
سرمقاله

تغییر تعرفه های گمرکی باید به نفع مصرف کنندگان 
در درجه نخست باشد بعد تولیدکنندگان...!؟

در حال��ی که ارز گران می ش��ود برای جلوگی��ری از قیمت 
کاالهای وارداتی به ویژه وارداتی کاالهای فرهنگی ازجمله کاغذ 
می بایس��تی چنانچه قرار اس��ت در تعرفه های گمرکی دخل و 
تصرفی بش��ود می بایستی تعرفه کاغذ را به صفر رسانید به ویژه 
کاغذهای روزنامه ای که حتی در دو دوره دولت گذش��ته صفر 
منظور ش��ده بود همچنان تداوم داش��ته باشد و ضمنا بایستی 
جلوی گرانی کاغذ روزنامه به هرصورتی گرفته شود که اخیرا به 
قیمت پیش از سه هزار تومان درکیلو رسیده است به طوری که 
ش��کل بزرگ برای مطبوعات به ویژه روزنامه ها ش��ده اس��ت . 
بایستی هرگونه تغییر و تبدیلی در تعرفه در اواخر پایان سال و 
پیش بینی های الزمه صورت گیرد باالخره تجربه نش��ان داده 
است که مرتب در هر فصلی و مناسبتی قیمت ارز تغییراتی در 
برداشته است که اغلب منجر به افزایش قیمت کاالها از هر نوعی 
که با واردات س��رکار داشته شده است اگرچه صادرات هم جای 
مخصوص خود را در گرانی دست کمی از واردات نخواهد داشت 
از این نظ��ر برای جلوگیری از گرانی ه��ای لحظه ای در تعیین 
تعرفه های گمرکی دقت های الزمه را باید مبذول داشت تا نیازی 
به آن داشته باشد که در حین و یا اواسط یا فصل به فصل اقدام 
به تغییر تعرفه نداش��ته باش��د اگرچه ممکن است باالخره یک 
تغیی��ر فورث ماژور هم در کار باش��د ولی نبایس��تی یک مرتبه 
بخواهند در تعرفه سیصد یا چهارصد قلم کاالهای وارداتی دخل 
و تصرفی به وجود آورند البته این تغییرات چنانچه در کار باشد 
حداقل بایستی در ارزان تر شدن کاالهای وارداتی گام برداشته 
شود نه این که در جهت گران تر شدن آن اقداماتی صورت گیرد 
که به هر حال فشار آن بر دوش طبقه مصرف کننده که اغلبشان 
کم درآمد و متوس��طه الحال هس��تند وارد خواه��د آمد اگرچه 
باالخره طبقه مرفه فش��اری ب��ر ش��انه اش وارد نیاید باالخره 
صدایش به گله و شکایت درخواهد آمد حال آن که تولیدکننده 
هم باشد باز در صورت افزایش نرخ ارز هنوز از آن استفاده نبرده 
که مواداولیه جدید برای تولی��د وارد کنند فوری روی افزایش 
قیمت کاالی خود اقدام می کند در حالی که هنوز با نرخ جدید 
ارز هیچ چیزی وارد نشده است ولی اغلب واردکنندگان قیمت 

جدید ارز را لحاظ می کنند...
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مسئوالن تالش های خود را مضاعف کنند
 به این حد قانع نیستم

حضرت آیت اهلل خامنه ای درجمع مردم زلزله زده کرمانشاه:

آزادسازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد

آخوندی:

معاون اول رییس جمهور در جلس��ه ستاد تنظیم 
بازار گفت: باید حتی االمکان با ساز و کارهای اقتصادی 
ب��ه دنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها باش��یم.به 

گزارش دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با 
قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم 

ب��ازار و تالش ب��رای حفظ ثبات و 
آرامش در بازار کاال و خدمات، 

گفت: خوش��بختانه بازار 
ارزاق و توزی��ع کاالهای 
مصرف��ی در کش��ور 
وضعیت مناسبی دارد 
و دغدغ��ه و نگران��ی 
خاصی ب��رای مردم 
ایجاد نش��ده است.
مع��اون اول رییس 
جمهور با اشاره به 
قیمت  افزای��ش 
برخ��ی از کاالها 
در مقاطع��ی از 
س��ال، تصری��ح 

کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کاالها باشیم 
که البته دالیل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کاال از نظر 
کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم 
بازار راهکارها و روش های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید 
بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد به همین 
دلیل باید حتی االمکان با ساز و کارهای 
اقتص��ادی ب��ه دنبال تنظیم ب��ازار و 
کنترل قیمت ها باشیم.معاون اول 
ریی��س جمه��ور ادام��ه داد: برای 
تنظیم بازار در ش��رایطی که ساز و 
کاره��ا و روش ه��ای اقتص��ادی 
پاسخگو نیس��ت، ابزارهای دیگری 
نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت 
سفارش می تواند موثر باشد که البته 
در اینگونه شرایط باید موضوع حمایت 
از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و 
تولی��د کنندگان نیز هم��واره مورد 
توجه قرار گیرد.وی همچنین 

پرداخت ما...
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مدی��ر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت بهره 
برداري متروي تهران از برگ��زاري برنامه هاي ویژه 
فرهنگي به مناسبت روز جهاني کودك در ایستگاه 

هاي مترو خبر داد.
به گزارش مدیریت ارتباط��ات و امور بین الملل 
ش��رکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، 
محسن محمدیان با اش��اره به اینکه براساس اعالم 
سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر )۲۹ آبان( روز جهانی 
کودك  است، اظهار داشت: همزمان با پویش مردمي 
“با هم مهربان باش��یم” در ایس��تگاه هاي منتخب 
مت��روي ته��ران و به ط��ور همزم��ان در ۱۰ پایانه 
اتوبوسرانی، ۲۲ منطقه ش��هرداری و مراکز آموزش 
ش��هروندی در پارك ها ویژه برنامه هاي روز کودك 
نیز برگزار ش��د.وي گفت: پوسترهایي با مضامیني 
چون “هواي کودکان شهرمان را داشته باشیم”، “ما 
در این شهر تنها نیستیم” و... در ایستگاه هاي متروي 
تهران نصب شده اس��ت و امروز پرواز بادکنک هاي 

رنگي را نیز بر فراز شهر تهران داشتیم.
وي در ادام��ه به حرکت قط��ار دانایي در مدارس 
تهران به مناس��بت روز جهاني کودك اش��اره کرد و 
افزود: این برنامه به همت معاونت محترم حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری تهران و با همکاری شرکت بهره 
برداري مت��روي تهران و حومه در راس��تاي اجراي 
برنامه هاي آموزش ش��هروندي و با هدف توس��عه و 
ترویج مش��ارکت اجتماعي و نهادینه کردن مهارت 

هاي شهروندي در بین دانش آموزان انجام شد.
مدی��ر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت بهره 
ب��رداري متروي تهران و حوم��ه تصریح کرد: باید با 
برنام��ه ریزي نس��بت به فرهنگ س��ازي و آموزش 
شهروندي، به خصوص در میان کودکان و نوجوانان 

اقدام کنیم. 
محمدیان ب��ا تأکید براینکه قطار برنامه دانایي با 
هدف آموزش به دانش آموزان در زمینه آش��نایي با 
مترو به عنوان سامانه حمل و نقل شهري ایمن، سریع 
و پاك اجرا ش��ده است افزود: در این برنامه به منظور 
آگاه��ي بخش��ي و آموزش دانش آم��وزان به عنوان 
بخش��ي تأثیرگ��ذار در آین��ده ي جامعه ش��هري، 
کارشناسان فرهنگي این معاونت با حضور در مدارس 
ضمن توزیع بس��ته هاي فرهنگي و آموزشي، دانش 
آموزان را در خصوص نحوه اس��تفاده صحیح از مترو 

آشنا مي کنند.
وي در ادامه فرهنگ س��ازي و آگاهي بخشي در 

س��طوح پایه در خصوص فرهنگ صحیح استفاده از 
مترو را ضروري دانست وتصریح کرد: در برنامه امروز 
هم تاکید ش��ده که در کنار ش��عار »ب��ا هم مهربان 
باشیم« مس��ائلي همچون عدم رعایت حریم ریلي، 
عدم رعایت ح��ق تقدم و رعایت حال س��المندان، 
کودکان و افراد ناتوان و عدم رعایت نظافت و استفاده 

صحیح از امکانات مترو مورد توجه قرار گیرد.
مدی��ر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت بهره 
برداري متروي تهران گفت: زندگي شهري و مسائل 
مربوط به آن همواره چالش برانگیز بوده است و ترویج 
و توس��عه فرهنگ  صبر ، آرامش و مهرباني مي تواند 
این چالش را به فرصتي براي همزیستي و همگرایي 
تبدیل کند. وي ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن 
ماه ربیع االول خاطرنش��ان کرد: م��اه میالد پیامبر 
رحمت و مهرباني فرصت مناسبي است تا شهروندان 
و مسافران ش��هر زیرزمیني را به این پویش مردمي 

دعوت کنیم.

پالکاردهايی با عکس قربانيان حوادث 
رانندگی در ايستگاه های مترو نصب شد

به مناس��بت روز جهانی یاد بود قربانیان حوادث 
رانندگ��ی، پالکاردهای��ی با عکس برخ��ی قربانیان 
مشهور در ایستگاه های خطوط متروی تهران نصب 
شد تا اهمیت پیشگیری از بروز این حوادث یادآوری 

شود.
مدی��ر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت بهره 
برداري متروي تهران با اشاره سوم نوامبر روز جهانی 
همدردی و یادبود قربانیان حوادث جاده ای افزود: ۲8 
آبان مصادف با این روز  برای نخس��تین بار به همت 
معاون��ت حمل و نقل ترافیک ش��هرداری تهران و با 
همکاری شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
در راس��تای پویش مردمی “با هم مهربان باش��یم”، 
پالکاردهایی با عکس برخی قربانیان مش��هور را در 
ایستگاه های منتخب متروی تهران و پالزای میدان 

ولیعصر )عج( نصب شد.
وی با بیان اینکه این کار با هدف حس��اس کردن 
اف��کار عمومی در خصوص آمار تصادفات در معرض 
دید عموم قرار گرفته اس��ت اظهار داشت: متأسفانه 
کشور ما نیز در زمینه تصادفات جاده ای آمار باالیی 
دارد و آگاه��ی بخش��ی در زمینه ایمن��ی در هنگام 
رانندگ��ی مهمتری��ن و اقتصادی تری��ن روش برای 

کاهش تصادفات و بهبود ایمنی در جاده هاست. 

محسن محمدیان ادامه داد: متأسفانه مرگ و میر 
ناش��ی از حوادث جاده ای باعث از دست رفتن جان 
بسیاری از هم وطنان و چهره های مطرح شده است 
که در این بین تعدادی از چهره های هنری و ورزشی 
مانند مرحوم س��یروس قایقران کاپیتان سابق تیم 
مل��ی فوتبال،  مرح��وم آیدی��ن نیکخ��واه بهرامی 
بسکتبالیس��ت تیم ملی، ش��ادروان دکتر افش��ین 
یداللهی شاعر و ترانه س��را، و مرحومه پوپک گلدره 
هنرمند س��ینما و تلویزیون از قربانیان این حوادث 

بوده اند. 
مدی��ر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت بهره 
برداری مت��روی تهران و حومه با اش��اره به گزارش 
مشترك سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در 
خصوص پیش��گیری از صدمات ناش��ی از تصادفات 
ج��اده ای، گف��ت: برخورده��ای ترافیک��ی قاب��ل 
پیشگیری اند و کشورها باید به اعمال این پیشگیری ها 

در برنامه ریزی های کالن خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه رها کردن بادکنک های سیاه در 
فض��ای بیرون��ی ایس��تگاه های مترو یک��ی دیگر از 
برنامه ه��ای این روز بود گفت: در کنار ش��عار »با هم 
مهربان باشیم« که با ایام منتسب به پیامبر مهربانی 
هم متقارن بود، از ش��عار »با هوا هم مهربان باشیم« 
نیز استفاده شد که پیامی شنیدنی برای همشهریان 
تهرانی داش��ت؛ این پیام در آستانه فصل سرما باید 
جدی ت��ر گرفته ش��ود، همه بای��د در جهت کاهش 

آلودگی هوا سهیم باشیم.
وی تصری��ح کرد: کاهش تصادف��ات رانندگی و 
آلودگی هوا از مزیت های اس��تفاده همگانی از مترو 
اس��ت و در این راستا ش��رکت بهره برداری متروی 
ته��ران و حومه همواره به دنبال برنامه ریزی بهتر در 
جهت افزایش بهره برداری و جابجایی ایمن و راحت 

برای مسافران بوده است.
مدی��ر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت بهره 
برداری متروی تهران و حومه با تاکید بر اینکه ایمنی 
و امنیت سفر با مترو از سوی مردم مطلوب تشخیص 
داده ش��ده اس��ت خاطر نش��ان کرد: مترو مجهز به 
سیس��تم کنترل فرمان متمرکز است به طوری که 
ترافیک قطارها دائماً در حال کنترل و نظارت بوده و 
با هرگونه احتمال خطا، سیستم نظارت ایمنی عمل 
می کند و اجازه حرکت به قطار داده نمی شود و وجود 
این فناوری باعث ش��ده تا کنترل بیشتر و بهتری در 

حرکت قطارها انجام پذیرد.

ویژه برنامه هاي متروي تهران به مناسبت روز جهاني کودك

طرح مسکن اجتماعی به علت 
نبود اعتبار اجرایی نشد

عربستان، محور شرارت
 در منطقه
 است
2

کارت بازرگانی
 یک بار مصرف 
نداریم
5

فاز اول سامانه جامع 
نظارتی بازار سرمایه 
عملیاتی شد
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تسلیت
جناب آقای حسینی ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان اسالمشهر 
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند برای 

آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزئیل مسئلت دارم .
سرپرست روزنامه هدف و اقتصاد در شهرستان اسالمشهر – محمدرضا عباسی 
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آگهی تجديدمناقصه عمومی ش�ماره 96/64 ) يك مرحله اي(

شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه برق رساني به محور گردشگريجوانرود-عايشه دول واقع در شهرستان جوانرود 
به صورت کليد در دست )ازمحل اعتباراتعمراني استاني( را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجدصالحيت و 
داراي رتبه نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياس�ت جمهوري ميتوانند جهت دريافت اس�ناد مناقصه پس از درج نوبت دوم اين 
آگهي در روزنامه هدف و اقتصادمورخ 1396/8/30 به مدت 5 روز کاري به امور تدارکات اين شرکت واقع در کرمانشاه –خيابان شهيد امجديان 
)س�يلو( و ي�ا ب�ه س�ايتهای www.tavanir.org.ir  وhttp://iets.mporg.ir   مراجع�ه نماين�د. برگ�زاري مناقص�ه از طري�ق س�امانه 
تدارکاتالکترونيکي دولت انجام مي پذيرد لذا کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائهپيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت 
ها از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدمعضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت امضاي الکترونيکي جهت شرکت درمناقصه را محقق سازند. مناقصه مذکور از 

تاريخ 96/8/30 بر روي سامانه قرار مي گيرد.
توضيحات:

 - نوع تضمين شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی و يا واريز وجه نقد(
 - مبلغ برآورد اوليه 2567570240 ريال مي باشد

 - مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 128400000 ريال مي باشد.
 - مهلت و مکان تسليم پيشنهاد: تا ساعت 13:30 روزدوشنبه مورخ 1396/09/13 دبيرخانهشرکت

 - زمان و مکان بازگشايی پاکات: تا ساعت 14:30 روزدوشنبه مورخ 1396/09/13 اتاقکنفرانس شرکت
 - به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از ميزان مقرر ، چکشخصی و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - به پيشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر دراسناد مناقصه واصل می شود مطلقا ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
 - ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 - جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 38245990-083 تماس حاصل نمائيد.
روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه

نوبت دوم
 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

)سهامي خاص(

آگه�ی تجدي�د مناقص�ه 
شهرداری کونانی در نظر دارد از محل اعتبارات بند و تبصره 6 پروژه های زيرسازی آسفالت و جدول گذاری سطح شهر کونانی را 
به مبلغ 1880000000)يك ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال( به شرکت ها و پيمانکاران واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا از 
شرکت کنندگان دعوت به عمل می آيد از تاريخ نشر آگهی به مدت 7 روز به واحد قراردهای شهرداری مراجعه و اوراق مناقصه را 

تحويل گيرند.
شرايط مناقصه:

1- شرکت کنندگان بايستی مبلغ 5/ )نيم( در صد قيمت پيشنهادی را به عنوان ضمانت نامه معتبر بانکی در پاکت جداگانه ضميمه 
پيشنهادات نمايند.

2- به پيشنهادات بعد از مهلت آگهی ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- پيشنهادات بر اساس فهرست بها می باشد.

4- هزينه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
فرود منصوری سرپرست شهرداری کونانی



ادامه از صفحه اول
در حالى كه بايستى در آينده كه كااليى 
ــد ارز وارد نمود قيمت تعيين  با نرخ جدي
ــوز اثرى از پرداخت  كند نه اكنون كه هن
ــت اما  ــان نبوده اس افزايش در وجود ايش
ــاپيش قيمت كاالى وارداتى خود را  پيش
ــتى  ــت از اين نظر بايس ــران نموده اس گ
ــديد و دقيق براى  ــى و كنترلى ش نظارت
قيمت كاالهاى وارداتى ( به خصوص كاغذ 
ــتور كار باشد اگرچه  روزنامه اى ) در دس
ــراى حمايت از توليدات  تغيير تعرفه ها ب
ــتى عالوه بر آن  ــد ولى بايس داخلى باش
ــه  ــده ب ــت از مصرف كنن ــن حماي ضم
توليدكنندگان داخلى دستور داده شود تا 
بهترين و استانداردترين و ارزان ترين كاال 
را در توليد داشته باشند نه اين كه بخواهند 
ــم دوام و كيفيت و  خداى نكرده كاالى ك
ــه ضرر  ــه ب ــد ك ــه بدارن ــران را عرض گ
مصرف كنندگان تمام شود و اين مطلب را 
بايد از مصرف كنندگان داخلى خواست كه 
در صورت برابرى در هر كااليى با خارجى 
آن، آنان كاالى ايرانى را به مراتب انتخاب 
ــت به آن  ــه خود قبل از درخواس كنند ك
ــى وقتى كااليى  ــاد و ايمان دارند ول اعتق
چندان در توليد نزد مردمان مطرح نيست 
آن كاال بايستى خود باكيفيت و استاندارد 
جهانى خود را مطرح كند تا خارجيان هم 
ــتفاده  ــد از توليدات داخلى ما اس بخواهن
كنند و  اين توليدكنندگان داخلى باشند 
كه عالوه بر مصرف داخلى توليداتشان را 
ــا فقط  ــادر كنند و م ــارج ص ــه خ ــم ب ه
واردكننده نباشيم بلكه اين توليدكنندگان 
ما جز بزرگترين صادركنندگان غيرنفتى 
ــه با وجود كاالهاى  ــد به گونه اى ك در آين
ــاكى خارجى كاالى  لوكس و خوب پوش
ــاكى ايرانى را  ــر و خوب تر پوش لوكس ت

خريدار باشند.

خبر
هيچ زائر ايرانى در خاك عراق 

دستگير نشده است
معاون پارلمانى وزير خارجه دستگيرى 

زائران ايرانى را در خاك عراق رد كرد.
ــقاوى در  ــن قش به گزارش ايلنا، حس
ــم تحريم پدر سخنگوى  ــيه مراس حاش
وزارت خارجه در جمع خبرنگاران درباره 
هرگونه خبرى مبنى بر دستگيرى زائران 
ايرانى كه گفته مى شود از سوى وزير كشور 
عراق مطرح شده را رد كرد.حسن قشقاوى 
اين مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگارى  
بيان كرد و گفت: چه كسى چنين چيزى 

گفته است. من چنين خبرى نديدم.
    

دانشگاه ها در مسير نيازهاى بخش 
توليد گام بردارند

ــوراى اسالمى گفت:  رئيس مجلس ش
ــير نيازهاى حوزه  دانشگاه ها بايد در مس
ــور گام بردارند.به گزارش ايلنا،  توليد كش
على الريجانى  در مراسم تكريم و معارفه 
ــناد با  رئيس كتابخانه مركزى و مركز اس
ــاره به انتخاب شايسته نيلى به عنوان  اش
ــالم  ــگاه تهران و حجت االس رئيس دانش
ــه عنوان رئيس  ــلمين جعفريان ب والمس
ــگاه تهران گفت:   كتابخانه مركزى دانش
ــور در محافل علمى يك  ــراى بنده حض ب
ــان از صاحب  ــت. آقاى جعفري افتخار اس
ــمندان رشته تاريخ كشور  نظران و دانش
ــخصيتى پركار و  محسوب مى شود و ش
پرتالش بوده و ذهن نو به نويى دارد، از اين 
ــان در اين مسئوليت  جهت اميدوارم ايش
بتواند كارهاى مفيدى براى دانشگاه تهران 
ــرعت انجام امور  انجام دهد.وى افزود: س
ــت و اگر  ــط آقاى جعفريان زياد اس توس
ــد، مى تواند  ــته باش ــان ميدان داش ايش
تغييرات مهمى در عرصه كارى خود ايجاد 
كند.الريجانى گفت: دانشگاه ها در مسير 

نيازهاى بخش توليد كشور گام بردارند.
    

راه حل مشكالت منطقه دست 
برداشتن از دنباله روى از 

سياست هاى رژيم صهيونيستى 
است

سخنگوى وزارت خارجه كشورمان گفت: 
راه حل مشكالت جارى در منطقه كه بخش 
عمده آن نتيجه سياست هاى عقيم عربستان 
سعودى است، صدور بيانيه هاى فاقد ارزش 
ــت برداشتن از  ــت، بلكه راه حل، دس نيس
دنباله روى از سياست هاى رژيم صهيونيستى 
ــمى  ــنا، بهرام قاس ــت.به گزارش ايس اس
سخنگوى وزارت امور خارجه در واكنش به 
ــت اتحاديه عرب اظهار  بيانيه پايانى نشس
داشت: اينك كه عربستان سعودى در اجراى 
سياست هاى رژيم صهيونيستى براى تشديد 
اختالفات درون منطقه اى و انحراف ملت ها 
و دولت هاى اسالمى از ادامه اشغال فلسطين 
بعنوان مسئله اصلى امت اسالمى، با اعمال 
ــازى هاى گسترده سياسى و  فشار و جوس
تبليغاتى موفق شده بيانيه اى سراسر دروغ و 
ــام وزراى خارجه اتحاديه عرب  تحريف به ن
ــران از  ــالمى اي ــود، جمهورى اس صادر ش
دولتمردان عربستان سعودى دعوت مى كند 
براى نتيجه بخش بودن اين گونه بيانيه ها، هر 
چه سريعتر به تهاجم وحشيانه بر عليه هم 
ــان دهند تا  ــرب خود در يمن پاي نوعان ع
كودكان و زنان و غير نظاميان يمن اينگونه 

طعمه آتش كينه توزى آنها واقع نشوند.

