيت ياب وجود  بودن سيس
ندارد و هر دو كشتى در زمان حادثه از اين 

ــتفاده مى  ــتم ماهواره اى خود اس سيس
ــايى  ــد.وى ادامه داد: پس از بازگش كردن
جعبه سياه و بررسى موضوعات سنديت 

اين اطالعات قابل اثبات است.
راستاد با بيان اينكه سيستم شناسايى 
خودكار روى كشتى ها نصب است، گفت: 
ايستگاه هاى ساحلى مى توانند از طريق 
ــتم ها مبدا، مقصد، محموله و  اين سيس
تمام اطالعات كشتى را رصد كنند اما اين 
امكان تا فاصله 25 مايلى از ساحل فراهم 
ــت كه نفتكش  ــت؛ و اين در حالى اس اس
ايرانى در زمان وقع حادثه در فاصله 158 
مايلى نسبت به ساحل قرار داشت بنابراين 
امكان رديابى كردن كشتى از طريق اين 

سيستم وجود نداشت.
اين مقام مسئول تصريح كرد: به علت 
شدت تصادف دو كشتى، خدمه نفتكش 
ــتند براى نجات جان خود  ايرانى نتوانس
ــرادى كه در  ــام دهند؛ حتى اف كارى انج
كابين فرماندهى بودند فرصت زدن دكمه 

وضعيت اضطرارى را نداشتند.
او گفت: بررسى هاى ميدانى نشان مى 
ــه بار غالت  ــتى فله بر چينى ك دهد كش
داشت از قسمت جلو يعنى دماغه با سمت 
ــه محل مخازن  ــت نفتكش ايرانى ك راس

ميعانات گازى بوده برخورد كرده است.
اين مقام مسئول تصريح كرد:در مسير 
كشتى ها ممكن است تالقى هايى وجود 
داشته  باشد چرا كه مسير در دريا همانند 
هواپيما مسيرى قطعا از پيش تعيين شده 
ــت.بنابراين در اين تالقى ها احتمال  نيس
ــود دارد همانطور كه در  بروز تصادف وج
ساير شقوق حمل و نقل حوادث اجتناب 

ناپذير است.

اعالم گزارش جعبه سياه سه ماه 
طول مى كشد

راستاد درباره مكان و زمان بازگشايى 
ــياه نيز گفت:  بازگشايى جعبه  جعبه س
ــياه در چين صورت مى گيرد و سه ماه  س
طول مى كشد تا گزارشى در اين خصوص 

اعالم شود.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى 
ــش كه آيا با خدمه  ــخ به اين پرس در پاس
كشتى چينى كه با سانچيبرخورد كرده، 
ــوان كرد: در  ــت؟  عن ــده اس گفت وگو ش
ــش مصاحبه با  ــى حادثه، يك بخ بررس
ــتى چينى خواهد بود. مرحله  خدمه كش
اوليه رسيدگى شروع نشده است و بررسى 
كه انجام شود، معاينه كشتى كريستال و 

مصاحبه با خدمه آن انجام خواهد شد.

كميته رسيدگى به حادثه نفتكش:

شايعه اصابت موشك،داستان سرايى ژول ورنى است



مگاموتور رکورد زد
رکورد تولید موتور در دو ش��یفت کاری در شرکت مگاموتور شکسته شد.به 
گزارش س��ایپا نیوز؛ بر اس��اس دس��تور مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا و 
استراتژی تعریف شده در جهت افزایش تولید، روز گذشته با تولید 2747 دستگاه 
موتور، رکورد تولید در ش��رکت مگاموتور شکس��ته شد.بر اساس این گزارش، با 
همت و تالش کارکنان ش��رکت مگاموتور و راهبری مدیریت ارش��د گروه، این 
ش��رکت توانس��ت به این موفقیت دس��ت یابد و این رکورد که از اواخر دهه 80 
تاکنون تکرار نشده بود را بشکند.عالوه بر این، در روز گذشته، موتور تندر 90 در 
دوشیفت به تعداد 635 دستگاه در این شرکت تولید شده است که از زمان تولید 

موتور این خودرو در مگاموتور، این رکورد بی نظیر بوده است.
    