خبرخبر 2
 قرعه كشى ويژه باشگاه مشتريان شهروند به زودى 

برگزارمى شود
ــركت شهروند از برگزارى قرعه كشى ويژه  مدير عامل ش

باشگاه مشتريان شهروند در آذرماه خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شركت شهروند، سيد اكبر علوى 
ــهروند با اعالم اين خبر گفت: قرعه  ــركت ش مدير عامل ش
كشى ويژه باشگاه مشتريان شهروند روز سه شنبه 14 آذر ماه 
ــرم (ص) برگزار خواهد  ــول اك همزمان با ميالد حضرت رس
ــد، مشتريان مى توانند جهت ثبت نام به سايت باشگاه به  ش
آدرس club.shahrvand.ir و يا واحد امور مشتريان كه 

در تمامى فروشگاه ها مستقر هستند، مراجعه كنند.
ــركت شهروند در پاسخ به سوالى مبنى بر  مدير عامل ش
ــى باشگاه مشتريان  ــبه امتيازات در قرعه كش نحوه محاس
شهروند گفت: معيار قرعه كشي بر اساس " جمع امتيازهاي 
ــت و حداقل امتياز مورد نياز  ــگاه  اس باقيمانده" اعضاي باش
براى شركت در قرعه كشى 100 امتياز است، هر 100 امتياز 
داراي 1 شانس در قرعه كشي است و مشتري بايد با استفاده 
ــرار دارد و يا مراجعه به امور  ــگاه ق از لينكي كه در پرتال باش
مشتريان فروشگاه ها، تعيين كند كه تمايل دارد چه مقدار از 
امتياز خود را در قرعه كشي شركت دهد. به عنوان مثال يك 
ــتري با امتياز 846 مي تواند به دلخواه بين 100 تا 800  مش

امتياز خود را تبديل به شانس در قرعه كشي كند.
ــى ويژه باشگاه مشتريان  علوى در پايان افزود: قرعه كش
شهروند با جوايز ارزنده اى چون يك دستگاه خودرو ال 90، 
بيش از صد دستگاه لوازم خانگى و جوايز نقدى همراه خواهد 

بود.
    

برگزارى 40 كارگاه آموزشى سامانه 1888 
براى شهروندان منطقه دو

ــزارى 40كارگاه  ــى منطقه دو  از برگ رئيس اداره بازرس
ــازي و اطالع رسانى شهروندان با  ــى با هدف آشنا س آموزش

فعاليتهاى سامانه 1888 منطقه دو خبر داد . 
ــهابى با  ــين ش به گزارش روابط عمومى منطقه دو ، حس
ــى  ــن كارگاه هاى آموزش ــت : دراي ــن مطلب گف ــالم اي اع
ازشهروندان گرامى خواسته شد به عنوان يك شهروندمسئول 
هميشه امور مربوط به محله اى را كه درآن زندگى مى كنند 
ــنهادات سازنده و  ــان مهم بوده و با ارائه نظرات وپيش برايش
ــند چراكه درسامانه 1888  ــا باش مفيد درآبادانى آن كوش
نظارت بر اجراي دقيق وظايف محوله به شهرداري با نگرشى 
ــاني مورد  ــخگويي واطالع رس ــفافيت درپاس مبتني بر ش
تأكيداست.وى افزود : درراستاي آشناسازي واطالع رسانى 
ــارت همگاني  ــامانه نظ ــهروندان با فعاليتها و اهداف س ش
ــوم دى ماه سال جارى با حضور 552 نفر از  1888،ازنيمه س
ــى كه درسراى ها محالت  ــهروندان در40كارگاه آموزش ش
ــوزش هايى  پيرامون زمان  ــده و آم نواحى نه  گانه برگزار ش
تشكيل سامانه 1888و نحوه ثبت پيام شهروندان و همچنين 
ــامانه و نحوه رسيدگي به پيامهاي  چرخه گردش پيام درس
شهروندان ارائه شد.شهابى  در پايان تصريح كرد : در راستاى  
شعار شهروند مسئول -مدير پاسخگو به شهروندان گرامى 
ــه خود را درخصوص پاكيزگى  ــده است تا هميش توصيه ش
كوچه و محله خود مسئول بدانند. ودرهمكارى ومشاركت  با 
ــته باشند و پيشنهادات و  ــهردارى تعامل بهينه داش نهاد ش

انتقادات خود را با مسئولين مطرح نمايند.
    

دوره هاى آموزشى ” كانون محيط زيست مدرسه 
” (Eco school) در ورودى غربى پايتخت با شعار 

” تهران ؛ شهر تازه ” برپا شد
قائم مقام منطقه21 از برپايى دوره هاى آموزشى ”كانون 
محيط زيست مدرسه“ در (Eco school) دبستان دخترانه 
ــازى و تعميق هرچه  ــار اين منطقه با هدف فرهنگ س انص
بيشتر مسائل و مباحث محيط زيست شهرى در بين دانش 

آموزان خبر داد.
ــهردارى منطقه21، حميد  به گزارش روابط عمومى ش
ناصحى قائم مقام اين منطقه با اشاره به اينكه دانش آموزان 
ــازان ايران اسالمى هستند و سرمايه ملى محسوب  آينده س
ــتورالعمل مركز  ــتاى اجراى دس ــوند، گفت: در راس مى ش
مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهردارى تهران مبنى 
بر تشكيل و فعاليت كانون هاى محيط زيست در مدارس با 
ــتى  ــطح فرهنگ و آگاهى هاى محيط زيس هدف ارتقاء س
دانش آموزان و جلب هرچه بيشتر مشاركت اين گروه سنى 
ــت معاونت  ــتى، واحد محيط زيس در مباحث محيط زيس
خدمات شهرى و محيط زيست نسبت به برگزارى دوره هاى 
ــتان  ــتى ويژه دانش آموزان در دبس ــى محيط زيس آموزش
ــه داراى كانون محيط  دخترانه انصار به عنوان اولين مدرس
زيست منطقه21 اقدام كرده است.وى در همين راستا افزود: 
كارشناسان محيط زيست معاونت خدمات شهرى و محيط 
زيست منطقه21 به منظور ارتقاء سطح آگاهى دانش آموزان 
در موضوع محيط زيست شهرى و نيل به سوى اهداف مدنظر 
شعار ”تهران؛شهر تازه“، نسبت به ارائه آموزش هاى تئورى و 
ــى به دانش آموزان  ــتفاده از اقالم كمك آموزش عملى با اس

مقاطع سوم و چهارم مدرسه دخترانه انصار اقدام كردند.
    

تعيين وضعيت پروژه هاى مشاركتى منطقه 22 
مورد بررسى قرار گرفت

نشست تخصصى بررسى پروژه هاى مشاركتى منطقه 22 
ــادى مدير عامل، قائم مقام، معاون كنترل  با حضور ترك آب
ــاركت هاى مردمى  ــرمايه گذارى و مش ــازمان س پروژه س
شهردارى تهران، نوذرپور شهردار، معاونين و مديران مربوطه 
منطقه برگزار شد.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 
22، جلسه بررسى پروژه هاى مشاركتى منطقه برگزار شد. 
ــى و تعيين وضعيت  ــت تخصصى به منظور بررس اين نشس
ــاركتى منطقه، ايجاد هماهنگى هاى الزم،  پروژه هاى مش
ــنايى مديران  وحدت نظر و تبادل اطالعات در روش ها و آش
ــت اجراى اين  ــهردارى از نحوه اجراى پروژه هاى در دس ش
منطقه برگزار شد.در اين نشست تخصصى تعيين وضعيت 5 
ــرمايه گذار از بابت اقدامات  ــاركتى و مطالبات س پروژه مش
انجام شده در اين خصوص مورد بررسى قرار گرفت و قرار شد 
پيگيرى ها و هماهنگى هاى الزم در خصوص اجرايى شدن 
ــوى شهردارى منطقه انجام و به منظور تعيين  پروژه ها از س
وضعيت نهايى پروژه ها نتايج بدست آمده در جلسات بعدى 
ــهردار منطقه در  ــه نوذرپور ش ــود.در اين جلس منعكس ش
سخنانى خاطرنشان كرد: با توجه به وقفه طوالنى مدت اين 
پروژه ها اميدواريم با اجرا و بهره بردارى از طرح ها و پروژه هاى 
ــاهد ارائه خدمات مطلوب تر و  مشاركتى منطقه بتوانيم ش
شايسته تر به همشهريان بوده و بتوانيم با توسعه و پيشرفت 
پروژه هاى عمرانى شاهد تداوم و استمرار خدمات رسانى هر 

چه بيشتر در منطقه باشيم.

خبر

رهبر معظم انقالب اسالمى در اولين 
ساعات براى بازديد از مناطق زلزله زده به 
ــرزده وارد كرمانشاه شدند.به  صورت س
گزارش ايسنا،حضرت آيت اهللا خامنه اى  
ابتدا در شهر سرپل ذهاب حضور يافتند و 
ــارت ديده بازديد كردند. از مناطق خس
ــپس در جمع مردم داغدار و  ــان س ايش
مصيبت زده سرپل ذهاب حاضر شدند و 
ــخنرانى كردند. دقايقى در جمع آنان س

حضرت آيت اهللا خامنه اى خطاب به مردم 
ــه در زمان  ــيار مايل بودم ك گفتند: بس
شادى دلها و خرمى زندگى به شهر شما 
مردم مهربان و باوفا بيايم نه در شرايطى 

ــن مصيبت  ــال و چني ــار غم و ب ــه دچ ك
شديدى هستيد.رهبر انقالب اسالمى با 
ابراز همدردى با يكايك دلهاى داغدار در 
شهرها و روستاهاى آسيب ديده، افزودند: 
با غم شما، دلهاى ما پر از غم و افكار ما نيز 
ــان با اشاره به مقاومت و  گرفتار شد.ايش
ــتادگى مردم استان كرمانشاه  ايثار و ايس
در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان كردند: 
اين اولين بارى نيست كه شهر شما مردم 
ــهرهاى اطراف آن  ــور و مهربان و ش صب
ــكالتى شده است بلكه  دچار چنين مش
شما در دوران جنگ تحميلى نيز محكم و 
ــتوار، مردانگى و استقامت و پهلوانى  اس

خود را در مقابل درد و رنج ها نشان داديد 
ــد داد.حضرت  ــان خواهي و امروز نيز نش
ــان هاى  ــه اى گفتند: انس آيت اهللا خامن
بزرگ و دالور در مقابل حوادث مى ايستند 
و آن حوادث را مغلوب اراده خود مى كنند، 
ــال و مصيبت  ــر چه زلزله، ب ــن اگ بنابراي
بزرگى است كه با ويرانى، همه را داغدار و 
مصيبت زده مى كند اما همين زلزله در اثر 
ايستادگى مردم و تالش آنان براى تجديد 
حيات و آبادانى و عمران مى تواند به يك 

نعمت تبديل شود.
رهبر انقالب اسالمى با تاكيد بر اينكه 
مى توان با ايستادگى در مقابل مشكالت و 

بهره گيرى از ظرفيت هاى عظيم ملت در 
مقابل بالياى طبيعى و تحميلى ايستادگى 
كرد، افزودند: اين حادثه، ملت ايران را به 
ــردم در همه نقاط  ــت در آورد و م حرك
ــان در  ــاس اينكه دلش ــا احس ــور، ب كش
كرمانشاه است و به كرمانشاه مديونند، به 
ــه وظيفه  ــود ب ــوان خ ــع و ت ــدر وس ق
كمك رسانى عمل كردند.ايشان افزودند: 
مسئوالن بويژه در برخى بخش ها در اين 
ــيدند و كار و تالش  حادثه خوش درخش
ــاعات اول حادثه،  ــد و در همان س كردن
ــپاه در روستاها با  ــهرها و س ارتش در ش
ــارى افراِد زيِر آوارمانده  حضور موثر، به ي

شتافتند اما من به اين حد از تالش ها قانع 
ــئوالن بخش هاى  ــتم بنابراين مس نيس
ــالش و مجاهدت خود را  ــف بايد ت مختل
مضاعف كنند.حضرت آيت اهللا خامنه اى 
مردم را به تالش براى آباد ساختن منطقه 
ــم زدن روزگارى بهتر فرا خواندند و  و رق
ــم اميد را به  خطاب به آنان گفتند: چش
نيرو، تالش و قدرت خود معطوف كنيد و 
با تكيه به غيرت خدادادى، زندگى شاد و 
ــازيد.برنامه بازديد رهبر  ــى بس باطراوت
ــى بخش هاى  ــالمى از برخ ــالب اس انق
آسيب ديده ديگر از حادثه زلزله در سرپل 

ذهاب ادامه دارد.
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حضرت آيت اهللا خامنه اى:
مسئوالن تالش هاى خود را مضاعف كنند، به اين حد قانع نيستم

ــه «اصالح قانون  رييس جمهور اليح
مبارزه با پولشويى» را جهت طى تشريفات 
قانونى به مجلس شوراى اسالمى تقديم 

كرد.
ــزارش ايلنا، در نامه روحانى آمده  به گ
ــارزه با  ــالح قانون مب ــت: اليحه ”اص اس
ــنهاد وزارت امور  ــويى“ كه به پيش پولش
اقتصادى و دارايى در جلسه 1396/8/17 
ــيده است،  هيئت وزيران به تصويب رس
ــريفات قانونى به پيوست  جهت طى تش

تقديم مى شود.
ــه "اصالح  ــه توجيهى اليح در مقدم
ــويى" آمده است:با  قانون مبارزه با پولش
توجه به اشكاالت قانون مبارزه با پولشويى 
ــرم و مجازات،  ــب ج از جمله عدم تناس
فقدان بازدارندگى و اثربخشى مجازات ها، 
تحديد دايره شمول جرم منشا به جرايم 
ــكان پيگرد جرم  ــور، عدم ام داخل كش
پولشويى به صورت مستقل از جرم منشا، 
ــب جهت  ــود رويه هاى اجرايى مناس نب
ــل از ارتكاب  ــوال و ابزار حاص ــف ام توقي
ــم مربوط و با توجه به ضرورت پيش  جراي
 بينى ساختار عملياتى مبارزه با پولشويى 
ــطح  ــد اطالعات مالى FIU) در س (واح
ــوراى  قانون و انتزاع وظايف اجرايى از ش
عالى مبارزه با پولشويى و به منظور اصالح 
ــتاى برآورده كردن  قانون مذكور در راس
ــا  ــق ب ــز تطبي ــى و ني ــاى داخل نيازه
استانداردهاى بين  المللى، اين اليحه براى 

طى تشريفات قانونى تقديم مي شود 
ــاس اصالحيه ماده يك اصل بر  بر اس

صحت معامالت است مگر آنكه بر اساس 
ــواهد و قرائن، ظن قوى بر عدم صحت  ش
ــته باشد كه در اين صورت  آنها وجود داش
ــئوليت اثبات صحت معامله بر عهده  مس
متصرف است.بر اساس اصالحيه ماده (4) 
ــتگذارى، نظارت  ــور سياس ــم به منظ ه
ــتگاه هاى  راهبردى و هماهنگى بين دس
ــويى و  ــا جرم پولش ــط و مقابله ب ذى رب
ــوراى عالى مبارزه با  ــگيرى از آن ش پيش
پولشويى و تأمين مالى تروريسم به رياست 
و مسئوليت وزير امور اقتصادى و دارايى و 
با عضويت وزراى صنعت، معدن و تجارت، 
اطالعات، كشور، دادگسترى، امور خارجه 
ــزى جمهورى  ــك مرك ــس كل بان و ريي

اسالمى ايران تشكيل مى گردد
در ماده (5) هم بعد از عبارت «اشخاص 
ــاغل غيرمالى و  ــى» عبارت «، مش حقوق
موسسات غيرانتفاعى همچنين موسساتى 
ــمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام  كه ش
ــهردارى ها»  ــد از واژه «ش ــت» و بع اس
عبارت«شركت ملى نفت ايران، سازمان 
ــران،  ــع اي ــازى صناي ــترش و نوس گس
ــاى  ــتگى، نهاده ــاى بازنشس صندوق ه
عمومى غيردولتى، تعاونى هاى اعتبارى، 
صرافى ها، بازار سرمايه (بورس هاى اوراق 
ــركت هاى  ــاير بورس ها، ش ــادار) و س به
ــركت هاى  ــا و ش ــزارى، صندوق ه كارگ
ــارت «در  ــه و عب ــرمايه گذارى» اضاف س
اجراى اين قانون» به عبارت «در ارتباط با 

پولشويى» اصالح مى شود.
ــوان تبصره به بند  ــن زير هم به عن مت

ــود:هر يك از  ـــ) ماده (7) الحاق مي ش (ه
ــتگاه هاى اجرايى  مديران و كاركنان دس
موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات 
كشورى- مصوب 1386- عالماً و عامداً و 
به قصد تسهيل جرايم موضوع اين ماده از 
ــرر در بندهاى فوق به  ــام تكاليف مق انج
استثناى بند (هـ) خوددارى نمايد عالوه بر 
ــال به  ــه ماه تا دو س ــال موقت از س انفص
ــرى يا جزاى نقدى  مجازات حبس تعزي
ــش محكوم مى شود. در صورتى  درجه ش
كه عدم انجام تكاليف مقرر ناشى از غفلت 
و سهل انگارى باشد مرتكب به يك  ماه تا 
شش ماه انفصال از خدمت محكوم خواهد 
شد. مديران و كاركنان ساير دستگاه هاى 
ــاى غيردولتى در  ــى و بخش ه حاكميت
ــف مقرر در اين  ــورت عدم انجام تكالي ص
ـــ)، به مجازات  ــتثناى بند (ه ماده به اس
حبس تعزيرى يا جزاى نقدى درجه شش 

محكوم مى گردند.
ــن متن زير به عنوان ماده (7)  همچني
ــود:به منظور  مكرر به قانون الحاق مى ش
ــراى اين قانون و قانون مبارزه با تأمين  اج
ــم، سياست ها و تصميمات  مالى تروريس
ــوراى عالى مبارزه با پولشويى و تأمين  ش
مالى تروريسم و مراجع ذيصالح مربوط، 
ــا منابع و امكانات  ــز اطالعات مالى ب مرك
ــوراى  ــارت و هدايت ش ــى تحت نظ كاف
ــكيالت داخلى وزارت امور  مذكور در تش
ــود و  ــكيل مى ش اقتصادى و دارايى تش
رييس آن به موجب شرايطى كه در آيين-

نامه اجرايى اين قانون پيش بينى مى گردد 

با پيشنهاد وزير امور اقتصادى و دارايى و 
تصويب هيئت وزيران تعيين مى شود.

ماده (9) و تبصره  هاى آن هم به شرح 
زير اصالح و دو تبصره به عنوان تبصره هاى 
(4) و (5) به آن اضافه مى شود:مرتكبين 
جرم پولشويى عالوه بر مصادره اصل مال 
ــل از ارتكاب جرم  ــد و عوايد حاص و درآم
منشا و جرم پولشويى (و اگر موجود نباشد 
مثل يا قيمت آن)، به حبس تعزيرى درجه 
ــزاى نقدى معادل وجوه يا ارزش  (5) و ج
ــع گرديده  ــويى واق مالى كه مورد پولش

محكوم خواهند شد.
تبصره 1- چنانچه عوايد حاصل از جرم 
به اموال ديگرى تبديل يا تغيير يافته باشد 
ــان اموال و در صورت انتقال به ثالث با  هم
ــن نيت، معادل آن از اموال مرتكب  حس

ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجراى حكم ضبط 
ــل از آن در صورتى  ــى و منافع حاص داراي
ــا،  ــه لحاظ جرم منش ــت كه متهم ب اس

مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
ــا در  ــره 3- مرتكبين جرم منش تبص
ــويى عالوه بر  صورت ارتكاب جرم پولش
مجازات هاى مقرر مربوط به جرم منشا، به 
مجازات هاى پيش بينى شده در اين قانون 
ــد. مرتكبين جرم  نيز محكوم خواهند ش
ــدم ارتكاب جرم  ــويى در صورت ع پولش
ــا صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده  منش

محكوم خواهند شد.
تبصره 4- در صورتى كه جرم پولشويى 

ــكاب يابد  ــازمان يافته ارت ــه صورت س ب
ــديد در مجازات به ميزان يك  موجب تش

درجه خواهد بود.
ــخاص  ــره 5- در صورتى كه اش تبص
حقوقى مرتكب جرم پولشويى شوند عالوه 
بر مجازات هاى مقرر درماده (20) قانون 
ــوب 1392- به  ــالمى - مص مجازات اس
جزاى نقدى معادل دو تا چهار برابر وجوه 
ــويى واقع  ــا ارزش مالى كه مورد پولش ي

گرديده محكوم خواهند شد.
متون زير به عنوان مواد (13)، (14) و 

(15) به قانون اضافه مى  شود:
ــئوليت كيفرى ناشى از  ماده 13- مس
ــركت و معاونت در جرايم موضوع اين  ش
ــازات  ــف مج ــديد و تخفي ــون و تش قان
مرتكبين حسب مورد تابع قانون مجازات 

اسالمى - مصوب 1392- است.
ــروع به جرم پولشويى از  ماده 14- ش
طريق انجام عمليات مالى در صورتى كه 
ــارج از اراده مرتكب  ــطه عامل خ به واس
قصدش معلق بماند مشمول ماده (122) 
قانون مجازات اسالمى - مصوب 1392- 

خواهد بود.
ماده 15- آيين  نامه اجرايى اين قانون 
ــادى و دارايى با  ــط وزارت اموراقتص توس
ــترى،  هماهنگى وزارتخانه هاى دادگس
ــور، امورخارجه، صنعت،  ــات، كش اطالع
معدن و تجارت و بانك مركزى جمهورى 
ــاه از تاريخ  ــه م ــالمى ايران ظرف س اس
ــون به تصويب  ــدن اين قان الزم االجرا ش

هيئت وزيران خواهد رسيد.

توسط رئيس جمهور انجام شد:
ارسال اليحه «اصالح قانون مبارزه با پولشويى» به مجلس

ــاره به فرامين  رئيس قوه قضاييه با اش
ــرى در زمينه كاهش  ــم رهب مقام معظ
ــيب هاى اجتماعى و پى گيرى هاى  آس
معظم له، اقدام تحولى و جهادى پيرامون 
اين موضوع را مهمترين خواسته و دستور 
رهبر معظم انقالب در اين عرصه برشمرد 
و اظهار كرد: گرچه دستگاه قضايى براى 
ــيب هاى اجتماعى اقدامات  مقابله با آس
ــبى انجام داده است اما همه  بسيار مناس
دستگاهها بايد به وظايف خود به درستى 
ــاهد كاهش  و جهاد گونه عمل كنند تا ش

محسوس آسيب هاى اجتماعى باشيم.
ــت اهللا آملى  ــنا، آي ــزارش ايس ــه گ ب
الريجانى در جلسه مسئوالن عالى قضايى 
با تبريك حلول ماه ربيع االول و در پيش 
بودن ميالد باسعادت پيامبر اكرم (ص) و 
ــادق (ع)، به حادثه زلزله در  امام جعفر ص
ــاره كرد و گفت: يكى از  ــور اش غرب كش
دغدغه هاى بزرگ امروز كشور، رسيدگى 
به حادثه ديدگان زلزله غم بار غرب كشور 
است. چند روزى از اين حادثه گذشته و با 
ــتگاههاى دولتى و  وجود تالش همه دس
ــت و  ــى و همچنين ايثار، گذش غيردولت
فداكارى مردم عزيز كشورمان، همچنان 
ــن مناطق دچار  ــريف در اي هموطنان ش
مشكالتى هستند كه بايد هرچه سريعتر 
ــردم، اين  ــئوالن و آحاد م ــارى مس به ي

مشكالت برطرف شود.

بالياى طبيعى قابل پيش بينى 
نيست اما بايد براى آنها آماده بود

ــزود: اگرچه  ــه اف ــوه قضايي رئيس ق

بسيارى از بالياى طبيعى قابل پيش بينى 
ــت اما بايد آمادگى الزم براى كاهش  نيس
ــن باليا پس از  ــيب هاى مربوط به اي آس
وقوع اين قبيل حوادث وجود داشته باشد. 
در مورد زلزله اخير نيز اميدواريم كه دولت 
و مردم در كاهش آالم مردم آسيب ديده 
ــانى كه عزيزان خود را از دست  بويژه كس
داده اند و در حال حاضر سرپناهى ندارند، 

به شكل سريع و موثرى اقدام كنند.

اقدامات عربستان در يمن 
مصداق «جنايت جنگى» است

ــاره به  ــى در ادامه با اش ــى الريجان آمل
ــده مردم مظلوم يمن  وضعيت تكان دهن
ــرزمين يمن نزديك به سه  تصريح كرد: س
ــغال و بمباران  ــت كه تحت اش ــال اس س
ــتان قرار دارد. اين  نيروهاى نظامى عربس
ــيب ها و  ــا موجب وارد آمدن آس بمبارانه
ــور شده و  ــارتهاى فراوان به اين كش خس
كشتارهاى بى رحمانه ملت مظلوم يمن، 
ــت. از  ــداق بارز «جنايات جنگى» اس مص
سوى ديگر به دليل محاصره اين كشور، به 
اذعان نهادهاى بين المللى و سازمان ملل 
قحطى بى سابقه اى در اين سرزمين پديد 
ــت و حسب برخى گزارشها روزانه  آمده اس
ــذا و دارو مى  ــودك براثر كمبود غ 100 ك
ميرند كه اين وضعيت، فاجعه اى انسانى و 
جنايت عليه بشريت است.رئيس قوه قضاييه 
با بيان اينكه سازمان هاى مدعى حقوق بشر 
ــكوت كرده اند،  در برابر چنين جناياتى س
ــازمانهاى بين المللى  خاطرنشان كرد: س
نهايتاً به صدور يك بيانيه اكتفا مى كنند و نه 

تنها هيچ حمايتى از مردم ندارند بلكه چتر 
حمايتشان همواره بر سر ظالمان و سلطه 
ــت. از طرفى كشورهاى  گران گسترده اس
ــدت از جنايات  غربى از جمله آمريكا به ش
عليه مردم يمن حمايت مى كنند چنانكه 
ــمار به عربستان،  ــالح هاى بيش فروش س
گواهى بر صحنه گردانى اين حوادث توسط 
آمريكاست.آملى الريجانى از دولت خواست 
ــتفاده از همه ظرفيت ها و فرصت  كه با اس
ــه در اختيار دارد، نداى  هاى بين المللى ك
مظلوميت مردم ستمديده يمن را به گوش 
جهانيان برساند تا بلكه گشايشى فورى در 

وضعيت اين ملت پديد آيد.

بسيج نمونه كاملى از حضور 
مردم در صحنه و رمز پيروزى است

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگرى از 
سخنان خود با اشاره به پيروزى هاى اخير 
ــوريه و عراق، خروج  جبهه مقاومت در س
ــت هاى داعش از  ــبتاً كامل تروريس نس
ــور را به دولت، ملت و  ــهرهاى اين كش ش
مرجعيت عراق و همچنين ملت و دولت 
ــح كرد:  ــت و تصري ــوريه تبريك گف س
ــورهاى سلطه در اين فكر بودند كه با  كش
ــه اى نظير داعش،  ــد آوردن جرثوم پدي
منطقه را به مدت چندين دهه مشغول و 
گرفتار كنند. البته ضربات مادى و معنوى 
ــوريه و همچنين  زيادى هم به عراق و س
ــورهاى  ــهايى از لبنان و برخى كش بخش
ــدان اين  ــرده اند اما مجاه ــر وارد ك ديگ
كشورها ايستادگى كردند و اجازه ندادند 
ــمن به نتيجه برسد.  كه توطئه هاى دش
بحمداهللا با كمك هاى جمهورى اسالمى 
ــورهاى  ــدت هاى مجاهدان كش و مجاه
درگير با شر داعش، اين گروه تروريستى 
كه آمريكا مدعى بود مبارزه با آن 20 سال 
ــيار  به طول خواهد انجاميد، در مدت بس

كوتاهى از سر مردم منطقه كم شد.
ــده اى از  ــى الريجانى، بخش عم آمل
ــا را مرهون بهره گيرى از مدل  پيروزى ه
موفقى نظير بسيج مستضعفين دانست و 
ــان كرد: ورود مردم و حضور در  خاطرنش
ــواره موجب  ــاى گوناگون هم صحنه ه
ــيج  ــن زمينه بس ــوده و در اي ــق ب توفي
ــتور حضرت امام  مستضعفين كه به دس

ــال 58  ــى (ره) در پنجم آذرماه س خمين
ــت كه  ــدل موفقى اس ــد، م ــكيل ش تش
ــز برگرفته از  ــعبى در عراق ني حشدالش
همين الگوست و توانست شر داعش را از 
ــر كشور عراق كم كند. خوشبختانه در  س
ــوريه نيز با تالش مردم و ارتش همين  س
ــدت، همدلى و تدبير  ــاق افتاد و با وح اتف
ــمنان نقش بر آب  مردم، نقشه هاى دش
ــد. البته آمريكا و اذناب منطقه اى آن  ش
دائماً در حال توطئه چينى هستند چنانكه 
ــتقالل كردستان  چندى قبل موضوع اس
عراق را مطرح كردند و در حال حاضر نيز 
ــراى لبنان دارند لذا  برنامه ريزى هايى ب
مردم منطقه بايد هوشيار باشند و فراموش 
ــتقامت و  نكنند كه حضور در صحنه، اس
استقالل طلبى، رمز پيروزى بر دشمنان 
است.رئيس قوه قضاييه، عربستان را امروز 
«محور شرارت» در منطقه خواند و بر لزوم 
ايستادگى در برابر نقشه هاى شوم و فساد 
ــه اى آن با  ــكا و اذناب منطق ــز آمري انگي
ــتر مردم  ــدت هرچه بيش همدلى و وح

منطقه تأكيد كرد.

آسيب هاى اجتماعى محصول 
شبكه اى درهم تنيده از مشكالت 

است
ــش ديگرى از  ــى الريجانى در بخ آمل
سخنان خود با اشاره به مقوله آسيب هاى 
ــاى مقام معظم  ــى و پيگيرى ه اجتماع
رهبرى براى كاهش اين آسيب ها تصريح 
كرد: آسيب هاى اجتماعى، محصول شبكه 
ــت كه از  ــكالت اس اى در هم تنيده از مش
مهمترين اين آسيب ها مى توان به اعتياد، 
طالق و مفاسد اخالقى اشاره كرد. همه اين 
آسيب ها ناشى از علل مختلفى هستند و 
ــن زمينه  ــاى گوناگون در اي ــتگاه ه دس
ــئوليت هاى خطيرى برعهده دارند. مس
ــزود: به عنوان مثال  رئيس قوه قضاييه اف
ــتغال، عدم  يكى از داليل اعتياد، عدم اش
آگاهى و فقر است. قاچاقچيان موادمخدر 
در مرزهاى كشور عمدتاً از فقر مردم بويژه 
ــتفاده ابزارى از آنان  مرزنشينان براى اس
بهره مى گيرند. رفع فقر و بيكارى برعهده 
ــت و الزم است  دستگاه هاى مربوطه اس
ــر اعتياد، اين  ــيبى نظي براى كاهش آس

دستگاه ها به وظايف خود عمل كنند. قوه 
ــوان يكى از اركان نظام،  قضاييه نيز به عن
ــى دهد. به عنوان  وظايف خود را انجام م
مثال در همين موضوع اعتياد، همكاريهاى 
بسيار خوبى براى مقابله با قاچاق موادمخدر 
با نيروى انتظامى داشته ايم و در زندانها نيز 
خدمات بسيار زيادى در زمينه بازپرورى 
ــت. با پيگيريهاى  ــده اس معتادان ارائه ش
دستگاه قضايى و بويژه  معاونت اجتماعى و 
پيشگيرى از وقوع جرم، تعداد اردوگاه هاى 
مربوط به درمان و بازپرورى معتادان كه به 
ــد مبارزه با موادمخدر  موجب قانون جدي
بايد تشكيل مى شد، گسترش يافته است 
و عالوه بر اين به خانواده هاى اين افراد نيز 
كمك هايى شده تا از مايحتاج اوليه زندگى 
بهره مند باشند.آملى الريجانى با اشاره به 
اقدامات دستگاه قضايى در زمينه كاهش 
ــترش  ــان كرد: گس ــالق نيز خاطرنش ط
مشاوره هاى قبل از طالق و افزايش مراكز 
مشاوره خانواده از جمله مهمترين اقدامات 
قوه قضاييه براى كاهش آسيب طالق بوده 
ــت.رئيس قوه قضاييه گفت: در حوزه  اس
زندانها نيز حسب گزارش سازمان زندانها، 
ــواده زندانيان تحت  ــر از خان 20 هزار نف
ــش قرار گرفته اند و تالش  حمايت و پوش
ــت خانواده هايى كه در معرض  ــده اس ش
ــالق قرار دارند از اين  اعتياد، بيمارى يا ط
ــى الريجانى با  وضعيت رهايى يابند.آمل
ــاره به برخى اقدامات در زمينه كاهش  اش
مفاسد اخالقى نيز اظهار كرد: در اين عرصه 
نيز دادستانها و نيروى انتظامى توجيه شده 
اند. معتقديم در بسيارى از موارد اگر يك 
ــر جوان را كه مرتكب خالفى  دختر و پس
شده اند به جاى آنكه به زندان بفرستيم با 
رأفت و نصيحت نسبت به آنها رفتار كنيم، 
ــم گرفت.  ــيار بهترى خواهي ــه بس نتيج
ــت اجتماعى و  ــاس معاون ــن اس برهمي
پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه، طرح 
موفقى در اين زمينه داشته است و به جاى 
ــات متعدد  ــاى كيفرى، جلس برخورده
توجيهى براى اين افراد برگزار كرده است 
ــان مى دهد ميزان  كه نتايج اين طرح نش
بازگشت دوباره آنان به چرخه مفاسد بسيار 
ــه و از اين جهت طرح مذكور  كاهش يافت

بسيار موفق ارزيابى مى شود.

رئيس قوه قضاييه:

عربستان، محور شرارت در منطقه است
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خوانده :  آقای عبدالحمید علیپور فرزند  احمد به نشانی ارومیه جاده سرو 

بخش صومای برادوست روستای میر داوود 
خواسته : طالق به درخواست زوجه 

رای دادگاه 
در خص��وص  دادخواس��ت خانم فریوش غفاری گلدانل��و  با وکالت  آقای 
علیزاده  به طرفیت  آقای عبدالحمید علیپور  به خواس��ته  صدور حکم طالق  
زوجه  بلحاظ  عس��ر  و حرج به دلیل ترک زندگی مش��ترک از سوی  به استناد 
رونوشت سند نکاحیه  و رونوشت استشهادیه محلی استماع شهادت شهود  و 
تحقیق  محلی  دادگاه  با عنایت  به جمیع اوراق و محتویات پرونده و ش��هادت  
ش��هود  تعرفه  شده از س��وی خواهان  نظر به اینکه زوجه مدعی  گردیده زوج 
مدت 8 س��ال است زندگی مشترک را بدون عذر موجه شرعی  و قانونی  ترک 
نموده و زوجه را بدین جهت در عس��ر و حرج قرار داده و دالیلی از جمله  موارد 
مذکور در ستون خواسته  را به دادگاه  جهت اثبات ادعای   خود ارائه داده است  
و زوج نیز علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی و ارسال  اخطاریه  به آخرین محل 
اقامتگاه  وی در جلسه  دادگاه حضور نیافته  و نیز گزارش واصله از اداره  گذرنامه 
دالل��ت  ب��ر این دارد  که زوج از طریق مرز زمینی و هوایی مکرر به ترکیه  تردد 
مینماید و تحقیقات  محلی معموله توسط مرجع انتظامی  نیز حاکی  از صحت 
ادعای  خواهان میباش��د و از طرفی تالش و مش��اعی دادگاه  و داوران  جهت 
اص��الح  ذات البی��ن  موثر  واقع واقع نگردیده  و زوجه  حاضر گردیده و در قبال  
بذل تمام حق و حقوق خود از زوج طالق بگیرد و حسب گواهی  پزشکی  قانونی  
زوجه  غیر حامل میباشد و زوجین فاقد اوالد مشترک صغیر میباشند لذا دادگاه 
ضمن احراز رابطه زوجیت طرفین مستنداَ به  بند 1 تبصره  ماده 1130 قانون 
مدنی عسر و حرج زوجه را ثابت تشخیص حکم طالق  زوجه  صادر و اعالم می 
دارد در اج��رای  تبص��ره م��اده 33 قانون حمایت خانواده حدید س��ر دفتر به 
نمایندگی از سوی  این دادگاه  صیغه طالق را جاری  خواهد نمود و حکم طالق 
صادره مدت شش ماه پس از انقضای مهلت فرجام  دارای  اعتبار  میباشد رای 
ص��ادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض واخواهی در 
ای��ن دادگاه و پ��س از انقضای مهلت واخواهی ظ��رف ۲0 روز قابل اعتراض  و 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

خواهان حمیده صالحی فرزند جعفر  دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای 
بهزاد  س��اعدی فرزند محمد  صدیق به خواس��ته  صدور حکم به گواهی  فسخ 
نکاح  تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان بوکان نموده  که جهت رسیدگی  
به ش��عبه  1 خانواده  شهرس��تان بوکان واقع در بوکان  - خیابان کمربندی  - 
خیابان عدالت ارجاع و به کالسه  پرونده شماره  9605۴۲ ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی و استماع شهادت شهود خواهان   96/10/۲ ساعت  10/30 تعیین 
ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان  بودن خوانده  و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده  پس از نشر آگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.986۴ 
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان بوکان – گالویژ 

بیاودار 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان خانم  نازدار  داروند فرزند محمد  دادخواستی  به طرفیت خوانده  
آقای رحیم س��لطانی  فرزند اسماعیل  به خواسته  صدور حکم به گواهی فسخ 
نکاح  تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان بوکان نموده  که جهت رسیدگی  
به ش��عبه  1 خانواده  شهرس��تان بوکان واقع در بوکان  - خیابان کمربندی  - 
خیابان عدالت ارجاع و به کالسه  پرونده شماره  96086۴ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان   96/10/18 ساعت  9 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان  بودن خوانده  و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی  دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی  و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده  پس از نش��ر آگهی  و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.9863 
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان بوکان – گالویژ 

بیاودار 
�������������������������������������������

ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان : پرویز صوفی زاده فرزند انور با وکالت کوروش خسروی 

خوانده : اصغر رجبی فرزند عبدالحسین موعد رسیدگی : 1396/10/17 
ساعت 1۲ صبح 

متن اخطاریه حسب دعوی  آقای پرویز صوفی زاده دائر بر مطالبه وجه به 
مبلغ  ۴30/000/000 میلیون ریال  بدینوسیله به مشارالیهم ابالغ میگردد در 
موعد مقرر 1396/10/17 ساعت 1۲ صبح جهت رسیدگی و استماع شهادت 
ش��هود خواهان در این دادگاه حضور یابند بدیهی اس��ت ع��دم حضور مانع از 
رس��یدگی و صدور رای نخواهد بود و جهت اطالع از مفاد ضمائم به شعبه اول 
حقوقی مراجعه نمایند ضمناَ هزینه انتشار آگهی توسط خواهان پرداخت می 

گردد.9865 
 بهرام خاکپور – دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوکان 

�������������������������������������������

ابالغ 
وقت رس��یدگی  در دادسرا خانم حلیمه  قادری  فرزند عبداهلل  ، شکایتی  
دایر بر سرقت تعزیری  علیه آقای  حسن رحمانی  یاسی کندی  فرزند کریم به 
دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان ب��وکان ارائه نموده اس��ت که جهت 
رس��یدگی به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان بوکان  
واق��ع در ب��وکان – خیاب��ان کمربن��دی  - خیابان عدالت ارجاع  و به کالس��ه   
950998۴۴۲5800۴11 و شماره بایگانی  ۲/950۴67 ثبت گردیده است که 
به علت مجهول المکان  بودن متهم و فاقد آدرس صحیح  در پرونده  و به تجویز 
ماده  17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار  آگهی می شود تا متهم  از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  و اطالع  از 
مفاد آن  با حق همراه داش��تن  وکیل جهت  دفاع  از ش��کایت مطروحه  در این 
ش��عبه حاضر ش��ود و اال دادس��را برابر  مقررات  قانونی اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود.9866 
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان بوکان – 

مصطفی مظاهری سعید آباد 
�������������������������������������������

آگهی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ پالک  بشماره  36۲8/17 اصلی بخش  ۲ خوی در صفحه  180 
دفتر 378 ذیل ثبت  99935 بنام علی خلیل زاده  ثبت و سند مالکیت  برگی 
آن صادر و تس��لیم گردیده اس��ت که بعداَ  برابر  س��ند قطعی شماره  613۲6 
مورخ��ه  95/8/10 دفت��ر یک خوی در حق  فاطمه قره  محمد لو  انتقال  یافته  
اس��ت س��پس آقای علی خلیل زاده وکالت��اَ  از طرف نامبرده با تس��لیم برگ 
استشهادیه  محلی مدعی است سند مالکیت صادره بعلت اسباب کشی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت  المثنی نموده است که مراتب به استناد  
ماده  1۲0 – آئین نامه  اصالحی  قانون ثبت برای اطالع  عموم اگهی میگردد 
هر کس نس��بت به ملک مورد اگهی  هرگونه ادعایی دارد یا معامله  انجام داده 
اس��ت که در قسمت فوق ذکر نشده  یا مدعی وجود سند مالکیت  در  نزد خود 
میباش��د  باید ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگهی به ثبت محل مراجعه  و 
اعتراض خود را ضمن ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض  نشود و یا در صورت اعتراض  اصل سند مالکیت  یا 
سند معامله  ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی  را  طبق مقررات صادر و 
به متقاضی تس��لیم خواهد کرد در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتش��ار 
میگردد و تجدید نخواهد شد.در ضمن برابر سند رهنی شماره 613۲7 مورخه  

95/08/10 دفتر یک خوی  نزد بانک ملت  در قید رهن است.987۴
رئیس ثبت خوی – سلیمانپور 

�������������������������������������������
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای  رامین عبداله پور دارای شناسنامه شماره 586  بشرح دادخواست به 
کالس��ه ۴37/96  از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ش��مس الدین عبداله پور  بشناس��نامه 5  در تاریخ 
1393/0۴/۲0  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
1-فرنگیس پاشاپور  به ش ش  359 صادره از پلدشت همسر متوفی  

۲-صابر عبداله پور به ش ش  610 صادره از پلدشت  پسر متوفی 
3-ناصر عبداله پور به ش ش  587 صادره از پلدشت  پسر متوفی 

۴-یاسر عبداله پور به ش ش  7  صادره از پلدشت  پسر متوفی 
5-قربان  عبداله پور به ش ش  ۲ صادره از پلدشت  پسر متوفی 

6-رامین عبداله پور به ش ش  586 صادره از پلدشت  پسر متوفی 
7-الناز عبداله پور به ش ش  99 صادره از پلدشت  دختر  متوفی 

8-فاطمه عبداله پور به ش ش  ۴9۲00897۴0 صادره از پلدشت  دختر 
متوفی 

اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.9831
رئیس شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان پلدشت 
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رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای  عبدالعلی  کاظمی دارای شناسنامه شماره  5  بشرح دادخواست به 
کالس��ه  ۴93/96 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عزی��ز کاظمی زنگالنی بشناس��نامه 37  در تاریخ 
1371/07/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به:
1-مهپاره مقصودی به ش ش  335 صادره از پلدشت  همسر متوفی 

۲-بیرامعلی  کاظمی به ش ش  ۴9396870۴0 صادره پلدش��ت پس��ر 
متوقی 

3-عبدالعلی   کاظمی به ش ش  ۴939876117 صادره پلدش��ت پس��ر 
متوقی 

۴-حس��ین  کاظمی به ش ش  ۴939658659 صادره پلدش��ت پس��ر 
متوقی 

5-حس��ن  کاظم��ی به ش ش  ۴9۲9659051 صادره پلدش��ت پس��ر 
متوقی 

6-رس��ول   کاظم��ی به ش ش  ۴9۲966060۲ صادره پلدش��ت پس��ر 
متوقی 

7-اصغر  کاظمی به ش ش  ۴9۲9993۴1 صادره پلدشت پسر متوقی 
8-زه��را   کاظم��ی ب��ه ش ش  ۴9۲985688۴ صادره پلدش��ت دختر 

متوقی 
9-ای��ران    کاظمی ب��ه ش ش  ۴9۲9658101 صادره پلدش��ت دختر 

متوقی 
10-زین��ب   کاظمی به ش ش  ۴9۲9659698 صادره پلدش��ت دختر 

متوقی 
11-ش��هیده   کاظمی به ش ش  ۴9۲99057۲9 صادره پلدشت دختر 

متوقی 
1۲-رقی��ه   کاظمی ب��ه ش ش  ۴9۲00۲۴۴36 صادره پلدش��ت دختر 

متوقی 
13-گل��ی    کاظمی ب��ه ش ش  ۴9۲9656915 صادره پلدش��ت دختر 

متوقی 
1۴-س��کینه   کاظمی به ش ش  ۴9۲9658۴۲1 صادره پلدشت دختر 

متوقی 
اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.983۲
رئیس شعبه  ۲  شورای حل اختالف شهرستان پلدشت 
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رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای  بهروز دالئی میالن  دارای شناسنامه شماره ۲910001891  بشرح 
دادخواس��ت به کالسه 506/96  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امین دالئی میالن  بشناسنامه  ۲  در 
تاری��خ 1395/0۴/۲3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 