نسل جدید فولکس واگن جتا رونمایی شد
از س��ال 1979 تاکنون، فولکس واگن بیش از 16 میلیون دس��تگاه جتا را در 
سراسر دنیا فروخته است.حدود 3.2 میلیون دستگاه از این خودروها تنها در ایاالت 
متحده فروخته ش��ده اند. اما در حالی که این خودروس��از آلمانی به س��مت خط 
تولیدی متمرکز بر تکنولوژی پیش می رود، به روز رسانی یک ضرورت برای جتای 
کنونی بوده است که اکنون نسل هفتم آن در دیترویت رونمایی شده است.جتای 
جدید که از پلتفرم MQB فولکس واگن بهره می برد از أس��اس کامال بازطراحی 
شده است.ساختار جدید این خودرو فاصله بین دو محور آن را به 268.5 سانتی متر 
افزایش داده در حالی که فاصله بین دو محور در مدل کنونی آن 265.2 سانتی متر 
است. اورهنگ های این خودرو اکنون کوتاه تر شده اند، بدنه آن بلندتر و  عریض تر 
شده و ابعاد بدنه بزرگ تر به ایجاد کابینی جادارتر کمک کرده اند. جزئیات دقیق 
ابعاد این خودرو بعدا اعالم خواهد ش��د.بدنه ب��زرگ تر این خودرو از طراحی الهام 
گرفته از Arteon و کانس��پت های D.I. بهره می برد. به طور کلی، جتای جدید 
مدرن تر شده و دماغه ای شیک تر دارد. یک جلوپنجره بزرگ تر به همراه خطوط 
بدنه تیزتر و خط سقف شیب دار در این خودر به چشم می خورد. چراغ های جلوی 
LED به صورت استاندارد در این خودرو تعبیه شده اند اما ظاهر جدید این خودرو 
تنها به بدنه محدود نمی ش��ود.کابین جتا کامال بازطراحی شده و به ویژگی های 
رفاهی جدیدی مجهز شده است. مواد نرم کیفیت باال در کابین این خودرو استفاده 

شده اند و عناصر طراحی ذوزنقه ای جدید نیز در آن تعبیه شده است. 

خبر

خبر
استقبال از فروش اینترنتی کوییک 
باعث پذیرش مرحله ای در سایت 

ثبت نام شده است
با توجه به استقبال خوبی که از پیش فروش 
اینترنتی خودرو کوییک انجام شده و حضور 
انبوه کاربران در س��ایت جه��ت ثبت نام این 
خودرو، در بعضی مواق��ع پذیرش به صورت 
مرحله ای انجام می شود.به گزارش سایپا نیوز؛ 
با توجه به اینکه در روزهای اخیر فضای قیمتی 
خودروهای داخلی تحت تاثیر مواردی چون 
افزایش قیمت ارز، بسته شدن سایت سفارش 
و ... بوده و افزایش قیمت را به همراه داشته اند، 
لذا خودروهای هم رده قیمتی خودرو کوییک، 
با افزایش قیمت همراه بوده و از طرفی با توجه 
به شرایط مناسب این خودرو و برخورداری از 
آپشن های متنوع با استقبال خوب متقاضیان 
همراه بوده اس��ت.با وجودی که واحد فناوری 
اطالعات شرکت سایپا، قبل از شروع ثبت نام، 
زیرساخت های اینترنتی را پیش بینی کرده 
است، ولی با توجه به حضور پرشمار متقاضیان 
برای خرید آنالین این خودرو، در بعضی اوقات 
پذیرش به صورت مرحله ای انجام می ش��ود.

عالوه ب��ر این ب��ه منظور بهره گی��ری بهتر 
متقاضیان در ثبت نام این خودرو جدید، امکان 
ثبت نام در تمامی نمایندگی های گروه سایپا 
وج��ود دارد و عالقمندان به خرید این خودرو 
می توانند عالوه بر خرید اینترنتی، با حضور در 
نمایندگی های گروه خودروس��ازی سایپا در 
سراسر کشور اقدام به خرید این خودرو کنند.