منحصر است به:
1-گلعذار  دالئی میالن  به ش ش  3 صادره از پلدشت همسر متوفی 
۲-حسن دالئی میالن به ش ش  3۴ صادره از چالدران پسر متوفی 

3-حسین دالئی میالن به ش ش  15  صادره از چالدران پسر متوفی 
۴-قطب الدین دالئی میالن به ش ش  17 صادره از چالدران پسر متوفی 

5-محمد دالئی میالن به ش ش  ۲۴  صادره از چالدران پسر متوفی 
6-بهروز دالئی میالن به ش ش  ۲910001891  صادره از چالدران پسر 

متوفی 
7-صدر الدین  دالئی میالن به ش ش  ۲91976575۲ صادره از چالدران 

پسر متوفی 
8-صلح الدین دالئی میالن به ش ش  ۲91916۲071  صادره از چالدران 

پسر متوفی 
9-ایران دالئی میالن به ش ش  16 صادره از چالدران دختر متوفی 

10-توران دالئی میالن به ش ش  ۲5 صادره از چالدران دختر  متوفی 
اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد 9830 
رئیس شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان پلدشت 
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رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای  کالم رام   دارای شناسنامه شماره 759 بشرح دادخواست به کالسه 
96 – 1058  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شیرزاد رام بشناسنامه 61۲  در تاریخ 1396/05/۲8  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 1-کالم  رام ف 

شیرزاد  به ش ش  759  ت ت 1351 صادره از میاندوآب پسر متوفی 
۲-زین العابدین رام   رام ف ش��یرزاد  به ش ش  ۴89  ت ت 1350 صادره 

از میاندوآب پسر متوفی 
3-علی  رام ف ش��یرزاد  به ش ش  11  ت ت 136۴ صادره از ملکان  پس��ر 

متوفی 
۴-بهروز  رام ف ش��یرزاد  ب��ه ش ش  130  ت ت 1367 صادره از مراغه و 

ملکان پسر متوفی 
5-رضا  رام ف شیرزاد  به ش ش  ۲960۲91311  ت ت 137۲ صادره از 

میاندوآب پسر متوفی 
6-معصومه  رام ف ش��یرزاد  به ش ش  ۲  ت ت 1361 صادره از مراغه – 

ملکان  دختر متوفی 
7-رقی��ه  رام ف ش��یرزاد  ب��ه ش ش  858  ت ت 1357 صادره از مراغه - 

ملکان دختر متوفی 
8-صغری  رام ف ش��یرزاد  به ش ش  ۲  ت ت 13۴9 صادره از میاندوآب 

دختر متوفی 
9-ط��رالن  مل��ک زاده ف قنب��ر  ب��ه ش ش  3۲۲ ت ت  13۲7 صادره از 

شاهین دژ همسر متوفی 
اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.9861
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف میاندوآب 
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مفقودی 

برگ کمپانی س��واری پژو پارس مدل 1389 به شماره انتظامی  ایران ۲7 
– 7۲3 ن 81 و ش��ماره موت��ور  1۲۴89301۴۴۴ و ب��ه ش��ماره شاس��ی   
NAAN۲1CA1BK۴۴۴696 بن��ام ان��ور نبوی  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.9878 
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مفقودی 
 برگ سبز وانت دو کابین  تویوتا مدل 1978 به شماره انتظامی ایران  15 
– 1۴7 ع ۴6 و ش��ماره موتور  153۴506 و شماره شاسی  1513۴۴ بنام سد 
ابوالفضل مقدسی بناب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.9879 
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  مفقودی-شاهین دژ
سند قطعی منقول شماره 16766دفتر1۲میاندواب وسندقطعی شماره 
9910دفترشاهیندژ لودرچرخ الس��تیکی مدل1۲06۴Wکوماتسو شماره 
شاس��ی 1۲۴6۴ب��ه نام محمدرضالطف��ی مفقودواز درجه اعتبار س��اقط می 

باشد.9859

آگهی احضار متهم
در پرونده به ش��ماره بایگانی960018 این شعبه متهم آقای محمدرضا 
انوری به اتهام تحصیل و قبول مال مسروقه )یک دستگاه گوشی تلفن همراه(
تحت تعقیب می باش��د.اما ابالغ احضاری��ه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت 
متهم ممکن نشده و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده و ابالغ 
نیز به طریق دیگر میس��ر نگردیده است لذا بنا به تجویز ماده 17۴ قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مصوب139۲ بدینوس��یله متهم از طریق انتش��ار اگهی در 
روزنامه احضار می شود.نامبرده مکلف است ظرف مدت یک ماه در شعبه ۲07 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشهد واقع در خیابان کوهسنگی-میدان 
الندشت-دادس��رای عمومی و انقالب ناحیه۲ مش��هد مقدس حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور،بازپرسی پس از انقضاء مهلت مقرر به 
موض��وع رس��یدگی و اظه��ار عقی��ده م��ی کن��د.م ال��ف۴۴۲91 تاری��خ 

انتشار1396/8/30
دادیار مستقر در شعبه ۲07 دادسرای عمومی و انقالب مشهد مقدس

�������������������������������������������
ابالغ

در پرونده کالسه ۲۲8/960۲۲1 آقای شادپور مراغه فرزند بهرام به اتهام 
سرقت تلفن همراه موضوع شکایت حسن رجبی تحت تعقیب می باشد بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 ق.آ.د.ک مراتب آگهی 
نامبرده مکلف اس��ت ظرف مدت 30 روز در ش��عبه ۲۲8 دادیاری دادس��رای 
عمومی و انقالب دادس��رای ناحیه مش��هد جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق 
داشتن وکیل دادگستری حاضر شود نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود.م الف۴۴۲90 تاریخ انتشار1396/8/30
دادیار شعبه ۲۲8 دادسرای ناحیه ۲ مشهد

�������������������������������������������
دادنامه

متهم:فاطمه منصوری فرزند یداله به نشانی: مجهول المکان اتهام:حمل و 
نگهداری 17/65 گرم شیره تریاک

در خصوص اتهام خانم فاطمه منصوری فرزند یداله متولد 133۴ متاهل 
س��اکن مش��هد س��ابقه محکومیت کیفری آزاد به قید الت��زام دایر به حمل و 
نگهداری 17 گرم و 65 س��انت ش��یره تریاک موضوع کیفرخواست صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب مشهد با توجه به محتویات پرونده واعم از گزارش 
مرجع انتظامی صورت جلس��ه کشف مواد مخدر مذکور از وی و برگ توزین و 
تخلیص مواد مذکور اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی 
محرز و مس��لم است لذا دادگاه مستندا به بند1 ماده 5 قانون اصالح و با اعمال 
ماده 37 قانون مجازات اس��المی و ماده 17 قانون اصالح به پرداخت دویس��ت 
هزار تومان جریمه نقدی محکوم می گردد که مبلغ پنجاه هزار تومان آن بدل 
۲5 ضربه شالق می باشد و گذرنامه وی باطل و به مدت دو سال ممنوع الخروج 
می گردد و ایام بازداش��تی وی محاسبه گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر  در دادگاه های تجدیدنظر اس��تان خواهد بود.م الف۴۴۲89 تاریخ 

انتشار 1396/8/30
رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی مشهد

�������������������������������������������
آگهی ابالغ دادنامه

بدینوسیله به اقای حس��ین صادقی فرزند رمضان به اتهام نگهداری آلت 
مخصوص استعمال مواد مخدر )یک عدد پایپ(فعال مجهول المکان در پرونده 
کالس��ه 5/960531 شعبه پنجم انقالب اسالمی مش��هد ابالغ می گردد که 
نامبرده طی دادنامه شماره 9609975150۲00979 مورخ96/8/۲0 عالوه بر 
ضبط پایپ به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت با احتساب 
ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی و رس��یدگی در همین دادگاه و سپس قطعی 

است.م الف۴۴۲88 تاریخ انتشار1396/8/30
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی مشهد

�������������������������������������������
ابالغ

بدینوسیله در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذیل ماده 30۲ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و پیرو آگهی قبلی به آقای 
محمدحس��ن فاضلی کاریزمه فرزند محمد باقر فعال مجهول المکان ابالغ می 
ش��ود که درمورد دعوی بانک مهر اقتصاد به طرفیت ش��ما در پرونده ش��ماره 
960318 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 9609977580500895 ب��ه پرداخت 
تضامنی مورد خواس��ته به مبلغ ۲1۴/۴۴6/۴85 ریال و مبلغ 1۴/۲3۴/000 
ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده 
و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که 
توس��ط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم شده اید.مفاد رای برای یک بار بوسیله انتشار آگهی به شما 
ابالغ می شود تاریخ نشر اگهی، تاریخ ابالغ رای محسوب و از تاریخ ابالغ ظرف 
بیس��ت روز قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه اس��ت.م ال��ف۴۴۲9۴ تاریخ 

انتشار1396/8/30
مدیر دفتر شعبه 13 حقوقی مشهد

�������������������������������������������
ابالغ

بدینوسیله در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذیل ماده 30۲ قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و پیرو آگهی قبلی به 1- 
آقای محمد کهنس��ال فرزن��د احمد فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود که 
درمورد تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به طرفیت شما در پرونده شماره 960۲۲1 
ب��ه موجب رای ش��ماره 960997758050089۲ به پرداخت تضامنی مورد 
خواسته به مبلغ 1/080/000/000 ریال و مبلغ 6۴/598/000 ریال بابت کلیه 
خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک 
مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
محکوم ش��ده اید.مفاد رای برای یک بار بوسیله انتشار آگهی به شما ابالغ می 
شود تاریخ نشر اگهی، تاریخ ابالغ رای محسوب و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روز 

قابل واخواهی در همین دادگاه است.م الف۴۴۲9۲ تاریخ انتشار1396/8/30

مدیر دفتر شعبه 13 حقوقی مشهد
�������������������������������������������

ابالغ
بدینوسیله در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذیل ماده 30۲ قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدن��ی و پیرو آگهی قبلی به 
1-آقای آرمین صادقیان لطف آبادی فرزند مجید فعال مجهول المکان ابالغ می 
ش��ود که درمورد دعوی بانک مهر اقتصاد به طرفیت ش��ما در پرونده ش��ماره 
960317 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 9609977580500899 ب��ه پرداخت 
تضامنی مورد خواس��ته به مبلغ 305/000/000 ریال و مبلغ ۲0/511/000 
ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده 
و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که 
توس��ط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم شده اید.مفاد رای برای یک بار بوسیله انتشار آگهی به شما 
ابالغ می شود تاریخ نشر اگهی، تاریخ ابالغ رای محسوب و از تاریخ ابالغ ظرف 
بیس��ت روز قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه اس��ت.م ال��ف۴۴۲95 تاریخ 

انتشار1396/8/30
مدیر دفتر شعبه 13 حقوقی مشهد

�������������������������������������������
ابالغ

بدینوسیله در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذیل ماده 30۲ قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدن��ی و پیرو آگهی قبلی به 
1-خانم فاطمه راحتی فرزند ملک محمد ۲-آقای مرتضی امینی فرزند ابوطالب 
3-آقای مجتبی فقیه موسوی فرزند محمد هادی فعال مجهول المکان ابالغ می 
ش��ود که درمورد دعوی بانک مهر اقتصاد به طرفیت ش��ما در پرونده ش��ماره 
960337 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 9609977580500930 ب��ه پرداخت 
تضامنی مورد خواس��ته به مبلغ 500/000/000 ریال و مبلغ 30/1۴۲/000 
ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده 
و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که 
توس��ط بانک مرکزی اعالم می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم شده اید.مفاد رای برای یک بار بوسیله انتشار آگهی به شما 
ابالغ می شود تاریخ نشر اگهی، تاریخ ابالغ رای محسوب و از تاریخ ابالغ ظرف 
بیس��ت روز قاب��ل واخواهی در همی��ن دادگاه اس��ت.م ال��ف۴۴۲96 تاریخ 

انتشار1396/8/30
مدیر دفتر شعبه 13 حقوقی مشهد

�������������������������������������������
آگهی احضار متهم

در پرونده شماره 960705 شعبه ۲03 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
ناحیه۲ مش��هد آقای امیر سرگلی فرزند سلیمان به موجب شکایت- به اتهام 
سرقت متور سیکلت تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
وی و ع��دم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس��ی به او طبق ماده 17۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم 
ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم 

گرفته خواهد شد.م الف۴۴۲87 تاریخ انتشار1396/8/39
بازپرس شعبه ۲03 دادرسی ناحیه ۲ مشهد

�������������������������������������������
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان پست بانک دادخواستی به طرفیت خوانده نسترن انصاری فرزند 
رضا بخش به خواس��ته مطالبه مبلغ ۴8 میلیون ری��ال تقدیم دادگاه حقوقی 
مش��هد نموده که به شعبه ۲6 دادگاه حقوقی ارجاع و به کالسه ۲6/960609 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 96/11/۲5 ساعت 8 صبح می باشد 
ک��ه به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و به دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد.م الف 

۴۴300 تاریخ انتشار1396/8/30
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

امام خمینی شهرستان مشهد
�������������������������������������������

ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محسن ژیان فیض آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده گل گز 
صارم عزیزی به خواسته اعتراض ثالث در پرونده کالسه ۲6/9503۲۴ تقدیم 
دادگاه حقوقی مشهد نموده که به شعبه ۲6 دادگاه حقوقی ارجاع و به کالسه 
۲6/960۲69 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 96/11/1۴ ساعت 1۲ 
صبح می باشد که به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی و به دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 

گردد.م الف ۴۴301 تاریخ انتشار1396/8/30
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

امام خمینی شهرستان مشهد
�������������������������������������������

آگهی ابالغ 
وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم خواهان مدرسه عالی و دانشگاه 
ش��هید مطهری دادخواس��تی به طرفیت خوانده احسان عبداللهی فرد فرزند 
عبدالرضا به خواسته مطالبه خسارت)عدم انجام تعهد طبق قرارداد( ومطالبه 
اجور معوقه و مطالبه وجه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده 
کالس��ه 9609987580500۴80 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1396/10/16 س��اعت11:30 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گ��ردد.م الف۴۴۲99 تاریخ 

انتشار1396/8/30
منشی دادگاه حقوقی شعبه13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 

خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(
�������������������������������������������

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خواهان شرکت تعاونی ثامن االئمه 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده مهدی نجفی ثان��ی نوقابی-محمد زاهدی- 
رجبعلی ملک زاده نوقابی-عباسعلی ملک زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9609987580500569 
ش��عبه 13 دادگاه عموم��ی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس��تان 
مش��هد)55حقوقی س��ابق( ثب��ت و وقت رس��یدگی م��ورخ 1396/10/19 
ساعت09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس��ت خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
تاری��خ  ال��ف۴۴۲98  گ��ردد.م  حاض��ر  دادگاه  در  رس��یدگی  جه��ت 

انتشار1396/8/30
منشی دادگاه حقوقی شعبه13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 

خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(
�������������������������������������������

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خواهان صدیقه محمدباقرزاده-علی 
اکبر ذبیح اللهی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای محس��ن ش��جاعی به 
خواس��ته مطالبه خسارت نس��بت به دو ملک به انضمام کلیه خسارات قانونی 
مط��رح ک��ه ب��ه ای��ن ش��عبه ارج��اع و ب��ه ش��ماره پرون��ده کالس��ه 
9609987506600۲13 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/10/17 س��اعت09:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گ��ردد.م الف۴۴۲97 تاریخ 

انتشار1396/8/30
منشی دادگاه حقوقی شعبه13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 

خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(
�������������������������������������������

آگهی ابالغ
 وق��ت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائ��م خواهان بانک مه��ر اقتصاد 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده هادی دامور فریمانی-فریبرز نمازی-محسن 
نصیری-مهدی دامور فریمانی-حامد فرهمند به خواس��ته مطالبه وجه چک 
مط��رح ک��ه ب��ه ای��ن ش��عبه ارج��اع و ب��ه ش��ماره پرون��ده کالس��ه 
9609987580500۴63 ش��عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد)حقوقی55 سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/10/18 س��اعت11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در 
خواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گ��ردد.م الف۴۴۲93 تاریخ 

انتشار1396/8/30
منشی دادگاه حقوقی شعبه13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 

خمینی شهرستان مشهد )55حقوقی سابق(
�������������������������������������������

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم فاطمه نساء غریبیان 

خلیل آباد فرزند علی اصغر و صدیقه رحمتی شکیب فرزند حسین
خواهان صندوق کار آفرینی امید دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق 
به خواسته مطالبه وجه به صورت تضامنی به مبلغ 10۲000000ریال مطرح 
که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 960998757610051۴ 
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1396/10/13 س��اعت1۲:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م 

الف۴۴۲86 تاریخ انتشار1396/8/30
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه11دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

امام خمینی شهرستان مشهد

محمد مس��عود امانی – خبرنگار س��اوه و زرندیه: اداره 
اوقاف و امور خیریه زرندیه در س��ال گذشته از لحاظ تعداد 

پخش خبری مقام اول استان را کسب کرد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زرندیه با اعالم 
این خبر، گفت: با توجه به اینکه همیش��ه برای شکار کردن 
باید دانه پاشید و همچنین اینکه هیچ گاه نمی توانیم منکر 
این ش��ویم که جذابیت ح��رف اول را در جامعه می زند، لذا 
فضای مجازی بسیاری از افراد را به خود وابسته کرده است و 
دشمن سعی کرده با مسائل مختلف در رشته های متفاوت 

مردم را سرگرم، شبه افکنی و گمراه کند.
حجت االس��الم حمید کرمی با تاکید بر اینکه اصحاب 
رس��انه رسالت مهمی را در جامعه دارند، اضافه کرد: دشمن 
دانه خود را به ویژه در مورد اینترنت و ش��بکه های مجازی، 
قبل تر پاش��یده اس��ت لذا با توجه به اینکه تمام رس��انه ها 

ویژگی جذابیت را دارند، باید از این پتانسیل استفاده کرد.
وی افزود: تاکنون موقوفه در خصوص رسانه ها نداریم و 
این امر جای تاس��ف دارد و باید جامعه را به این سمت سوق 

داد.
حجت االس��الم کرمی با بی��ان اینکه اصحاب رس��انه 
روشنگران جامعه هستند، ادامه داد: با ساخت فیلم مختار و 
پخش آن در بیشتر شبکه های جهانی، شاهد تاثیر رسانه را 
در جهان اسالم بودیم که مختار حتی با چهره هنرپیشه اش 

شناخته شد.

وی ب��ا بیان اینک��ه بیش از ۴0 برنامه فرهنگی امس��ال 
تاکنون اجرا شده است، گفت: 180 مورد از رقبات موقوفات 
که جمعا 95 س��ند می ش��ود، صادر شده است که نسبت به 
س��ال گذش��ته که 80 سند صادر ش��د، ۲0 درصد افزایش 

داشته است.
ب��ه گفته وی، 11 مورد علی��ه متصرفان موقوفات طرح 
دعوی شده که سه مورد منجر به صدور رای له موقوفه شده 
و همچنین 115 میلیون تومان مطالبات از اشخاص حقیقی 

و حقوقی طبق رای صادره، اخذ شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه زرندیه با بیان اینکه ۲77 
موقوفه در زرندیه اس��ت که ۲63 عدد متصرفی است، اعالم 
ک��رد: 117 موقوفات منفعت��ی و 160 موقوفات انتفاعی در 
شهرس��تان وجود دارد و  همچنین 1398 رقبات در زرندیه 
اس��ت که 135۴ ع��دد متصرفی و ۴۴ ع��دد غیر متصرفی 

است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین نیات موقوفات تعزیه داری 
سیدالش��هدا )ع( است، اظهار داش��ت: در بخش عمرانی در 
امامزاده  جعفر )ع(، امامزاده پن��ج تن)ع( و امامزاده عبداهلل 

ابراهیم)ع( فعالیت عمرانی انجام شده است.
کرم��ی افزود: امامزاده جعفر)ع( ک��ه در 5۲ کیلومتری 
زرندیه بین مرز استان مرکزی و البرز واقع شده است دارای 
۲5 کیلومتر جاده خاکی اس��ت که فاز اول زیرساخت آن با 
کمک خیرین آغاز شده و ستون های آن که تاکنون بیش از 

60 میلیون تومان هزینه در برداشته، نصب شده است.
ب��ه گفت��ه وی، ضریح امامزاده پنج ت��ن)ع( نیز با صرف 
هزینه بالغ بر 95 میلیون تومان نصب شده است و خانه خادم 
و وضوخان��ه امامزاده عبداهلل ابراهی��م)ع( هم ادامه تکمیل 

داشته است.
وی ب��ا بیان اینکه از ۴۲ نفر برترین های قرآنی تجلیل به 
عمل آم��د، اضافه کرد: ۲6 برنامه ب��رای هفته وقف در نظر 
گرفته ش��ده است که افتتاح نمایشگاه هفته وقف با 5 غرفه 
قرآن��ی، عفاف و حجاب، کودک و نوجوان، مش��اوره وقف و 
عملکرد اوقاف به مدت 10 روز با پخش فیلم درباره دهه فجر 
و چند رس��انه ای؛ نشس��ت ب��ا اصحاب رس��انه؛ غبارروبی، 
عطرافش��انی و گلب��اران م��زار ش��هدا در ج��وار امام��زاده 
عبدالمطلب)ع( روستای پیک؛ جلسه شورای اداری و ارائه 
گ��زارش عملک��رد اداره اوقاف؛ مراس��م رحل��ت حضرت 
رس��ول)ص( و شهادت امام حس��ن مجتبی)ع( در امامزاده 
سید منصور)ع(، محفل انس با قرآن و تجلیل از برترین های 
قرآنی با حضور احمد دباغ حافظ بین المللی قرآن؛ غبارروبی 
و عطرافش��انی امامزاده صالح)ع( روس��تای تیره؛ برگزاری 
همایش وق��ف و خانواده؛ دیدار با خانواده ش��هید مفیدی؛ 
نشست تخصصی وقت با نخبگان علمی شهرستان و اصناف 
و بازاریان و کارخانه داران و پزش��کان و پرستاران؛ برگزاری 
همایش یاوران وقف و بازدید از درمانگاه موقوفه سکینه آقتاج 
ان��ور الدوله روس��تای دوزج از مهمترین ای��ن برنامه ها می 

باشد.

کسب مقام اول استان اراك توسط اداره اوقاف و امور خیریه زرندیه از لحاظ 
تعداد پخش خبری در سال گذشته 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شماره مجوز: 1396.3892
روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

نوبت اول شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خوزستان

                                                                                             آگهی ابالغ  اوراق مالیاتی                                                                                                                                             
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب اسفند ماه سال1366 بدینوسیله برگ/برگهای دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی با مشخصات زیر به مودی/مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا در زمان تعین شده با در دست داشتن اسناد و مدارک الزم در جلسه حل اختالف مالیاتی در نشانی مندرج در جدول حضور بهم رسانند.عدم حضور مانع از رسیدگی 

هیات و صدور رای نخواهد بود.
 

شماره ملی نام مودیپروندهشماره ردیف
شناسنامه/ثبت

عملکرد منبع مالیاتیمرحله رسیدگیشماره و تاریخ برگ دعوت
درآمد یا ماخذ مشمول مالیاتسال

)به ر یال(
نشاني محل تشکیل جلسه هیأت حل اختالف مالیاتيوقت رسیدگي

ساعتتاریخ

نکا�جنب شرکت نفت139030/7۴7/5001396/09/1913    مشاغل بدوی96/8/27�41590آهن االت صادقی16158

2
نکا�جنب شرکت نفت1390۲53/8۲8/3۲01396/09/1913مشاغلبدوی۴1588-96/8/۲7محمد رضا قیومی6060

نکا�جنب شرکت نفت139083/638/۲801396/09/1913مشاغلبدوی۴1589-96/8/۲7حسیفر36701

فرهاد مختاری 46130
نکا�جنب شرکت نفت1390۲81/59۲/0001396/09/1913مشاغلبدوی۴1560-96/8/۲7خورشید

نکا�جنب شرکت نفت1390۴۲0/0001396/09/1913مشاغلبدوی۴1559-96/8/۲7سید رضا حسینی راد56161
نکا�جنب شرکت نفت139038/700/5001396/09/1913مشاغل بدوی۴1557-96/8/۲7طاهری66700

علی نجف پور�رئیس امور حسابرسی مالیاتی نکا

اداره امور مالیاتی
شهرستان نکا



بانك وبيمهبانك وبيمهشماره 3864      سه  شنبه    30 آبان     41396
مديرعامل بانك ملى ايران خبرداد:

تسهيالت حداكثرى و ضمانت هاى حداقلى براى 
مردم آسيب ديده از زلزله در كرمانشاه

ــوراى هماهنگى بانك هاى دولتى با يادآورى  رئيس ش
رشادت ها و مقاومت هاى مردم كرمانشاه در هشت سال دفاع 
مقدس، گفت: امروز زمان جبران آن خدمات است و به همين 
ــانى پيش قدم  دليل مردم و نظام بانكى در اين خدمت رس

شده اند.
ــزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، دكتر محمد  به گ
رضا حسين زاده در نشستى كه با حضور مديران عامل بانك 
ــتاندار و جمعى از مقامات استانى در سالن  هاى دولتى، اس
تدبير استاندارى كرمانشاه براى رسيدگى به امور زلزله زدگان 
برگزار شد، با بيان اين كه طى روزهاى پس از زلزله همه مردم 
ــاه دست به  ــيب ديدگان منطقه كرمانش براى كمك به آس
دست هم دادند، افزود: روزهاى گذشته براى مردم زلزله زده 
ــم براى رفع  ــه مديران منطقه ه ــخت بود و البت ــيار س بس

مشكالت بسيار تالش كردند.
ــت وقوع حادثه،  ــه داد: بانك ها از لحظات نخس وى ادام
ــتافتند و تالش  ــيب ديدگان ش همپاى مردم به كمك آس
كردند از حداكثر امكانات براى حل مشكالت استفاده كنند.
ــين زاده، بانك ها در ساعات ابتدايى تالش  به گفته حس
ــيب ديده نصب كنند تا  كردند خودپردازها را در مناطق آس

مردم دست كم با مشكل نقدينگى مواجه نباشند.
وى به كمك هاى نقدى و غيرنقدى همكاران نظام بانكى 
ــتور دكتر  ــاره كرد و گفت: با دس ــاه اش براى مردم كرمانش
ــادى و دارايى، در اولين  ــيان وزير محترم امور اقتص كرباس
روزهاى حادثه تيمى از مسئوالن وزارت امور اقتصاد و دارائى 
و نظام بانكى به منطقه اعزام شد و براى حل مشكالت مردم 
تصميم هاى مهمى اتخاذ كرد.مديرعامل بانك ملى ايران با 
اشاره به اين كه برخى شعب بانك ها نيز در اين منطقه آسيب 
ديده اند، افزود: تالش شد در كمترين زمان ممكن مشكل 
ــانى به مشتريان هر چه  ــعب حل شده و خدمت رس اين ش
سريعتر آغاز شود.وى با بيان اين كه مردم ايران بارها تجربه 
ــتند، اظهار كرد:  ــه را دارند و با اين موضوع بيگانه نيس زلزل
خوشبختانه نظام بانكى نيز تجربه هاى قابل توجهى در اين 
زمينه دارد و بر همين اساس در همان روزهاى نخست براى 
مساعدت مالى با زلزله زدگان تصميم گيرى شد.حسين زاده 
با تاكيد بر اين كه سهميه بانك ها براى پرداخت تسهيالت 
ــخص شده و تقسيم پرداخت  به مردم مناطق زلزله زده مش
ــت، ادامه داد: همه  ــتانى تفويض شده اس آن به مديران اس
ــهيالت بانك ها مستقيم و فقط به  دغدغه ما اين بود كه تس
دست آسيب ديدگان برسد كه خوشبختانه با مرجعيت بنياد 
ــكن و كمك هاى ثبت احوال، اين دغدغه برطرف شده  مس
ــتور دكتر كرباسيان براى  ــب دس ــت.به گفته وى، حس اس
پرداخت تسهيالت به مردم منطقه، ضمانت هاى حداقلى و 
ــد.  ــه صورت زنجيره اى از مردم منطقه دريافت خواهد ش ب
همچنين داشتن بدهى هاى بانكى يا چك برگشتى، مانعى 

براى پرداخت تسهيالت به مردم نخواهد بود.
مديرعامل بانك ملى ايران همچنين اعالم كرد: بدهكاران 
بانكى آسيب ديده در زلزله، مى توانند از فرصت دو ساله امهال 

بدهى ها و نيز بخشش جرايم در اين مدت استفاده كنند.

خبر

خبر
بانك پارسيان ميزبان نشست شبكه 

بانكى در تشريح كمك 
به زلزله زدگان غرب كشور

ــت  ــى گفت: نشس ــا قيطاس عليرض
ــوراى هماهنگى بانك هاى  مشترك ش
ــاى خصوصى با  ــى و كانون بانك ه دولت
ــم مقام بانك  ــر كميجانى قائ حضور اكب
مركزى و فرشاد حيدرى معاون نظارتى 
ــيان  بانك مركزى به ميزبانى بانك پارس
ــت مجموع  ــن نشس ــد.در اي برگزار ش
ــبكه بانكى تاكنون  كمك هاى نقدى ش
ــا درگردآورى و  و نيز فعاليت هاى بانكه
ــال كمكهاى غير نقدى، همچتين  ارس
ــر بانكى  ــوزه هاى غي ــى درح فعاليتهاي
ــد امكانات  ــا مانن ــار بانكه ــت اختي تح
ــته  ــى گذاش ــكى به بحث و بررس پزش
ــت به منظور  ــد.وى افزود: اين نشس ش
ــا تاكيد بر  ــى و ب ــام بانك هماهنگى نظ
همكارى و هميارى بانك ها براى كمك 
ــور برگزار  به مناطق زلزله زده غرب كش
ــوراى هماهنگى بانك هاى  شد.دبير ش
ــه تصميم  ــت: در اين جلس ــى گف دولت
ــى  ــد تا كارگروهى براى بررس گرفته ش
ــه زده و  ــق زلزل ــه نيازهاى مناط روزان
ــام بانكى  ــاه در نظ ــتاندارى كرمانش اس
ــزود: در اين  ــى اف ــاد شود.قيطاس ايج
ــد كه بانك ها همكارى  جلسه تاكيد ش
ــك به زلزله  ــارى الزم را براى كم و همي

زدگان داشته باشند.
    

پروژه ديگرى از ”زرنام“ تامين 
مالى مى شود

ــعبه تجريش بانك توسعه  رييس ش
ــال حمايت هاى  ــادرات گفت: به دنب ص
ــاى ملى و  ــران ازپروژه ه اگزيم بانك اي
ــعبه به  ــام، اين ش ــركت زرن توليدى ش
ــزار يورو،  ــون و 155 ه ــغ 12 ميلي مبل
ــروه را تامين مالى  پروژه ديگرى ازاين گ
ــت با اعالم  ــى كند.ابوالفضل حقدوس م
ــايش اعتبار  ــزود: اين گش اين مطلب اف
ــنادى از محل منابع خطوط اعتبارى  اس
ــس جهت ورود  ريفاينانس تجارت پاري
ــركت  ــروژه بزرگ ملى ش ــواد اوليه پ م
ــعبه تجريش  ــگان زرنام در ش فرهيخت

انجام شده است.
ــعبه تجريش بانك توسعه  رييس ش
صادرات تصريح كرد: اين بانك در جهت 
تامين مالى واحدهاى توليدى صادراتى 
ــتفاده از  ــه و با اس ــواد اولي براى تهيه م
ــس، اقدام به  ــارى ريفاينان خطوط اعتب
گشايش اعتبار براى پروژه ياد شده كرده 

است.

پرداخت وام 35 ميليون تومانى ساخت مسكن به زلزله زدگان
ــئول در نظام بانكى از پرداخت 35  يك مقام مس
ميليون تومان تسهيالت ساخت مسكن به ساكنان 
ــاه با نرخ سود 5  شهرهاى زلزله زده استان كرمانش

درصد و بازپرداخت 15 ساله خبر داد.
محمدهاشم بت شكن در نشست خبرى درباره 
ــراى زلزله  ــكن ب ــدات بانك عامل حوزه مس تمهي
زدگان كرمانشاه گفت: نخستين گام امهال (مهلت) 
دو ساله براى بازپرداخت تسهيالت اعطايى به زلزله 
زدگانى است كه از تسهيالت بانك مسكن استفاده 
كردند.وى ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات وزيران 
ــنامه آن براى كليه شعب  و بانك مركزى كه بخش
ــاه ابالغ شده زلزله  بانك مسكن در استان كرمانش
زدگان مى توانند براى دريافت تسهيالت بازسازى 
ــده به شعب بانك  ــكونى تخريب ش واحدهاى مس

مراجعه كنند.
ــكن، بانك عامل حوزه مسكن به  به گفته بت ش
ــده به تعداد 5 هزار و  واحدهاى روستايى تخريب ش
500 واحد تا سقف 25 ميليون تومان و بازپرداخت 
15 ساله شامل سه سال دوره مشاركت مدنى و 12 
ــود 4 درصد مراجعه  سال بازپرداخت اصل وام با س
ــكن  كنند. همچنين اين بانك به دو هزار واحد مس
ــتان  ــر زلزله اخير اس ــده در اث ــهرى تخريب ش ش
ــاه 35 ميليون تومان وام با بازپرداخت 15  كرمانش
ساله و نرخ سود 5 درصد كه مابه التفاوت آن را دولت 
ــرده پرداخت خواهد كرد. در يارانه ها پيش بينى ك

وى تاكيد كرد: اين بانك به 5 هزار واحد مسكونى 12 
ميليون تومان با بازپرداخت 7 ساله و سود 5 درصد 
ــازى مى دهد. ضمن اينكه دو هزار و 500  وام بازس
فقره تسهيالت 10 ميليون تومانى با بازپرداخت 5 
ساله به صورت قرض الحسنه وام خريد لوازم خانگى 

به زلزله زدگان پرداخت مى كند.
ــور كلى  ــرد: بنابراين به ط ــان ك وى خاطرنش
ــكن 15 هزار فقره انواع وام به روستاييان  بانك مس
ــامل تسهيالت  ــهرهاى زلزله زده ش و ساكنان ش

ــاخت، تعمير و خريد لوازم خانگى پرداخت مى  س
كند.

وى در خصوص پوشش بيمه اى تسهيالت بانك 
مسكن به زلزله زدگان اظهار داشت: تسهيالتى كه 
واجد بيمه نامه خسارات زلزله و آتش سوزى باشند بر 
اساس برآورد كارشناسان و بر اساس ضوابط شركت 
هاى بيمه مشمول دريافت خسارت خواهند شد.بت 
شكن ادامه داد: عموم تسهيالتى كه داراى پوشش 
ــتند در صورت فوت وام  بيمه عمر مانده بدهى هس
ــارتى كه بابت بيمه  گيرنده بر اثر زلزله عالوه بر خس
نامه زلزله و آتش سوزى دريافت مى كنند از پرداخت 
باقى مانده اقساط از سوى بازماندگان معاف شده و 

شركت بيمه كل بدهى آن را تقبل خواهد كرد.
ــت منابع مالى  ــكن از جه ــزود: بانك مس وى اف
مشكلى نخواهد داشت و هر آنچه دولت بر عهده اين 
بانك قرار دهد پرداخت خواهد كرد و  كليه مشموالن 
ــهيالت و بيمه اى زلزله مى توانند به  طرح هاى تس
ــتان هاى زلزله زده مراجعه  ــعب اين بانك در اس ش
كنند. ضمن اينكه امهال دو ساله محدود به مسكن 
ــت و همه واحدهايى كه تسهيالت بانكى  مهر نيس

دريافت كرده اند شامل اين امهال خواهند شد.
وى تاكيد كرد: آسيب ديدگان در اثر زلزله اخير 
براى دريافت تسهيالت از طريق بنياد مسكن به اين 
ــده و اگر فردى كندى در پرداخت  بانك معرفى ش
تسهيالت از سوى بانك مسكن مشاهده كرد حتما 

به بانك مسكن اطالع دهد تا برطرف شود.
ــخنان خود در  بت شكن در بخش ديگرى از س
ــت  خصوص اقدامات اين بانك در هفت ماهه نخس
سال جارى گفت: در طى ماه هاى گذشته 41 هزار 
فقره وام معادل 432 ميليارد تومان پرداخت كرده 
ــارد ريال منابع اعم از  ايم، ضمن اينكه 65 هزار ميلي
سپرده و وصول مطالبات جذب شده است.به گفته 
ــكن در رعايت نرخ سود  اين مقام بانكى، بانك مس
ــود سپرده  ــپرده پايبند بوده و از زمان كاهش س س

ها به 15 درصد از 11 شهريور تاكنون 1.5 درصد از 
قيمت تمام شده سپرده هاى ما كاهش يافته است 
ــود  ــدام مثبت مى تواند به كاهش نرخ س كه اين اق
تسهيالت كمك كند. وى اذعان داشت: براى 286 
هزار واحد مسكونى تسهيالت خريد، ساخت، تعمير 
ــت كرده ايم  ــاطى پرداخ ــازى و فروش اقس و بازس
ضمن اينكه در هفت ماهه گذشته در بخش خريد 
ــكونى وام پرداخت شد  صرفا به 100 هزار واحد مس
كه از نظر تعداد 30 درصد و از نظر قيمت 50 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
ــزار ميليارد  ــكن افزود: تا به حال 524 ه بت ش
ــكن مهر با نرخ هاى سود 4، 7 و  ريال تسهيالت مس
9 درصد در شهرستان و تهران براى دو ميليون واحد 
مسكونى تا سقف 40 ميليون تومان پرداخت شده 
ــون و 800 هزار واحد  ــت. ضمن اينكه يك ميلي اس
ــده است.وى  ــكن مهر نيز فروش اقساطى ش مس
ــوده گفت: از ابتداى  در مورد تسهيالت بافت فرس
ــه 32 هزار  ــال 94 تاكنون ب اجراى اين طرح در س
ــوده مجموعا به مبلغ 13 هزار  واحد مسكونى فرس

ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده است.
ــداز يكم تاكيد كرد: در  وى درباره صندوق پس ان
ابتداى سال جارى به طور متوسط هر هفته دو هزار 
و 500 فقره حساب پس انداز صندوق يكم در بانك 
مسكن افتتاح مى شد كه در هفته آخر آبان به 5 هزار 
و 800 فقره حساب رسيده و به معناى دو برابر شدن 
استقبال از صندوق يكم است. همچنين تسهيالت 
ــال جارى 150 فقره  از اين محل در هفته ابتدايى س
ــته 960 فقره تسهيالت  بود اما در پايان هفته گذش
از محل صندوق يكم پرداخت شد.وى تصريح كرد: 
ــته 25 هزار ميليارد ريال براى  در هفت ماهه گذش
40 هزار واحد مسكونى وام مشاركت مدنى ساخت 
ــده كه نسبت به گذشته كاهش  مسكن پرداخت ش
چشمگيرى داشته است چرا كه جهت گيرى بانك 
ــكن پرداخت وام خريد بوده است.بت شكن در  مس

خصوص افق اقدامات بانك مسكن تا 1400 گفت: بر 
اساس اين برنامه ريزى قرار است تا پايان سال 1400 
ــه ميليون و 800 هزار  بانك مسكن براى بيش از س
ــكونى تامين مالى انجام دهد كه در سال  واحد مس
1400 به تنهايى يك ميليون واحد مسكونى تامين 
ــامل خريد،  ــد كه اين تسهيالت ش مالى خواهد ش
ــاخت، تعمير و واگذارى فروش اقساطى و سهم  س
ــت.وى ادامه داد: همچنين بر اساس  ــركه هاس الش
ــاالنه 270 محله بافت  ــم دولت بايد س برنامه شش
فرسوده را بهسازى و بازسازى كند كه بانك مسكن 
ــد كرد.وى در خصوص  در اين زمينه نيز ورود خواه
مسكن اجتماعى اظهار داشت: اين بانك براى دهك 
ــه با حمايت دولت و ساير نهادهاى  هاى يك، دو و س
ــكن اجتماعى به دولت  ــت در مس حمايتى قرار اس
ــك جذب مخاطب  ــتراتژى دوم بان كمك كند. اس
ــامل دهك هاى 4، 5، 6، و 7  از اقشار ميان درآمد ش
است كه هم توان پرداخت اقساط دارند و هم امكان 
ــكن، قرار است بانك  پس انداز جزيى.به گفته بت ش
ــه اولى در بخش تامين  مركزى به همه زوجين خان
ــامل افزايش  مالى خريد خانه اول كمك كند كه ش
ــكونى در  ــدرت خريد يك واحد مس 50 درصدى ق
ــت كه در تهران معادل  چارچوب الگوى مصرف اس
واحدهاى مسكونى ميان متراژ (75 متر مربعى) مى 

شود. 

ــاى دولتى از  ــى بانك ه ــوراى هماهنگ دبير ش
ــك دولتى در  ــه مديران عامل 8 بان برگزارى جلس
ــريع در اجرايى شدن  استاندارى كرمانشاه براى تس
ــه زدگان  ــت در كمك به زلزل ــات دول مصوبات هي
ــى افزود:  ــا قيطاس ــر داد.عليرض ــور  خب غرب كش
ــپه،  ــك دولتى از جمله ملى، س مديران عامل 8 بان
ــادرات در محل  ملت، تجارت، صنعت و معدن و ص

ــاه براى بررسى مشكالت زلزله  استاندارى كرمانش
زدگان و تسريع در اجراى مصوبه هيات دولت جلسه 
ــاس مصوبه هيات  تشكيل داده اند.وى افزود: براس
دولت به خانوارهاى زلزله زده در مناطق شهرى 35 
ميليون تومان با نرخ 5 درصد و خانوارهاى روستايى 
ــهيالت با  ــرخ 4 درصد تس ــان با ن 25 ميليون توم
ــود.دبير  ــاله پرداخت مى ش دوره بازپرداخت 15 س

ــه داد:  ــاى دولتى ادام ــوراى هماهنگى بانك ه ش
ــاس مصوبه هيات دولت براى تعميرات اماكن  براس
ــهيالت با نرخ 4 درصد در  نيز 12 ميليون تومان تس
ــهرى با  ــتايى و 5 درصد در مناطق ش مناطق روس
ــاله از طرف بانك ها پرداخت  دوره بازپرداخت 7 س
مى شود.قيطاسى، رقم تسهيالت براى خريد لوازم 
ــقف 10 ميليون تومان به طور قرض  خانگى را تا س

الحسنه و با دوره بازپرداخت 5 ساله از طرف بانك ها 
ــرد.وى با بيان اينكه رقم كل  به زلزله زدگان اعالم ك
تسهيالت اختصاص يافته در مصوبه هيات دولت به 
زلزله زدگان 7 هزار و 675 ميليارد ريال است، گفت: 
بانك ها جدا از اين رقم، خود تسهيالت ديگرى را براى 
ــد كه از جمله آنها  مناطق زلزله زده در نظر گرفته ان

استمهال بدهى زلزله زدگان به مدت 2 سال است.
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5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
آزادسازى قيمت ها بايد همواره 

در دستور كار باشد
معاون اول رييس جمهور در جلسه ستاد تنظيم بازار گفت: 
بايد حتى االمكان با ساز و كارهاى اقتصادى به دنبال تنظيم بازار 
و كنترل قيمت ها باشيم.به گزارش دولت، اسحاق جهانگيرى در 
اين جلسه با قدردانى از دست اندركاران كارگروه تنظيم بازار و 
ــالش براى حفظ ثبات و آرامش در بازار كاال و خدمات، گفت:  ت
ــور  ــازار ارزاق و توزيع كاالهاى مصرفى در كش ــبختانه ب خوش
وضعيت مناسبى دارد و دغدغه و نگرانى خاصى براى مردم ايجاد 
نشده است.معاون اول رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت 
برخى از كاالها در مقاطعى از سال، تصريح كرد: ممكن است كه 
ــاهد افزايش قيمت تعدادى از كاالها باشيم  در برخى مقاطع ش
كه البته داليل اقتصادى مختلفى دارد، اما در مجموع در بازار و 
عرضه كاال از نظر كميت و قيمت مشكل خاصى وجود ندارد.وى 
ــازار راهكارها و روش هاى  ــا تاكيد بر اينكه بايد براى تنظيم ب ب
ــد بتواند حركت  ــه كار گيريم، گفت: اقتصاد باي ــادى را ب اقتص
منطقى خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتى االمكان با 
ساز و كارهاى اقتصادى به دنبال تنظيم بازار و كنترل قيمت ها 
باشيم.معاون اول رييس جمهور ادامه داد: براى تنظيم بازار در 
شرايطى كه ساز و كارها و روش هاى اقتصادى پاسخگو نيست، 
ابزارهاى ديگرى نظير تعيين تعرفه و محدوديت ثبت سفارش 
ــرايط بايد موضوع  ــد كه البته در اينگونه ش مى تواند موثر باش
ــاورزان و توليد كنندگان  حمايت از توليد داخلى و توجه به كش
ــن پرداخت  ــرار گيرد.وى همچني ــورد توجه ق ــز همواره م ني
مابه التفاوت قيمت كاالها از سوى دولت در مقايسه با ميزان تورم 
را از ديگر راهكارهاى تنظيم بازار در شرايطى كه ساز و كارهاى 
اقتصادى موثر نيست، عنوان كرد و گفت: البته در اينگونه موارد 
ــور مبنى بر  ــازمان برنامه و بودجه كش حتماً بايد نظر مثبت س
تخصيص بودجه الزم اخذ شود چرا كه در غير اينصورت دولت 
نمى تواند به تعهد خود عمل نمايد.جهانگيرى همچنين با تاكيد 
بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظيم بازار، خاطر نشان 
ــازمان تعزيرات حكومتى بايد در برخى مقاطع سال كه  كرد: س
ــتر است، نظارت جدى ترى داشته  تقاضاى جامعه در بازار بيش
ــد تا برخى افراد سودجو نتوانند از طريق احتكار و اقدامات  باش
ــاد كنند.معاون اول  ــادى، اختاللى در بازار ايج ناصحيح اقتص
ــتگاه ها بايد با در نظر  رييس جمهور با تاكيد بر اينكه همه دس
گرفتن اهميت حمايت از توليد داخلى، به تنظيم بازار در كشور 
كمك كنند، از وزارت جهاد كشاورزى و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خواست شبكه هاى توزيع كاالها را به دقت مورد بررسى 
ــبكه ها ايجاد نشود و روند توزيع  قرار دهند تا انحصار در اين ش
ــاره به برخى  ــورت گيرد.ى همچنين با اش ــتى ص كاال به درس
پيشنهادات براى آزادسازى قيمت ها، تصريح كرد: البته برنامه 
آزادسازى قيمت ها بايد همواره در دستور كار باشد و الزم است 
ــازار اين موضوع به صورت دقيق مورد  ــه در كارگروه تنظيم ب ك
ــا براى چه  ــازى قيمت ه ــرار گيرد كه امكان آزادس ــى ق بررس
كاالهايى ميسر است. در دولت يازدهم نيز قيمت برخى كاالها 
آزادسازى شد و عده اى دغدغه آن را داشتند كه قيمت اين اقالم 
باال رود اما در عمل قيمت اين كاالها كاهش پيدا كرد.جهانگيرى 
ــه در زمان تحريم ها به دليل  ــى ك گفت: ذخاير كاالهاى اساس
ــرايط خاص افزايش يافته بود، در وضعيت فعلى كه شرايط  ش
ــور از ثبات داخلى و بين المللى  ــده اى وجود ندارد و كش پيچي
ــى البته  ــت، ميزان ذخاير كاالهاى اساس ــى برخوردار اس خوب
نيازمند بررسى دوباره است. البته ذخاير كاالهاى اساسى همواره 

بايد در وضعيت اطمينان بخش قرار داشته باشد.