    
تعویض اتاق و موتور خودرو صرفًا 

در نمایندگی های مجاز سایپا 
انجام می شود

سرپرس��ت س��ایپایدک اعالم کرد: برابر 
دستورالعمل ابالغی پلیس راهور ناجا، تعویض 
قطعات اصلی خودرو شامل اتاق، شاسی و موتور 
که صرفاً در نمایندگی های مجاز و رسمی سایپا 
انجام بگیرد مورد تایید مراجع رسمی کشور و 
پلیس راهور اس��ت.  به گزارش سایپا نیوز؛ رضا 
تقی زاده با اشاره به ابالغ ضوابط و مقررات جدید 
تعوی��ض ات��اق، شاس��ی و موتور خ��ودرو به 
نمایندگی ه��ای مجاز گ��روه س��ایپا و ایجاد 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در 
شرکت س��ایپا یدک جهت پشتیبانی اجرای 
دستورالعمل ابالغی، گفت: تمام نمایندگی های 
مجاز گروه خودروس��ازی س��ایپا جهت ارائه 
خدم��ات مذکور تجهیز ش��ده و آمادگی ارائه 
خدمات اس��تاندارد و منطبق با الزامات ابالغی 
پلیس راهور را دارا هس��تند، به گونه ای که هر 
گونه اقدام خارج از این شبکه می تواند در آینده 
مشکالت زیادی برای مالک خودرو ایجاد کند و 
عدم تایید پلیس راهور در نقل و انتقال خودرو 

یکی از مهمترین این موارد است.

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: سید اصغر مال سعیدی
سردبیر: فیروز نعیم محبوبی
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مدیرعامل رنوپارس از افزایش150 
ه��زار دس��تگاهی ظرفی��ت تولی��د 
خودروه��ای رنو در ای��ران خبر داد و 
گفت: با قطعه سازان ایرانی، همکاری 
خوبی آغاز شده است.به گزارش مهر، 
رامتین اسماعیلی در نشست خبری 
خود با خبرنگاران در خصوص احتمال 
بازگش��ت تحریم ها با دستور ترامپ 
گف��ت: با توجه به اینکه رنو 160 هزار 
دس��تگاه خودرو در ای��ران تولید می 
کند، قطعا در ح��وزه تحریم در زمان 
مشخص خود تصمیم خواهد گرفت، 
اما نکته حائز اهمیت آن اس��ت که در 
تحری��م قبلی نیز رن��و وکالی خود را 
برای مذاکره در مجامع قضایی اعزام 

ک��رد و ب��ه صراحت اع��الم نمود که 
صنع��ت خودرو ربطی ب��ه تحریم ها 
ن��دارد و اگ��ر مواد اولی��ه ای، مصرف 
مش��کوک یا دوگانه داشته باشد می 
تواند جایگزین شود اما در تحریم های 
احتمال��ی در زمان خ��ود اظهارنظر 
خواهی��م کرد. مدیرعامل رنوپارس از 
عرضه 150 هزار دس��تگاه خودرو در 
ای��ران خب��ر داد و گف��ت: س��ازمان 
گسترش بر روی جزئیات قرارداد رنو با 
وزارت صنعت در حال بررسی است و 
م��ا هدفگذاری را در ای��ن زمان برای 
تولی��د 150 هزار دس��تگاه خواهیم 
داش��ت.وی اف��زود: س��ال گذش��ته 
)2017( رن��و پارس رک��ورد تولید را 

بابیش از 160 هزار محصول و رش��د 
48 درصدی و س��هم بازار 11 درصد 
شکس��ت. بر این اس��اس، در منطقه 
آفریقا، خاورمیان��ه، هند و ایران مقام 
اول در برن��د رنو را کس��ب کردیم.به 
گفته اسماعیلی، گزارش های سازمان 
بازرسی کیفیت گواهی بر عملکرد ما 
توسط قطعه سازان است؛ این در حالی 
است که در سال جاری کارخانه های 
تولید رنو در ای��ران را با کارخانه های 
مرجع مقایسه و امتیاز بندی می کنیم. 
اس��ماعیلی در خصوص همکاری با 
قطعه سازان ایرانی گفت: تیم جدیدی 
را تجهیز خواهیم کرد تا در پروژه های 
جدی��د با قطعه س��ازان ایران��ی وارد 
همکاری ش��ده و آموزش های الزم را 
در ای��ن زمینه ارائ��ه دهند.وی اظهار 
داشت:25 نفر از مهندسان ایرانی برای 
دریافت آموزش های جدید و نوین به 
خارج از کشور اعزام شده اند.به گفته 
مدیرعام��ل رنوپارس، ه��م اکنون بر 
روی برخ��ی مدل های خ��ودرو 60 
درصد داخلی سازی صورت گرفته و بر 
روی برخ��ی خودروها هم 40 درصد 
ساخت قطعات صورت گرفته است که 
ب��ا برنامه ریزی قرار بر این اس��ت که 
سطح اول را به 80 درصد و سطح دوم 

را به 60 درصد ارتقا دهیم.