شماره 3864    سه  شنبه   30 آبان    1396خبر

خبر
تحريم ها ديگر برنمى گردد

ــاق بازرگانى ايران با تاكيد بر اينكه  رئيس ات
ــته شده و بازگشتى براى آن  ديوار تحريم  شكس
متصور نيست، گفت: اروپا حساب خود را از آمريكا 
ــردد،  ــر برگ ــى اگ ــه حت ــرده؛ اگرچ ــدا ك ج
ــت. ــده اس ــه ش ــى كارآموخت بخش خصوص

غالمحسين شافعى در گفتگو با مهر با بيان اينكه 
ــت تحريم ها به اقتصاد ايران،  شخصا به بازگش
ــوار تحريم ها ديگر  ــدارم، گفت: دي ــادى ن اعتق
ــت و اكنون موضع گيرى  ــده اس ــته ش شكس
ــن را به خوبى اثبات  ــورهاى اروپايى نيز، اي كش
ــد كه برگشت  مى كند؛ بنابراين به نظر مى رس
تحريم ديگر عملياتى نيست؛ به خصوص اينكه 
حتى اگر تحريم هم برگردد، اوضاع ديگر به روال 
ــس اتاق بازرگانى، صنايع،  قبل نخواهد بود.رئي
معادن و كشاورزى ايران افزود: بخش خصوصى 
ــراى دور زدن تحريم  ــود را ب ــون، راهكار خ اكن
آموخته و اكنون نيز همه ارتباطاتى كه الزم بوده 
را به دست آورده است؛ بنابراين بخش خصوصى 
ــرايط سخت نيز، توانسته است كار خود را  در ش
جلو برد؛ به اين معنا كه حتى در زمان تحريم هاى 
سخت دوره گذشته نيز، محدوديت هاى جدى 
نتوانست بخش خصوصى را در اقتصاد خارجى و 
تعامل با دنيا تعطيل كند؛ اگرچه كمى هزينه را 
باال برد؛ در غير اين صورت اين بخش به كار خود 
ادامه داد و حتى تجارت خارجى و صادرات با رشد 
خوبى همراه بود.وى با اشاره به شرايط فعلى ايران 
ــوص همزمان با  ــل به خص ــوزه بين المل در ح
تهديدات ترامپ عليه ايران و حمايت اروپايى ها 
گفت: در مورد صحبت هاى اخير ترامپ، اگرچه 
ــن رئيس جمهور  ــور مى كردند كه اي همه تص
ــى كه از  مى تواند دنيا را تغيير دهد، اما تنها كس
وى، پشتيبانى كرد، رژيم صهيونيستى بود؛ در 
ــورهاى طرف معامله ايران به  حاليكه تمام كش
خصوص اروپايى ها و حتى كشورهاى آسيايى، 
موضع مثبتى نسبت به آن نداشتند و همگى به 
ــال كار كردن با ايران بودند و برخى ها اذعان  دنب
كردند كه با همكارى خود با ايران ادامه خواهند 
داد و حتى بيشتر از گذشته، كار را پيش خواهند 
برد.وى در پاسخ به اين سوال كه چرا اروپايى ها به 
اين نتيجه رسيده اند كه حساب خود را از آمريكا 
جدا كنند، گفت: به هر صورت منطق درستى در 
ــدارد و به نظر من  ــار و گفتار امريكا وجود ن رفت
ــكا و اقتصاد امريكا نيز از اين موضوع صدمه  امري
ــد ديد و آنها بيش از ما زيان خواهند كرد؛  خواه
چراكه تمامى كشورهاى اروپايى بر اساس يك 
منطق درست حرف خود را مطرح مى كنند و اين 
نشان دهنده آن است كه منطق و اصولى بر حرف 
هاى رئيس جمهور آمريكا حاكم نيست و منافع 
ــورهاى اروپايى و آسيايى در اين است كه از  كش
ــور  ــات خود را با كش ــادى، ارتباط ــر اقتص نظ

قدرتمندى مثل ايران افزايش دهند.

وزير راه و شهرسازى با اشاره به روند ورود فاينانس 
به كشور براى پروژه هاى عمرانى گفت: بعد از امضاى 
ــركت پرداخت شود كه  فاينانس بايد 15درصد به ش

ريالى از آن در بودجه پيش بينى نشده است.
جلسه فراكسيون مستقلين واليى مجلس شوراى 
اسالمى با حضور عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى، 
كاظم جاللى، غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى رئيس 
ــاير اعضاى آن در  ــيون و س و نايب رئيس اين فراكس
مجلس برگزار شد. به گزارش اقتصاد آنالين به نقل از 
ــاره به  خانه ملت، عباس آخوندى در اين ديدار با اش

ــته هاى نمايندگان كه اغلب در حوزه سرمايه  خواس
ــروژه هاى عمرانى بود، گفت: حوزه  گذارى و اتمام پ
سرمايه گذارى اعم از آزاد و فاينانس خارجى است كه 
به دولت باز مى گردد و پروژه هاى نيمه تمام عمرانى 
نيز از مهم ترين خواسته هاست كه مردم از نمايندگان 
پيگيرى مى كنند كه البته از فاينانس نمى توان براى 
ــتفاده  ــهرى اس اين پروژه ها و تملك اراضى بين ش

كرد.
ــازى در ادامه با اشاره به وضعيت  وزير راه و شهرس
نامساعد وزارتخانه در حوزه طرح هاى عمرانى عنوان 

كرد: پروژه هاى راه سازى تا رسيدن به تملك ها انجام 
مى شود، اما خريد امالك مردم نياز به اعتبار دارد كه 
به علت عدم وجود اين اعتبار، پروژه ها روى زمين مى 
ــازى  ماند البته قوانينى در زمينه هاى مختلف راه س

تصويب شد اما اجرايى نمى شود.
وى بر همين اساس يادآور شد: در قانون مقرر شده 
ــود 20 درصد درآمد حاصل از فروش گازوئيل و 10  ب
ــه وزارت راه و  ــن ب ــروش بنزي ــل از ف ــد حاص درص
ــازى اختصاص يابد اما تا كنون ريالى از محل  شهرس

اين درآمدها به وزارتخانه نرسيده است.
ــوص فاينانس اظهار  ــدى در ادامه در خص آخون
داشت: وقتى فاينانس امضا مى شود بايد 15 درصد به 
شركت مربوطه داده تا كار آغاز شود اما ريالى براى اين 
ــذا بايد  ــت ل ــده اس ــش بينى نش ــه پي كار در بودج
تصميماتى به صورت خرد و كالن گرفته شود كه البته 
هزينه هايى خواهد داشت، هزينه هايى اجتماعى كه 

هيچ كس نيز آن را نمى پذيرد.
وزير راه در ادامه با يادآور اين مطلب كه با ساختار 
بودجه فعلى امكان ادامه راه وجود ندارد، خاطرنشان 
كرد: هزينه جارى ما بيش از درآمد كل دولت است لذا 
نيازمند اصالحاتى هستيم كه قطعا هزينه اجتماعى 

دارد و بايد آن را پذيرفت.
ــه براى اتمام پروژه هاى  ــه با بيان اينك وى در ادام
ريلى نياز به 28 ميليارد دالر سرمايه گذارى داريم كه 
ظرف 5 سال پروژه ها به اتمام برسد، ابراز داشت: براى 

ــرمايه گذارى نيازمند اختصاص 15 درصد به  اين س
ــركت هاى سرمايه گذارى هستيم كه مى تواند از  ش
ــعه ملى اختصاص يابد چرا كه به  محل صندوق توس

علت خارجى بودن با سياست ها تطابق دارد.
آخوندى همچنين با اشاره به پيشنهادات برخى 
ــوارض در بزرگراه ها  نمايندگان مبنى بر دريافت ع
همچون آزادراه ها، خاطرنشان كرد: اين امكان وجود 
ــرا كه بايد از 75 درصد حمل و نقل عوارض  ندارد چ
ــا اين عوارض مى  ــت ام دريافت كرد كه عملى نيس
ــوخت قرار گيرد  ــاير كشورها بر س تواند همانند س
ــل 20 درصد  ــال حاضر براى گازوئي ــه در ح چنانچ
ــن اين عوارض  ــرار داده ايم اما براى بنزي ــوارض ق ع

وجود ندارد.
ــن وزير كابينه دوازدهم ادامه داد: از طرف ديگر  اي
الزم است صندوق توسعه حمل و نقل كه تأسيس آن 
در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد ايجاد شود اما 
در بودجه هيچ اعتبارى براى آن انديشيده نشده است 

كه بايد در بودجه سال 97 اين اتفاق بيفتد.
ــازى در پايان در خصوص نحوه  وزير راه و شهرس
ــه عنوان كرد:  ــار مختلف جامع ــدن اقش خانه دار ش
افرادى كه واقعا پس انداز كننده باشند مى توانند خانه 
ــوند اما براى افراد كم درآمد جامعه وزارت راه،  دار ش
ــكن اجتماعى را ارائه كرده بود كه به علت  طرح مس
ــتيم آن را  ــى در بودجه نتوانس ــدم اختصاص ريال ع

اجرايى كنيم.

آخوندى در جلسه فراكسيون مستقلين واليى مجلس شوراى اسالمى:

طرح مسكن اجتماعى به علت نبود اعتبار اجرايى نشد

ــاق بازرگانى، صنايع،  ــب رئيس ات ناي
معادن و كشاورزى ايران گفت: اصطالح 
ــارى يك بار مصرف يا  «كارت هاى اعتب
صورى» به دفعات در خبرها شنيده يا از 
زبان برخى مسئوالن اظهار مى شود، در 
ــت و  ــت يك «غلط مصطلح» اس حقيق
اصوال چيزى با عنوان كارت صورى يا يك 
بار مصرف نداريم.به گزارش ايرنا، حسين 
سالح ورزى اظهارداشت: كارت بازرگانى 
بر اساس قانون صادرات و واردات توسط 
ــركت هاى بخش  اتاق بازرگانى (براى ش
ــركت  خصوصى) يا اتاق تعاون (براى ش
هاى تعاونى) براى كسانى كه مى خواهند 

ــام دهند، صادر مى  تجارت خارجى انج
ــود و صدور آن نيز بر اساس شرايطى  ش

است كه مصوبه هيات وزيران است.
ــرايط صدور  وى ادامه داد: از جمله ش
اين كارت داشتن مفاصا حساب مالياتى و 
ــكان، احراز  ــى، احراز م ــن اجتماع تامي
هويت، گواهى سوء پيشينه، برخوردارى 
ــت و فقط پس از احراز  از اعتبار بانكى اس
ــاى وزارت  ــد و امض ــرايط و تايي اين ش
صنعت، معدن و تجارت اين كارت صادر 
مى شود؛ بر اين اساس تاكيد مى شود كه 
ــوان كارت بازرگانى يك بار  چيزى با عن
مصرف و صورى نداريم.سالح ورزى بيان 

ــاله  ــت: اعتبار همه كارت ها يك س داش
ــوند كه  ــت و پس از آن بايد تمديد ش اس
فرآيند تمديد نيز مستلزم گذراندن همه 
مراحل پيش گفته است.وى تصريح كرد: 
افرادى كه كارت بازرگانى برايشان صادر 
ــود، عالوه بر دريافت آموزش هاى  مى ش
ــاى بازرگانى يا  ــدى به اتاق ه الزم، تعه
ــود را به  ــد كه كارت خ ــاون مى دهن تع
ــايرين براى استفاده واگذار  وكالت به س
ــاهد اجاره برخى  ــد، اما در عمل ش نكنن
كارت ها از سوى سودجويان هستيم.به 
ــئول، در صورت بروز  گفته اين مقام مس
ــى رود افراد بر  ــن تخلفى، انتظار م چني

اساس قوانين صادرات و واردات، موضوع 
ــانى كنند تا در جهت ابطال  را اطالع رس
ــود؛ امروز  ــا كارت ها اقدام ش آن كارت ي
شبكه هاى سازمان يافته اى در كشور به 
ــغولند و اطالع رسانى در  امر واردات مش
ــد.وى  ــا باش اين زمينه مى تواند راهگش
ــال گذشته، سازمان  يادآورى كرد: از س
ــر دريافت 9 درصد  امور مالياتى عالوه ب
ــزوده، ماليات على  ــر ارزش اف ــات ب مالي
الحساب چهار درصدى از واردكنندگان 
ــان به كشور دريافت  در بدو ورود كااليش
ــاس گمرك نيز مى  مى كند و بر اين اس
تواند با استفاده كنندگان غيرمجاز از اين 

كارت ها برخورد كند.
سالح ورزى اظهار داشت: بارها و بارها 
از فرار مالياتى چند هزار ميليارد تومانى 
اعضاى اتاق بازرگانى سخن به ميان آمده 
ــت، اما اين پرسش باقى است كه چرا  اس
تاكنون نسبت به اعالم اسامى اين افراد و 
ــدگان از كارت ها،  ــتفاده كنن ــوء اس س
تخلفات آنان و ميزان فرار مالياتى آنها به 
ــتان ها اقدام نشده  تفكيك اتاق ها و اس
ــت؟ وى تاكيد كرد: در اين زمينه يك  اس
ــتار اعالم اسامى  بار براى هميشه خواس
افراد و سوء استفاده كنندگان و برخورد با 

آنان و شفافيت در كار هستيم.

نايب رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن:
كارت بازرگانى يك بار مصرف نداريم

فرزند سيد جالل  ظفر صادقيان  جليل  آقاي  محكوميت  به  عنايت  با  فروش  و  مزايده  آگهي 
شعبه23  از  صادره  مورخ1394/10/15   9409970222300828 دادنامه  حسب 
پرونده  در  خصوصي  شكات  حق  در  ديه  پرداخت  به  تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه 
ثبتي3992  پالك  ششدانگ  از  شدانگ  سه  دارد  قصد  اجرا  اين  كالسه950166/ك2 
فرعي از 17 اصلي متعلق به نامبرده را از طريق مزايده در تاريخ96/9/20 ساعت10صبح 
بعد  مطهري  خيابان  در  واقع  تهران  ناحيه19  دادسراي  احكام  اجراي  دوم  شعبه  محل  در 
(ويژه  تهران   19 ناحيه  دادسراي  گلريز  نبش  بانك  پست  روبروي  مقام  قائم  چهارراه  از 
در  واقع  مذكور  پالك  برساند  فروش  به  دارويي)  و  بهداشتي  پزشكي  جرايم  به  رسيدگي 
ضلع شمال شرقي تقاطع خ جالل آل احمد و اتوبان چمران كوچه چهارم حد فاصل خ جنب 
و پروانه پالك9 با مشخصات سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعيان از پالك ثبتي32246- 
42281 عرصه به متراژ 300 مترمربع اعيان به متراژ حدودا540 مترمربع تعداد طبقات 
فلزي  اسكلت  سازه  از20 سال  بيش  قدمت  موقعيت شمالي  واحد   3 واحد  تعداد  طبقه   4
نما شيشه رفلكس سبز كف واحدها سراميك تعداد اتاق خواب سيستم گرمايش سرمايش 
شوفاژ و كولرآبي امكانات و تجهيزات رفاهي پاركينگ موتورخانه آسانسور است كه حسب 
ارزش  به  مذكور  شرح  به  ملك  امكانات  و  مشخصات  دادگستري  رسمي  كارشناس  نظريه 
روز ششدانگ ملك مذكور بدون احتساب هرگونه بدهي به كليه اشخاص حقيقي وحقوقي 
ملك  است  نموده  ارزيابي  و  برآورد  ريال  ميليارد  چهل  برابر40/000/000/000ريال 
جهت  مزايده  تاريخ  از  قبل  روز   5 متقاضيان  باشد  مي  مستاجر  تصرف  در  اكنون  مذكور 
رويت ملك مي توانند به محل مراجعه نمايند مزايده از قيمت مذكور به عنوان قيمت پايه 
شروع و به باالترين پيشنهاد فروخته ميشود برنده مزايده بايد حداقل10 درصد از قيمت 
چنانچه حداكثر ظرف يك  و  نمايد  اجرا تسليم  به قسمت  عنوان سپرده  به  المجلس  را في 
و  ضبط  دولت  نفع  به  مزايده  هزينه  كسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را  قيمت  الباقي  ماه 

مزايده تجديد ميگردد.
تهران  ناحيه19  دادسراي  احكام  اجراي  دوم  شعبه  داديار        110/111266   

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به كالسه پرونده: 960330/106/96  وقت 
رسيدگى: 96/10/13 ساعت 15:30 خواهان: عباس گيوي پور فرزند علي خوانده: سليمان 
خواهان  ميزان158/000/000  به  چك  وجه  مطالبه  خواسته:  محمدصديق  فرزند  كريمي 
دادخواستى تسليم شوراي حل اختالف  نموده كه جهت رسيدگى به شعبه106 ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  مدنى  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  دادگاه 
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.
 چنانچه بعدًا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تهران    اختالف  حل  شوراى  شماره3  مجتمع   106 شعبه         110/97427   

مطابق   1106 شناسنامه  شماره  به  فالح  فرجي  فريدون  وراثت  حصر  گواهي  رونوشت  آگهى 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 596/854/96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رحمت اله فرجي فالح به شماره شناسنامه 275 
الفوت آن مرحوم  تاريخ 61/12/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين  در 
زنجان فرزند  از  متولد1339 صادره  به ش ش1104  به 1-احمد فرجي فالح  منحصر است 
متوفي  2-فريدون فرجي فالح به ش ش1106 متولد1344 صادره از زنجان فرزند متوفي 
3-شهباز فرجي فالح به ش ش1219 متولد1351 صادره از زنجان فرزند متوفي  4-محبتعلي 
فرجي فالح به ش ش1160 متولد1350 صادره از ماهنشان فرزند متوفي  5-محمدعلي فرجي 
فالح به ش ش10745 متولد1357 صادره از تهران فرزند متوفي  6-آذر فرجي فالح به ش 
ش1105متولد1342 صادره از ماهنشان فرزند متوفي  7-مرضيه جاربي فالح به ش ش582 
متولد1314 صادره از زنجان همسر متوفي   و اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر 

خواهد شد.
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره18  مجتمع   854 شعبه  رئيس         110/100562   

آگهى اجرائيه  مشخصات محكوم له/ محكوم لهم شركت سهامي بيمه ايران به مديريت آقاي 
رضايي  مريم  عليهم   عليه/محكوم  محكوم   مشخصات  ثبت460  شماره  به  امرالهي  محمود 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  به  به:  محكوم 
به  است  محكوم  عليه  1-محكوم  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9409971261701097
پرداخت مبلغ 38/400/000ريال هزينه دادرسى و مبلغ338/000ريال خسارت ديركرد 
عشر  نيم  تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  حق  اجرا-  زمان  تا   82/3/26 و  تاريخ83/3/26  از 

دولتي
تهران    اختالف  حل  شوراى  شماره27  مجتمع  شعبه2617  دفتر           110/111401   

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به پيمان حقي فرزند خواهان بهروز نصراهللا 
زاده دادخواستي به طرفيت خوانده پيمان حقي به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
پرونده كالسه 9609981261200324 شعبه 2612 مجتمع شماره27 شوراي حل  شماره 
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ1396/10/27 ساعت 14:45 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    شهر  اختالف  حل  شوراي  شماره27  مجتمع   2612 شعبه  دفتر      110/111409  

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به عليرضا حسني فرزند خواهان محمدرضا 
و  قرارداد  فسخ  خواسته  به  حسيني  عليرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  زاده  طهماسب 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981261200237 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراي  شماره27  مجتمع   2612 شعبه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   14:30 ساعت  مورخ1396/10/24 
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  شماره27  مجتمع   2612 شعبه  دفتر      110/111413  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به اشرف همايونفر فرزند محمدرضا خواهان 
حميدرضا درفشان دادخواستي به طرفيت خواندگان رويا سعيدي- سعيده سعيدي- عبدالرضا 
سعيدي- سعيد سعيدي- معصومه قيدي- اشرف همايونفر به خواسته ابطال سند مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه بايگاني 9609980011100583 شعبه 104 
دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ1396/10/9 
ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به 
جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
تهران عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   104 شعبه  دفتر      110/111364  