اس��ماعیلی گف��ت: دو قطعه را به 
صورت نمونه برای صادرات به روسیه 
و آفریقای جنوبی ارس��ال کرده ایم و 
منتظری��م تا در ص��ورت هماهنگی، 
تولید انبوه را آغاز کنیم.وی ادامه داد: 
پی��ش از تحریم ها 5500 دس��تگاه 
خودرو صادر کردی��م که در آن زمان 
عدد قابل توجهی بود، بنابراین اگر چه 
به دلیل محدودیته ا این روند متوقف 
شد، اما سال گذشته همه محصوالت 
را برای کلینیک خودرو به چند کشور 
صادر کرده ایم تا پس از بازارسنجی، 
صادرات را از سر بگیریم.اسماعیلی با 
بی��ان اینکه گ��زارش های س��ازمان 
بازرسی کیفیت گواهی بر عملکرد در 
زمینه توسعه قطعه سازان است، افزود: 
بخش عمده کیفیت خودرو وابسته به 
کیفیت قطعه است و ما در همکاری با 
قطعه سازی توانمند ایرانی، توانستیم 
اس��تانداردهای رن��و را در ایران پیاده 
کرده ایم اکنون شاهد تولید با کیفیت 

ترین محصول در کشور باشیم.
اج��رای  خص��وص  در  وی 
استانداردهای جدید در صنعت خودرو 
و بخص��وص تولی��د خودروهای رنو 
گفت: کوئید همه استانداردها را پاس 
می کند البت��ه خودروهای فعلی رنو 
باید خ��ود را تطبیق دهن��د و تغییر 

پلتفرم دهند. این در حالی اس��ت که 
خودروس��ازان از دی 97 ت��ا دی 98 
فرصت دارند که اس��تانداردها را پاس 
کنند، البته کوئید همه استانداردها را 
پاس می کند.اسماعیلی در خصوص 
تولید خودروی کوئید در ایران گفت: 
دو موض��وع در م��ورد کوئید داخلی 
سازی باید به شدت باال باشد و هزینه 
تولی��د باید کاه��ش یابد. پ��س اگر 
بخواهیم این خودرو را تولید کنیم باید 
هزینه های تولید را به شدت کاهش 
دهیم.مدیرعام��ل رنوپ��ارس با بیان 
اینکه یک ایرانی در برزیل مسئولیت 
النچ کوئید را به عهده گرفته و اکنون 
به ایران بازگش��ته است، تصریح کرد: 
این در ش��رایطی اس��ت ک��ه کوئید 
محصول ایران است و باید تولید شود؛ 
بنابراین تالش داریم ش��رایط را برای 
آن مهی��ا کنی��م.وی اف��زود: بای��د 
خودروسازان را ادغام کنیم تا بتوانیم 
محصول مناس��ب و باکیفیت تولید 
کنی��م. نه اینکه ه��وا را آلوده کنیم و 
خودرو را گران به دست مردم بدهیم.

اس��ماعیلی درب��اره تصمی��م در 
خصوص دستورالعمل واردات خودرو 
نیز گفت: با این تصمیم، میزان فروش 
خودروهای وارداتی کاهش می یابد و 

قیمت به شدت باال خواهد رفت.