مشخصات  تهران  استان  مخابرات  شركت  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه   آگهى 
محكوم  عليه/محكوم عليهم آقاى مرتضي مسعودي بنشانى مجهول المكان مشخصات نماينده 
يا قائم مقام قانوني : دفتر حقوقي شركت مخابرات استان تهران به نمايندگي حسن حسيني 
و  به شماره 9610091261100049  اجراى حكم مربوطه  به موجب درخواست  به:  محكوم 
شماره دادنامه مربوطه 9509971261100152 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
حق  در  دادرسى  هزينه  بابت  ريال  مبلغ760485  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   40032380

محكوم له پرداخت نمايد در ضمن نيم عشر اجرايي برعهده محكوم عليه مي باشد.
تهران    اختالف  حل  شوراى   27 شماره  مجتمع   2611 شعبه  دفتر           110/111378  

مشخصات  تهران  استان  مخابرات  شركت  لهم  محكوم  له/  محكوم  مشخصات  اجرائيه   آگهى 
نماينده  مشخصات  المكان  مجهول  بنشانى  پور  فالح  محسن  آقاى  عليهم  عليه/محكوم  محكوم 
يا قائم مقام قانوني: دفتر حقوقي شركت مخابرات استان تهران به نمايندگي حسن حسيني 
و  به شماره 9610091260400140  اجراى حكم مربوطه  به موجب درخواست  به:  محكوم 
شماره دادنامه مربوطه 9509971260400132 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
13/595/507 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ330000ريال در 

حق محكوم له مي نمايد ضمنا هزينه نيم عشر دولتي به عهده محكوم عليه مي باشد.
تهران  اختالف  حل  شوراى   27 شماره  مجتمع   2604 شعبه  دفتر           110/111384  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي لطف اله خاني اوشاني خواهان آقاي 
حسين احدي دادخواستى بطرفيت خوانده افشين نظري- ميترا سوري- حسين خاني اوشاني- 
ابطال سند رسمي مطرح كه به اين شعبه   – لطف اله خاني اوشاني به خواسته دستور موقت 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409982993401079 شعبه اول دادگاه عمومي بخش 
رودبار قصران ثبت و وقت قرار استماع شهادت شهود مورخ96/11/11 ساعت10:30 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده لطف اله خاني اوشاني و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نشاني ثاني 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
قصران رودبار  بخش  عمومى  دادگاه  اول  شعبه  دفتر                   110/111282    

 آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت منيرالسادات ميرعلي مرتضايي به شماره شناسنامه 6 مطابق 
دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 249/5/96 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ام السبطين ميرعلي مرتضايي به شماره شناسنامه 9 
در تاريخ 1390/2/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سيد مجيد ميرعلي مرتضائي به ش ش13 متولد1333 صادره از شميران 
از شميران  فرزند متوفي 2- سيد معظم ميرعلي مرتضائي به ش ش 3متولد1342 صادره 
فرزند متوفي 3-سيد موسي ميرعلي مرتضائي به ش ش 28متولد1344 صادره از شميران 
فرزند متوفي 4-سيد مظفر ميرعلي مرتضائي به ش ش894 متولد1353 صادره از تجريش 
فرزند متوفي 5-سيده فاطمه ميرعلي مرتضائي به ش ش21 متولد1335  صادره از شميران 
فرزند متوفي 6-سيده محترم ميرعلي مرتضائي به ش ش 845متولد1347 صادره از شميران 
فرزند متوفي 7-منيرالسادات ميرعلي مرتضائي به ش ش 6 متولد1351 صادره از شميران 
فرزند متوفي و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
قصران رودبار  اختالف  حل  شوراي   5 حوزه  دفتر        110/111315   

مزايـده  آگهـى 
در پرونده كالسه 976/96/اجرا ش آقاى حسين سيف الهى  محكوم است به پرداخت مبلغ 8/700/000 ريال درحق آقاى ايرج صالح محمود آباد ومبلغ 435/000 ريال نيم عشردولتى درحق صندوق دولت 
حسب تقاضاى محكوم له به شرح زير: اموال مورد مزايده به آدرس خ كاشانى ك21پ39واحد سوم گزارش كارشناسى با درنظرگرفتن كليه عوامل موثردرامرارزيابى وطبق اسناد پرونده وگزارش نماينده 
محترم كالنترى وضعيت بازارعدم وجود فاكتورخريد اقالم ميانگين قيمت اجناس مشابه دربازارعدم وجود مدل و برند دربرخى موارد ارزش مواد اوليه بكار گرفته تعداد ورنگ ومقداركاركرد ومستعمل 

بودن و... به قيمت پايه جهت مزايده تهيه وتقديم مى گردد.

   قيمت كل   قيمت واحد تعداد                     اموالرديف

ريال6/000/000ريال3/000/000 3فرش ماشينى 12مترى 1

ريال1/000/000ريال1/000/000 1ساعت ايستاده 2

ريال3/000/000ريال3/000/000 1تلوزيون سامسونگ 32ياگيرنده 3

ريال200/000ريال200/000 1ويدئو قديمى سامسونگ 4

ريال10/000/000ريال10/000/000 1بوفه ويترينى حاوى 82عدد ظروف 5

ريال2/000/000ريال2/000/000 1ميزوآينه آرايش با دوعدد شمعدان برقى 6

ريال50/000ريال50/000 1گوشى سامسونگ قديمى 7

ريال150/000  ريال50/000    3پشتى مستعمل                     8

ريال400/000ريال100/000 4مجسمه اسب وفيل ديوارى 9

ريال500/000ريال500/000 1ميز آرايش 10

ريال50/000ريال50/000 1چراغ خواب آباژور 11

ريال750/000ريال750/000 1كتاب وتقويم سررسيد درحدود15قطعه  12

ريال800/000ريال800/000 1سشوار برقى 13

13 MDF ريال1/500/000ريال1/500/000 1سرويس خواب دو نفره

ريال2/000/000ريال2/000/000 1رخت خواب شامل لحاف تشك بالش و... حدود 40 قطعه 15

ريال2/500/000      ريال2/500/000    1 جاروبرقى سامسونگ                      16

ريال500/000ريال500/000 1گليم فرش 2*5/1 17

ريال1/200/000ريال600/000 2چادر مسافرتى 18

ريال200/000ريال200/000 1كتاب ومجله وآلبوم عكس كارتن كوچك 19

ريال500/000ريال500/000 1فرش كنارى 20

ريال200/000ريال100/000 2پادرى 21

ريال100/000ريال100/000 1ميز اتو 22

ريال50/000ريال50/000 1قاشق 23

ريال500/000  ريال500/000 1 مقدارى بغچه وپرده مستعمل                       24

ريال300/000ريال300/000 1لباس مستعمل حدود 10قطعه 25

ريال4/500/000ريال4/500/000 1يخچال فريزر سيلوان با مواد داخل فاسد شده 26

ريال4/000/000ريال4/000/000 1اجاق گاز 27

ريال800/000ريال800/000 1همزن برقى پارس خزر 28

ريال1/500/000ريال1/500/000 1سماورگازى 29

ريال5/000/000ريال5/000/000 1ظروف شامل چينى ومالمين حدود 120قطعه 30

ريال3/000/000ريال3/000/000 1انواع قاشق چنگال كارد كفگيرو...حدود 40عدد 31

ريال200/000   ريال100/000    2 مجسمه گچى                      32

كه جمع قيمت اموال 53/450/000 ريال معادل پنج ميليون وسيصد وچهل وپنج هزارتومان مى باشد.1- توقيف وارزيابى آن بوسيله كارشناس انجام گرديده كه اموال مزبوربمنظوراستيفاى حق محكوم 
له از طريق مزايده ازمبلغ ارزيابى شده شروع مى گردد.2- محل فروش اموال دفتراجراى احكام مدنى- نگهدارى اموال خ كاشانى ك21 پ39طبقه3 3- هركس مى تواند5روزقبل ازمزايده با هماهنگى 
اجرا از اموال بازديد ودرمزايده شـركت نمايد روزمزايده دوشنبه96/9/20ازسـاعت16 الى17مى باشـد برنده مزايده ده درصد قيمت پيشنهادى رافى المجلس بعنوان سپرده نقدا»مى بايست پرداخت 
نمايدمال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت راپيشنهاد كرده است وبقيه بهادرفرجه قانونى كه ازيكماه تجاوزنخواهدكردپرداخت خواهد شد.ضمنا»چنانچه روزمزايده به عللى مصادف با تعطيلى باشد 

فرداى همانروزدرهمان مكان وهمان ساعت مزايده انجام خواهد شد.م الف7191
مديردفتراجراى احكام شوراى حل اختالف اسالمشهر  



بورسبورس 6
صندوق هاى ارزى، نوسانات را بيمه مى كند

ــرمايه گفت : براى راه اندازى  ــد بازار س ــناس ارش كارش
ــى زيادى انجام شده  صندوق هاى ارزى اقدامات كارشناس
است و اميدوارم كه راه اندازى اين ابزار،  اتفاق خوبى براى بازار 
ــود تا بخش  ــر عملياتى ش ــه زودت ــد و هر چ ــرمايه باش س
ــود. به  ــرمايه گذاران رفع ش ــى از نگرانى هاى س قابل توجه
گزارش سنا، بهروز خدارحمى اظهارداشت: چنانچه نوسانات 
ــد، بازدهى  ــته باش برابرى نرخ ارز در مقابل ريال وجود داش
ــانات ارزى قرار مى گيرد،  ــرمايه گذاران تحت تأثير نوس س
بنابراين ديگر اين بازدهى، بازدهى واقعى نيست.وى با بيان 
ــرمايه گذاران با احتياط بيشترى به  اينكه در اين شرايط س
سمت صنايعى مى روند كه تأثير بيشترى از نوسانات ارز مى 
ــرمايه گذاران خارجى نيز اين  گيرند، اظهار داشت: براى س
موضوع يك دغدغه جدى و انكارناپذير است چون اين دسته 
ــانات نرخ ارز را  ــرمايه گذاران درصورتى كه نتوانند نوس از س
ــش دهند يا به تعبيرى بيمه كنند،  انگيزه الزم و كافى  پوش
ــناس بازار  ــرمايه گذارى پيدا نمى كنند.اين كارش براى س
ــدوق ارزى و  ــيس صن ــرمايه ابراز اميداوارى كرد: با تأس س
راه اندازى معامالت آتى ارز، سرمايه گذاران مى توانند آسوده 
خاطر، خود را در مقابل نوسانات، بيمه كنند و فقط تمركز و 

توجه خود را به اهداف صنايع و شركت ها معطوف كنند.
    

انتقال و بازگشايى 6 نماد معامالتى از تابلو «پايه 
ب» به تابلو« پايه ج» 

دومين كارى روز از آخرين هفته آبان ماه در حالى پايان يافت 
كه شاخص كل فرابورس همچنان بر مدار سبز باقى ماند و شاهد 
ــايى چندين نماد معامالتى نيز بوديم.به گزارش روابط  بازگش
عمومى فرابورس ، آيفكس كه در نخستين روز معامالتى هفته 
ــد،  جارى براى اولين بار موفق به فتح كانال 1000 واحدى ش
روزگذشته نيز با بيش از يك واحد رشد در ارتفاع 1009 واحدى 
قرار گرفت.روز گذشته معامله گران بيش از 192 ميليون ورقه 
ــت  ــت به دس بهادار را در 27 هزار و 292 نوبت معامالتى دس
كردند كه ارزش اين دادوستدها بر يك هزار و 850 ميليارد ريال 
ــوم حجم كل  ــت كه بيش از يك س ــد.اين در حالى اس بالغ ش
مبادالت فرابورس در بازارهاى اول و دوم مبادله شد به گونه اى 
كه در اين دو بازار شاهد نقل وانتقال افزون بر 69 ميليون سهم به 
ارزش بيش از 237 ميليارد ريال بوديم.در جريان بازار، نمادهاى 
«خفوال»، «صبصير»، «صكاشى» و «كفرآور» بازگشايى شدند. 
همچنين بر اساس طبقه بندى جديد در تابلو «پايه ج»، نماد 
ــركت هاى سرمايه گذارى اقتصاد نوين «سنوين»، سيمان  ش
الرستان «سالر»، فوالد كاويان «فوكا»، فروشگاه هاى زنجيره اى 
ــت و  ــازى ايران «بايكا» و كش رفاه «رفاه»، كارخانجات كابلس
ــدند و از  ــن» به تابلو پايه ج منتقل ش ــيرين «آبي صنعت آبش
روزگذشته انجام معامله سهام اين شركت ها در تابلو ج بازار پايه 
امكان پذير شد.از سوى ديگر تابلوهاى مبادالتى بازار پايه در روز 
ــته ميزبان معامله بيش از 109 ميليون سهم بودند كه  گذش
ــم زد. در اين ميان  ــى را رق ــر 242 ميليارد ريال ــغ ب ارزش بال
ــه ارزش افزون بر 18  ــهم ب جابه جايى بيش از 18 ميليون س
ــتدهاى صورت گرفته در نماد  ميليارد ريال مربوط به دادوس
«زنجان» بود.در ميان نمادهاى فرابورسى، نماد «شاوان» متعلق 
به شركت پااليش نفت شاوان با 4,9 درصد بيشترين افزايش 

قيمتى را به همراه داشت.

خبر

خبر
بازار زعفران از طريق بورس كاال 

سروسامان مى يابد
رئيس خانه اقتصاد ايران گفت: با توجه به 
مشكالتى كه در خريد و فروش اين محصول 
وجود دارد ، هرچقدر بتوانيم خريد و فروش 
ــورس كاال به عنوان  ــمت ب زعفران را به س
ــفاف و قانونمند هدايت كنيم.به  بازارى ش
گزارش ميزان، جميلى در گفت وگو با ميزان 
در خصوص عرضه زعفران در بورس كاالى 
ايران، گفت: چند سالى است كه زعفران به 
صورت فله به كشور اسپانيا صادر مى شد و 
اين كشور زعفران ايرانى را بسته بندى كرده 
ــپانيا ارزش افزوده باال  ــام زعفران اس و به ن
ــب مى كند.وى در ادامه افزود: اين در  كس
ــت كه در چند سال اخير برخى از  حالى اس
ــته اند تاحدودى در رفع  ــركت ها توانس ش
ــكالت صادرات زعفران قدم بردارند. به  مش
ــران مرغوب  ــركت ها زعف طوريكه اين ش
ايرانى را با كيفيت و برند مناسب بسته بندى 
و در بازارهاى جهانى عرضه مى كنند، اما اين 
ــوء استفاده و  اقدام مثبت به دليل برخى س
ــيطنت ها در جريان نوسانات قيمتى با  ش
مشكل مواجه مى شود.رئيس خانه اقتصاد 
ايران با بيان اينكه نوسانات قيمت از سوى 
ــى بزرگ  ــده اى در بازار زعفران به چالش ع
ــده  براى توليدكنندگان زعفران تبديل ش
است، تاكيد كرد: با توجه به مشكالتى كه در 
ــول وجود دارد ،  ــد و فروش اين محص خري
هرچقدر بتوانيم خريد و فروش زعفران را به 
سمت بورس كاال به عنوان بازارى شفاف و 
ــالوه بر برطرف  قانونمند هدايت كنيم، ع
ــكالت موجود همچون نوسان  شدن مش
ــف،  مختل ــل  فواص در  ــت  قيم كاذب 
استانداردهاى الزم براى اين محصول رعايت 
ــنده از خريد اين  ــدار و فروش ــده و خري ش
ــوند.رئيس اتاق  ــول مطمئن مى ش محص
بازارگانى ايران و هند در پايان تصريح كرد: با 
توجه به نياز كشور به شفافيت اقتصادى و 
ــيرهاى پايدار و  ــى، بايد مس اقتصاد رقابت
هموارى را براى رسيدن به اين مهم انتخاب 
ــتفاده مطلوب از ظرفيت هاى  كنيم كه اس
بازار سرمايه به خصوص بورس كاالى ايران 
كه عمده توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
ــور در اين بازار حضور دارند، مى تواند  كش
كشور را براى بازگشت رونق اقتصادى كمك 
كند؛ در اين ميان رواج معامالت پنهانى و زير 
زمينى و مقاومت در برابر شفافيت حاصلى 
جز فرار مالياتى و رشد مشكالت اقتصادى 

نخواهد داشت.

شماره 3864    سه  شنبه   30 آبان    1396

دبيركل كانون نهادهاى سرمايه گذارى 
گفت : آنچه همواره در بازار سرمايه كشور 
جريان دارد معلول شرايط كالن اقتصادى 
ــاد با چالش  ــت، در صورتى كه اقتص اس
مواجه باشد يا ميزان ريسك افزايش يابد، 

سرمايه گذاران آن را حس مى كنند.
سعيد اسالمى بيدگلى، در گفت و گو با 
ــرمايه  ــنا در خصوص وضعيت بازار س س
اظهارداشت: بخشى از عملكرد اصلى بازار 
ــرمايه مربوط به شرايط كلى اقتصادى  س
ــد منتظر  ــد بورس باي ــت و براى رش اس
ــاد كالن بود. به  ــوالت در بخش اقتص تح
عنوان مثال اگر سال آينده رشد اقتصادى 
ــور و توليد افزايش يابد، ريسك هاى  كش

بين المللى كاهش داشته باشد و مشكالت 
شبكه بانكى كم شود به طور خودكار بازار 

سرمايه شاهد رونق خواهد بود.
ــعه بازار  ــان اينكه براى توس وى با بي
ــاالن با برنامه  ــرمايه بايد مديران و فع س
ريزى مناسب؛ شفافيت و نقد شوندگى را 
ــازمان بورس با  ــش دهند، افزود: س افزاي
طرح راهكارها و صدور بخش نامه در حال 

حل اين مشكل است.
دبيركل كانون نهادهاى سرمايه گذارى 
در خصوص نقدشوندگى و حجم معامالت، 
ــايل بازار سرمايه تنوع  گفت: يكى از مس
ابزارهاى مالى است. با وجود اينكه نسبت 
ــته ابزارهاى خوبى به  به سال هاى گذش

بازار معرفى شدند اما با توجه به حجم بازار 
ــرمايه در مقايسه با بازارهاى مشابه در  س
دنيا، همچنان نياز به ابزارهاى مالى بيشتر 

و متنوع تر احساس مى شود.
سعيد اسالمى ادامه داد:  عالوه بر اين، 
ــت ابزارهايى در بازار تعريف شوند  نياز اس
كه در زمان ركود يا رونق به روند معامالت 

كمك كند.
ــعه ابزارهاى  وى با تاكيد بر اينكه توس
ــوندگى جريان بازار كمك  مالى به نقدش
مى كند، اضافه كرد: توسعه ابزار ها باعث 
ــرمايه  ــليقه هاى مختلف و س جذب س
گذاران با درجه ريسك پذيرى متنوع مى 
شود و در نتيجه درجه نفوذ بازار را افزايش 

مى دهد.
دبيركل كانون نهادهاى سرمايه گذارى 
يكى ديگر از راه هاى توسعه بازار سرمايه را 
ــت و گفت: كانون  ــازى دانس فرهنگ س
ــرمايه گذارى و هر نهاد خود  نهادهاى س
انتظام يك وظيفه اساسنامه اى فرهنگ 
ــرمايه دارد، اما  ــازار س ــازى در حوزه ب س
اجراى اين وظيفه به ظرفيت اقتصاد كشور 
ــته  ــال هاى گذش ــاز مى گردد. طى س ب
ــركت هاى  ميلياردها تومان از بودجه ش
ــالها به عنوان  ــى كه عمدتا در آن س بانك
ــوب مى شدند در  ــركت دولتى محس ش

رسانه ملى صرف تبليغ شد.

ــون نهادهاى  ــركل كان ــه گفته دبي ب
سرمايه گذارى اگر دولت تمايل دارد سهم 
تامين مالى بخش توليدى كشور از طريق 
بازار سرمايه را افزايش دهد موظف است 
حداقل بخشى از آنچه طى 4 دهه گذشته 
ــركت هاى  از بودجه بانك ها به عنوان ش
ــت منابع به  ــرف تبليغ و هداي دولتى ص
ــرف تبليغ و  ــده را ص ــمت بانك ها ش س

فرهنگ سازى براى بازار سرمايه كند.
ــه الى 4 سال اخير  وى ادامه داد: در س
ــرمايه و اقتصاد  يكى از مشكالت بازار س
كشور نرخ هاى بهره باال و غير واقعى بود. 
نرخ بهره بانكى به دليل عدم نظارت كافى 
بانك مركزى و مشكالتى از اين نوع بسيار 

باال و غير واقعى بود.
ــرمايه  ــون نهادهاى س ــركل كان دبي
ــرد: با توجه به تبليغات  گذارى، اضافه ك
ــاى خصوصى به  ــى و وجود بانك ه دولت
عنوان بخش بدون ريسك بازار پول ايران 
ــرمايه گذارى، تمايل مردم به  و حوزه س
ــى هاى واقعى  ــرمايه گذارى در داراي س
كاهش يافت. افراد تمايلى به احداث يك 
ــح  مى دادند  ــتند و ترجي كارخانه نداش
سرمايه خود را به بانك منتقل و نرخ هاى 
ــود را بدون نظارت بانك مركزى  باالى س

دريافت كند.
اسالمى ادامه داد: موضوع بازار سرمايه 

محدود به رسانه هاى تخصصى است. به 
اين ترتيب كه در رسانه هاى عمومى مثل 
ــمينارهاى  ــى، س ــاى تبليغات بيلبورده
ــرى از تبليغات  ــيما اث عمومى و صدا و س
براى بازار سرمايه كشور وجود ندارد و تنها 
ــانه هاى  ــدود و خاص در رس ــار مح اخب

عمومى كشور منعكس مى شود.

دبيركل كانون نهادهاى سرمايه گذارى 
ــرمايه  يكى از اقدامات كانون نهادهاى س
گذارى در مسير فرهنگ سازى را مسابقه 
ــت: در كانون  ــت و گف تحليل برتر دانس
ــراى فرهنگ  ــده چند برنامه ب تالش ش
ــود. اين برنامه ها براى  ــازى اجرايى ش س
فرهنگ سازى مديران، عمق بخشى بازار 
سرمايه و آشنايى عموم جامعه پيش بينى 

شده است.
ــى از برنامه هاى  وى با بيان اينكه يك
پيش بينى شده در مسير فرهنگ سازى 
تحليل برتر بود، گفت: تا 30 آبان تحليل 
ــى مى  ها دريافت و تا پايان آذر ماه بررس
ــت ولى  ــود، البته تعداد آنها زياد نيس ش
ــت.  ــداد هم اميدوار كننده اس همين تع
ــازى و  ــا هدف فرهنگ س ــل برتر ب تحلي
ارتقاى سطح دانش و تحليل متخصصين 
برگزار شد و البته مخاطب آن عموم جامعه 

نبود.