مدیرعامل رنوپارس:

ظرفیت تولید رنو ١٥٠ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت

در حالی روز گذشته ثبت سفارش 
واردات خ��ودرو برای ش��رکت های 
غیرنمایندگی رس��می پس از دو روز 
وقفه مجدد آغاز ش��د که بر اس��اس 
دس��تورالعمل ابالغ��ی دول��ت ، هر 
واردکننده ای می تواند با عقد قرارداد 
با ش��رکت نمایندگی رسمی و خرید 
گارانت��ی و خدمات پ��س از فروش، 
نس��بت به ثبت س��فارش و واردات 

خودرو اقدام کند.
به گ��زارش خبر خودرو، در حالی 
روز گذش��ته ثبت س��فارش واردات 
ه��ای  ش��رکت  ب��رای  خ��ودرو 
غیرنمایندگی رس��می پس از دو روز 
وقفه مجدد آغاز ش��د که بر اس��اس 

دس��تورالعمل ابالغ��ی دول��ت ، هر 
واردکننده ای می تواند با عقد قرارداد 
با ش��رکت نمایندگی رسمی و خرید 
گارانت��ی و خدمات پ��س از فروش، 
نس��بت به ثبت س��فارش و واردات 
خودرو اقدام کند این در حالی که به 
گفته کارشناسان در صورتی که امتیاز 
هر کاالیی چه سرمایه ای و یا مصرفی 
تنها به واردکنندکان رسمی داده شود 
در بازار نوعی انحصار ایجاد می شود.

در حال��ی پ��س از اع��الم نام 13 
شرکت واردکننده و فروشنده مجاز 
خ��ودرو از ط��رف س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
موضوع  ایجاد انحصار و سیر صعودی 

قیمت ها در بازار وارداتی ها از س��وی 
بسیاری از فعاالن مطرح می شود که 
به گفت��ه موتمنی، رئی��س اتحادیه 
نمایش��گاه داران خ��ودرو ب��ا وجود 
گذشت نزدیک به 20 روز از بازگشایی 
ثبت س��فارش ، همچنان بسیاری از 
نمایندگان رسمی از عرضه خودرو به 
ب��ازار امتناع می کنند و به دلیل عدم 
شفاف س��ازی در اعالم قیمت های 
جدید ، ب��ازار خودروهای وارداتی هر 
روز آشفته تر می شود.رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران در گفتگ��و با خبر 
خودرو با انتقاد از عملکرد شرکتهای 
واردکنن��ده در ش��رایط کنونی بازار 
گفت : متاسفانه شرکتهای واردکننده 

موضع ش��ان را در برابر بازار مشخص 
نمی کنند و با وجود اینکه سایت ثبت 
سفارش باز شده ، همچنان در عرضه 
خ��ودرو به بازار تعل��ل می کنند.وی 
افزود : متاس��فانه عدم عرضه خودرو 
توسط شرکتها موجب هرج و مرج و 
افزایش چند برابری قیمت وارداتی ها 
در بازار ش��ده است.وی تصریح کرد : 
در ش��رایطی که بازار را ش��رکتهای 
دارای نمایندگی رس��می می توانند 
مدیریت کنند همین شرکتها با عدم 
عرضه خودرو به بازار موجب آشفتگی 
بیشتر در بازار شدند.وی تاکید کرد : 
در وضعی��ت کنونی انتظ��ار می رود 
دس��تگاههای نظارت��ی نس��بت به 

شرایطی که ش��رکت واردکننده در 
ب��ازار ایجاد کردند ،ورود کرده و علت 
اینکه با گذش��ت 20 روز از آغاز ثبت 
سفارش همچنان شرکتها خودرویی 
را به بازار عرضه نکردند را بررسی و با 
متخلفان برخورد کنند.رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران گفت : تا دیروز بهانه 
شرکتهای واردکننده از وضعیت بازار 
و قیم��ت وارداتی ها ، بس��ته ش��دن 
سایت ثبت سفارش بود و حال که این 
سایت بازگشایی ش��ده و واردات در 
حال انجام است و در انبار شرکتها نیز 
خ��ودرو به میزان کاف��ی وجود دارد 
معلوم نیست چرا به بازار خودرویی را 

عرضه نمی کنند.

عدم شفاف سازی شرکتهای وارداتی در اعالم قیمت های جدید

آگه�ي تجدی�د مناقص�ه /مزای�ده 
 

ش�هرداري اقباليه به اس�تناد مجوزهای  صادره از س�وی شوراي  اسالمي  ش�هر اقباليه در نظر دارد از طریق مناقصه /  مزایده عمومی امورات 
مشروحه ذیل را واگذار نماید  لذا شركتها و افراد حقيقی و حقوقی  واجدالشرایط مي توانند از تاریخ  انتشار اگهی جهت دریافت اسناد مناقصه 
/  مزای�ده ب�ه ام�ور قرارداد های  ش�هرداري اقباليه   مراجع�ه و حداكثر 10 پس از انتش�ار آگهي نوبت دوم مناقصه / مزایده در س�اعات اداري 

پيشنهادات خود را به دبير خانه شهرداري اقباليه تسليم نمایند.

شماره مجوز مبلغ سپرده شرکت در مناقصه/مزایده 
به ریال  شرح عنوان ردیف

5/207/ش
مورخ 1396/7/18 400/000/000

بیمه نامه ها : بیمه درمانی تکمیلی ،بیمه مسئولیت مدنی جامع شهروندی شهرداری و 
سازمان های وابسته ، بیمه نامه خودرو ها و ماشین آالت راه سازی ،  بیمه نامه مسئولیت 

شهرداری در قبال کارکنان ، بیمه نامه عمر و حوادث کارکنان شهرداری ، بیمه نامه 
آسانسورها ، بیمه نامه آتش سوزی و حوادث احتمالی از قبیل ساعقه ، برق و ... برای 
تجهیزات و وسایل الکترونیکی شهرداری ، بیمه نامه  آتش سوزی اماکن تجاری و 

مسکونی شهر اقبالیه 

مناقصه 
عمومی  1

5/206/ش
مورخ 1396/7/18 50/000/000 تفکیک زباله از مبداء و جمع آوری پسماند های خشک قابل دریافت شهر اقبالیه  مزایده عمومی  2

5/245/ش
مورخ 1396/7/29 3/600/000 بازار روز شهر اقبالیه به صورت اجاره بهاء  مزایده عمومی  3

1- هزینه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه /مزایده مي باشد 
2- شركت كنندگان موظفند نسبت به ارائه گواهی فعاليت از سازمان های ذیربط  اقدام نمایند

3- شهرداري در رد  یا قبول هریك از پيشنهادها مختار است
4- واریز  مبلغ سپرده شركت در مناقصه / مزایده  به حساب جاري 0106395281003 بانك ملي شعبه اقباليه یا ضمانت نامه بانكي 

5-  برندگان اول و دوم و سوم مناقصه/مزایده  چنانچه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد گردید 
6-  سایر اطالعات و جزئيات مربوط به معامله دراسناد مناقصه /مزایده درج گردیده است  

مهران اكبرپور شهردار اقباليه 

نوبت دوم

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
مرکزی گفت: اعتالی صنعت برق در گرو تعامل با 

دانشگاه ها است.
 مهندس محمد اله داد در نشست هم اندیشی 
صنع��ت برق با دانش��گاه که باحض��ور مدیرعامل 
شرکت برق باختر،مدیران ارشد صنعت برق استان 
،رییس و هیئت علمی دانشگاه تفرش برگزار شد ، 
بابی��ان این مطلب افزود:مقوله ارتباط دانش��گاه و 
صنعت، یک��ی از مهم ترین موضوعاتی اس��ت که 
پرداخت��ن به آن، متضمن توس��عه پایدار کش��ور 

محسوب می شود.
رییس دانش��گاه تف��رش نیز در این نشس��ت 

گفت:افزای��ش تعامل بین بخش ه��ای صنعت و 
دانشگاه از رویکردهای این دانشگاه با هدف شتاب 
گیری روند شکوفایی کشور است.دکتر صبا افزود: 
در واقع صنع��ت می تواند نیازهای واقعی خود را از 
طریق توانمندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی رفع 
نماید و عالوه بر حل مش��کالت پیش رو، از ثمرات 
فرایند انتقال دانش فنی از دانش��گاه به صنعت نیز 
بهره مند ش��ود.در این نشست،در خصوص ارتباط 
صنعت و دانش��گاه و برپایی کارگاه و آزمایش��گاه و 
مراکز تحقیقاتی مشترک ، تعمیرات هوشمند ، نرم 
افزارها ، طراحی خطوط و پس��تها در صنعت برق و 
پذیر بحث و تبادل نظر شد.تحقیق��ات در مورد تجهیزات و انرژی های تجدید 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی: 

اعتالی صنعت برق در گرو تعامل با دانشگاه ها است