دبيركل كانون نهادهاى سرمايه گذارى تشريح كرد:

فرهنگ سازى و تنوع ابزارها، مسير توسعه مداوم بازار سرمايه

رئيس سازمان بورس گفت : از روز 24 
ــتانه پنجاهمين  آبان ماه 1396 و در آس
سالگرد تاسيس بازار سرمايه، فاز نخست 
ــامانه جامع نظارتى اين بازار، به بهره  س

بردارى عملياتى رسيد.
دكتر شاپور محمدى، اظهارداشت: با 
سامانه نظارت بر بازار، قابليت استفاده از  
ــتاندارد هاى  ــا و اس ــن روش  ه بروزتري
ــرح دنيا فراهم  ــى بورس  هاى مط نظارت

شده است.
دبير شوراى عالى بورس با بيان اينكه 

ــامانه در مدت بيش از 10 ماه طى  اين س
دو فاز جداگانه اجرايى شد، تصريح كرد: 
ــت اين پروژه طى 5 ماه با هدف  فاز نخس
ــناخت نيازمندى  تهيه طرح مفهومى ش
 هاى حوزه  هاى مختلف نظارتى و مستند 
سازى آنها در تير ماه سال جارى به اتمام 
رسيد و در فاز بعدى ، پياده  سازى سامانه 
ــت  هاى  ــورس، انجام تس ــازمان ب در س
مختلف عملياتى و فنى و انطباق با قوانين 
و مقررات موجود انجام شد.رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان اينكه اجراى 

اين پروژه نمونه بارزى از يك كار گروهى 
موفق و هماهنگ است، گفت: مجموعه  
هاى مختلف نظارتى بازار سرمايه كشور 
شامل اداره نظارت بر بازار سازمان بورس، 
ــران،  ــادار ته ــورس اوراق به ــركت ب ش
ــورس كاالى ايران در  فرابورس ايران و ب
ــب و كار پروژه و همچنين  قالب تيم كس
ــركت هاى مديريت فناورى اطالعات  ش
ــورس و مديريت  ــران، رايان ب بورس ته
فناورى اطالعات سازمان بورس در قالب 
تيم فنى و از طريق ارتباط بسيار نزديك 

توانستند در نهايى شدن اين پروژه ايفاى 
ــدى در بخش  ــش كنند.دكتر محم نق
پايانى گفتگو با "سنا" به مهمترين ويژگى  
هاى اين سامانه اشاره كرد و گفت: افزوده 
ــدن الگوهاى جديد كشف ناهنجارى   ش
هاى حوزه بازار سرمايه به مجموعه رويه 
هاى فعلى در كنار استفاده از جديدترين 
شيو ه هاى شناسايى تخلفات انجام گرفته 
در حوزه معامالت و سفارشات به صورت 
سيستماتيك، از جمله ويژگى هاى اين 
ــت.وى در اين رابطه  ــامانه نظارتى اس س

ادامه داد: همچنين امكان بازسازى روند 
ــالت و  ــط با معام ــاى مرتب ــداد ه روي
سفارشات در جزئى ترين سطح ممكن و 
ــته  ــت تطبيق با نرم  افزارهاى هس قابلي
معامالت با سرعت بسيار باال و به كارگيرى 
جديدترين امكانات سخت افزارى از ديگر 
ــت.دكتر  ــامانه اس ــاى اين س مزيت ه
محمدى ابراز اميدوارى كرد با استفاده از 
اين سامانه، كارآيى در بورس افزايش پيدا 
كند و  حركت در مسير معامالت منصفانه 

هموارتر شود.

رئيس سازمان بورس:
فاز اول سامانه جامع نظارتى بازار سرمايه عملياتى شد
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اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك هرسين

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

برابر راى شماره139660316008000800 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك هرسين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم منيجه 
ايماني چرورش فرزند عزيز بشماره شناسنامه11219 صادره از هرسين در يكباب خانه بمساحت 112متر مربع قسمتي ازپالك 1094 اصلي واقع در هرسين خريداري از مالك قولنامه اي آقاي /خانم رسول نادري 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 به اين اداره تسليم وپس از اخذ 

رسيد،ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/09/15

سيف اله كرميـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان هرسين

پرونه كالسه 9509982988501946 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان تصميم نهايى شماره 9609972988501473خواهان: خانم سميرا على پور فرزند خليل به نشانى سلطان 
آباد 30مترى فشار قوى 10مترى ششم ك فردوس 6 پ 21خوانده : اقاى رمضان ربيعى به نشانى مجهول المكان 

((راى دادگاه)) 
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست سميرا على پور فرزند خليل به طرفيت رمضان ربيعى حشكواائى فرزند حسن به خواسته تقاضاى صدور حكم طالق ، خواهان توضيح داده است : (( 
خوانده همسر شرعى و قانونى اينجانبه مى باشد و در مورخه 95/10/10 با خوانده عقد دائم منعقد نموده ام و قبل از آن در سال 84 با وى ازدواج كرده بودم و در سال 92طالق گرفته بودم و بعداز سه سال 
مجددا در سال 95 با وى ازدواج نمودم و بعد از يك ماه همسرم منزل را ترك نموده و سركار نميرفت و نفقه اينجانب پرداخت نشده است و اعتياد به شيشه و كراك و غيره دارد و سه بار سابقه كمپ دارد و 
درحال حاضر نيز اعتياد داردوبخاطر كار ونفقه و خرجى خانه مشترك را ترك نموده است و نهايتا درخواست رسيدگى و صدور حكم نموده است .)) دادگاه با بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده و مالحظه 
سند نكاحيه بشمار 15848 صادره از دفتر خانه شماره 112 حوزه ثبتى كوچصفهان رابطه زوجيت دائم طرفين محرز و مسلم مى باشد و نظر به اينكه مساعى دادگاه در جهت اصالح ذات البين و انصراف 
خواهان از خواسته موثر واقع نشده است و اينكه خواهان (زوجه) اصرار موكد به طالق دارد و نظريه داوران هم مويد عدم امكان سازش و عدم امكان سازش و عدم تداوم زندگى مشترك زوجين بوده است و 
دادگاه با توجه با دادخواست تقديمى خواهان و شرح اظهارات وى در جلسه دادرسى و استماع اظهارات شهود در جلسه دادرسى و نيز گزارش كالنترى 13 گلستان بشماره 1994-96مورخ 96/5/23 ثبت 
گرديده است و نيز مالحظه گواهى از كمپ راهيان سرزمين روشنايى كه به شماره 1995-96 مورخ96/5/23 ثبت گرديده است كه كه همگى داللت به آن دارد خوانده (زوج) مدت مديدى منزل مشترك 
را ترك نموده و نفقه زوجه را پرداخت ننموده و اعتياد به مواد مخدر دارد و اينك خوانده على رغم دعوت از طريق نشر آگهى در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوا مطروحه خواهان دفاعى 
بعمل نياورده است و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و اينكه موارد مطروحه از مصاديق عسر وحرج بوده كه در ادامه زندگى موجب مشقت و تنگنا زوجه مى گردد و با توجه به وضعيت فعلى زوج كه به وى 
دسترسى نمى باشد و لذا دعوا خواهان را وارد تشخيص و با استناد به مواد 1130و 1146 قانون مدنى و مواد 27و 29و 33 قانون حمايت خانواده مصوب 1391حكم به طالق صادر و اعالم مى نمايد و نيز 
حداكثر مهلت طرفين جهت مراجعه به دفتر ثبت طالق از تاريخ دادنامه قطعيت يافته شش ماه خواهد بود و نيزخواهان بابت طالق تمام مهريه ، نفقه و اجرت المثل در حق زوج بذل نموده است و در خصوص 
جهيزيه با توجه به اينكه در تصرف وى مى باشد ادعايى ندارد و نيز زوجين داراى يك فرزند مشترك به نام حميد رضا 85/12/17 مى باشند كه با توجه به وضعيت پدرو رعايت غطبه و مصلحت طفل به مادر 
واگذار مى گرددو پدر مى تواند در صورت مراجعت با فرزند خوددر روز پنجشنبه هر هفته از ساعت 10تا 12در نزديكترين كالنترى محل سكونت طفل با وى مالقات و در اختيار بگيرد و همچنينحسب گواهى 
پزشكى قانونى شهرستان بهارستان كه به شماره 2474-96مورخ 96/6/23 وبت گرديده است زوجه باردار نمى باشد و عده طالق سه طهر مى باشد و نيز نوع طالق خلع نوبت دوم مى باشد همچنين اين 
دادگاه در صورت اينكه زوج از اجراى صيغه طالق امتناع نمايد به سر دفتر دفترخانه اسناد رسمى طالق نماينده گى جهت اجرا  آن اعطا مى نمايدو نيز رعايت وجود شرايط صحت اجراى صيغه طالق از جمله 
مفاد مواد1134-1140-1141 قانون مدنى حسب مورد به عهده مجرى صيغه طالق خواهد بود و راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20روز قابل وا خواهى در اين شعبه و سپس ظرف مهلت 20روز قابل تجديد 

نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر استان تهران مى باشد.
نشانى: جاده ساوه كيلومتر 25-نسيم شهر- ميدان هفت تير - ابتداى بلوار خير اباد -خيابان دادگسترى -دادگسترى شهرستان بهارستان

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى اخطاريه (بهارستان)

نام اخطار شونده : سهيل نام خانوادگى : رضايى  آدرس: مجهول المكان
محل حضور :  شوراى حل اختالف بهارستان به نشانى : شهرستان بهارستان شعبه 16 شوراى حل اختالف

علت حضور: رسيدگى وقت حضور              مورخ  96/10/4      ساعت:16/20

آگهي حصروراثت   
ــته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم خالد شهرت  ــنامه 3327 صادره از  دشت آزادگان درخواستي بخواس ــمى نام پدر فاضل بشناس ــهرت حيدرى نش بانو كاظميه ش
حيادرنژاد بشناسنامه 6885 صادره دشت آزادگان در تاريخ 96/7/17 در اهواز اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضي با مشخصات فوق الذكر (زوجه متوفى) --2 – وفا حيادرنژاد بشناسنامه 
1980172501 صادره دشت آزادگان --- 3- خديجه حيادرنژاد بشناسنامه 1980048576 صادره دشت آزادگان --4 – ناديه حيادرنژاد بشناسنامه 11193 صادره دشت آزادگان ---5- ميعاد حيادرنژاد 
بشناسنامه 1741826152 صادره اهواز --- 6- سميه حيادرنژاد بشناسنامه 1743011423 صادره اهواز --- 7- ساهره حيادرنژاد بشناسنامه 1742544878 صادره اهواز (فرزندان اناث متوفى)---8- 
محمد حيادرنژاد بشناسنامه 1743476272 صادره اهواز ---9- مجيد حيادرنژاد بشناسنامه 1011 صادره اهواز ---10- حميد حيادرنژاد بشناسنامه 2377 صادره دشت آزادگان ---11- على حيادرنژاد 
بشناسنامه 1741472121 صادره اهواز --- 12- وليد حيادرنژاد بشناسنامه 4942 صادره دشت آزادگان (فرزندان ذكور متوفى) والغير به شرح دادخواست تقديمى حقوقي 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 به شورا 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

آگهى تاسيس موسسه
تاسيس موسسه غير تجارى حقوقى داورى سوما شفيعى در تاريخ 1396/08/20 به شماره ثبت 615 به شناسه ملى 14007198287 ثبت و امضا ذيل دفاتر 
تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع:ـ  انجام فعاليت هاى حقوقى و داورى و حل وفصل دعاوى از طريق وكالى داراى 
پروانه و وصول مطالبات بانكى. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط. مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلى: كردستان شهرسنندج 
ـ دگايرانـ  كوچه قوامىـ  خيابان اولـ  پالك 0ـ  طبقه اولـ  كد پستى: 6616986896  سرمايه شخصيت حقوقى: مبلغ 1/000/000 ريال مى باشد. اسامى و ميزان 
ــوما شفيعى به شماره ملى 3720068609  ــماره ملى 3732502112 دارنده 20/000ريال سهم الشركه خانم س ــركه شركا: خانم منيره شفيعى به ش ــهم الش س
دارند980/000 ريال سهم الشركهـ  اولين مديران:ـ  خانم منيره شفيعى به شماره ملى 3732502112 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود خانم سوما 
ـ دارندگان حق امضاء : كليه اوراق و اسناد بهادار و  ــمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدودـ  ــماره ملى 3720068609 به سمت مدير عامل و به س ــفيعى به ش ش
تعهدآور موسسه با امضاء منفرد خانم سوما شفيعى به شماره ملى 3720068609(مديرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. و اوراق عادى و نامه هاى ادارى 
با امضاء خانم سوما شفيعى به شماره ملى 3720068609 ( مديرعامل) همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه. ثبت موضوع 

فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سنندج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى تاسيس شركت

تاسيس شركت با مسئوليت محدود رهاب پويش تاو زاگرس در تاريخ 1396/08/29 به شماره ثبت 10971به شناسه ملى 14007217647 ثبت و امضا ذيل 
دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع: عمليات ساخت در امور عمرانى از قبيل احداث ساختمان و راه و يا شبكه 
هاى آب رسانى، انجام امور پيمانكارى در رشته هاى آب شامل بندها و سدها و شبكه هاى آبيارى و زهكشى و كانال هاى انتقال آب و ساخت تصفيه خانه هاى آب و 
فاضالب و شبكه هاى جمع آورى فاضالب انجام امور پيمانكارى در رشته راه و ترابرى شامل اجرا و احداث راههاى اصلى و فرعى و ساخت پلها و ابنيه فنى و عمليات 
اسفالتى و راه دارى و برف روبى اجراى امور پيمانكارى در رشته هاى برق، صنعت، ارتباطات، كشاورزى و خدمات و تهيه و توليد يا صادرت و واردات يا خريد و فروش 
كاالهاى مجاز بازرگانى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربطـ  ثبت موضوع  فعاليت مذكور، به منزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. مركز اصلي: كردستانـ  شهرستان سنندجـ  بخش مركزىـ  شهر سنندجـ  بلوار شهيد نمكىـ  كوچه هجرت 1ـ  كوچه هجرتـ  پالك 
7ـ  طبقه اولـ  كدپستى: 6616755666  سرمايه شخصيت حقوقى: 1/000/000 ريال مى باشد. اسامى و ميزان سهم الشركه شركا: خانم ساره صائبى به شماره 
ملى 2279965917 دارنده 100/000 ريال سهم الشركه آقاى جليل سعيدى به شماره ملى 5589758246 دارنده 900/000 ريال سهم الشركه اولين مديران: 
خانم ساره صائبى به شماره ملى 2279965917 به سمت نائب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى جليل سعيدى به شماره ملى 5589758246 به سمت 
مدير عامل و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود  دارندگان حق امضاء: كليه اوراق واسناد بهادار شركت از قبيل چك، سفته، قراردادها و به طور كلى هر گونه 
قراردادى كه براى شركت ايجاد تعهد نمايد با امضاء منفرد مديرعامل جناب آقاى جليل سعيدى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات نماينده قانونى: طبق 

اساسنامه. ثبت موضوع فعاليت مذكور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سنندج

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شعبه ششم  شوراى حل اختالف شهرستان سنندج

((ابالغ اجرائيه)) 
ــگاه موتورسيكلت خورشيدى تلفن  ــنندجـ  ميدان نبوت 11 مترى فروش ــتانـ   س ــانى كردس ــيدى فرزند عباس به نش ــخصات محكوم له: يحيى خورش مش
ــتى  ــاهين 2 پالك 20 كد پس ــن آباد كوچه ش ــنندجـ  خيابان حس ــتانـ  س ــنگ زارعى فرزند عبداهللا كردس ــخصات محكوم عليه : هوش 09181710293 مش
ــماره دادنامه مربوطه 9609978752600253   ــماره  9610098752600568 و ش ــت اجراى حكم مربوط به ش 5518613515 محكوم به: به موجب درخواس
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 19/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 590/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و پرداخت تاخير تاديه 

از تاريخ سر رسيد چك 95/08/01 در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرائى در حق صندوق دولت.
ــت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1ـ   ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2ـ ترتيبى براى پرداخت  محكوم عليه مكلف اس
محكوم به بدهد. 3ـ  مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول وغير منقول، بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها  وموسسات مالى و اعتبارى 
ــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز  ــاب هاى مذكور و كليه اموال كه او به هر نوع نزد اش ــخصات دقيق حس ايرانى يا خارجى دارد به همراه مش
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعوى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايى ارائه نمايد واال به 
درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394 ) 4ـ  خود دارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار 
ــراى احكام مدنى  وماده 20 ق .م . الف و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى  ــس تعزيرى در جه هفت را در پى دارد (ماده 34 قانون اج ــم، حب ــراى حك از اج
1394)  5ـ  انتقال مال به ديگرى به هرنحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقى مانده 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) 6ـ  چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرف كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجراى محكوميت مالى 1394)
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف سنندجـ  ابوطالب جليل پور

مسئول دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان سنندجـ  مريم مالئى  

عكس از محمد جعفرى-اختصاصى هدف واقتصاد
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آگهى ماده3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــورخ 96/8/2 هيات  ــماره 139660313005003291 م برابر راى ش
ــاختمانهاى فاقد  ــت ثبتى اراضى وس ــون تعيين تكليف وضعي موضوع قان
سندرسمى مستقر درواحدثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى 
ــهم از21082 ششدانگ  آقاى نعمت اردالنى فرزند محمد مقدار 10175 س
يك قطعه باغ به مساحت 21082 مترمربع قسمتى از پالك2 اصلى بخش11 
اروميه آدرس نقده روستاى قارنا ازنسق خضررامين. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت 
ــند مى توانند ازتاريخ  ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش به صدور س
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از 
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به  اخذ رس
مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندصادرخواهدشد.134
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/30

 خورشيدى-رئيس ثبت اسنادو امالك نقده
------------------------------------------

آگهى ماده3 وماده13 ايين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندسمى 

برابرراى شماره 2900 و 139660313005002899 مورخ 96/6/23 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى مستقردر واحدثبتى نقده  تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان 
آقايان كريم وقاسم چور اميرآبادى فرزندان حسين ششدانگ يك قطعه باغ 
به مساحت 36731 مترمربع ازپالك 57 اصلى بخش11 اروميه  آدرس نقده 
ــق خودمتقاضى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  ــتاى گوران آباد ازنس روس
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور 
سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين 
ــيد  ــليم وپس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس
ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى 
ــور وعدم وصول  ــت درصورت انقضاى مدت مذك ــم نمايند.بديهى اس تقدي

اعتراض طبق مقررات سندصادرخواهدشد.133
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/30

 خورشيدى-رئيس ثبت اسنادو امالك نقده
------------------------------------------

آگهى حصروراثت
ــى  ــماره17765 كدمل ــنامه ش ــى داراى شناس ــه پرداس ــم ثاني خان
3730175841 شرح دادخواست به كالسه 960997 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميد مجيدى به 
شناسنامه 391 و كدملى 4500743200 درتاريخ 1390/06/08در اقامتگاه 
دائمى خود به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 

افراد مشروحه زير:
ــى  ــى ش ش17765 متولد1329/06/11كدمل ــه پرداس 1ـ ثاني

3730175841 مادر متوفى
ــى  متولد1351/06/06كدمل ش239  ش  ــدى  مجي ــورج  ت 2ـ 

3256259847 برادر ابوينى متوفى
ــى  متولد1353/06/26كدمل ش392  ش  ــدى  مجي ــرج  اي 3ـ   

4500743219 برادر ابوينى متوفى
 به غير از نامبردگان وارث ديگرى ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مذبور را در يك مرتبه آگهى 
مى-نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.
دادگسترى كل استان كردستان

رئيس شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سنندج
------------------------------------------

آگهى مزايده اموال غيرمنقول مرحله دوم  // تاكستان 
ــه 951392 اجراى احكام مدنى متمركز دادگسترى  در پرونده  كالس
ــتان * موضوع اجرائيه از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان  تاكس
ــماره دادنامه 9509972861000948 محكوم عليه آقاى  ــتان به ش تاكس
حبيب اله جليلوند فرزند سيف اله محكوم به پرداخت مبلغ 295/738/700 
ريال بابت خواسته بعالوه هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير 
تاديه در حق محكوم له مصطفى رحمنى فرزند عين اله و پرداخت نيم عشر 
ــيف اله جليلوند فرزند  ــخص ثالث آقاى س دولتى در حق صندوق دولت ش
ــه معرفى اموال  ــتيفاى محكوميت محكوم عليه اقدام ب ــليمان جهت اس س
غيرمنقول و تقاضاى توقيف و كارشناسى و فروش اموال غيرمنقول خويش به 
شرح و ميزان كارشناسى ذيل را نموده است كه اين اجرا قصد دارد در مورخ  
ــكام مدنى متمركز  ــل اجراى اح ــى 11 در مح ــاعت 10 ال 1396/9/13 س
ــتان از طريق مزايده عمومى اموال ذيل را بفروش برساند  دادگسترى تاكس
طالبين و خريداران مى توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزايده از اموال 
ــركت  ــورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا ش م
نمايند و خريدار مى بايست 10درصد 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 درصد   واريزى به خريدار 
مسترد خواهد شد  و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر 
ــد مبلغ 10 درصد   ــا اعالم انصراف نماي ــپرده واريز ننمايد و ي ــاب س به حس
ــنهادى خريدار پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و  پيش
خريدار حق هيچ گونه اعتراضى را نخواهد داشت مراسم مزايده با رعايت مواد 

قانون اجراى احكام مدنى اجرا خواهد شد.
اموال مورد مزايده: پالك 16942 فرعى از 4767 اصلى بخش 8 قزوين 
ــماره ثبت 20522 صفحه 150 دفتر 84 و شماره سند مالكيت 20522  بش

متعلق به آقاى سيف اله جليلوند 

تعداد طبقات: دو طبقه كل مساحت زيربنا ( اعيانى) :2m 240  مترمربع 
و مساحت كل زمين

(عرصه ): 2m 200 مترمربع مى باشد
1-عرصه: از هرمتر مربع 6/000/000 *200 به مبلغ:1/200/000/000 

ريال
ــغ  ــه مبل ــع 4/500/000*240 ب ــر مرب ــرار هرمت ــى : از ق 2-اعيان

1/080/000/000 ريال
ساير امتيازات: آب و برق و گاز و محوطه 70/000/000 ريال

جمع كل قيمت ارزيابى(شامل عرصه  اعيانى) به مبلغ 2/350/000/000 
ريال

دوميليارد و سيصدو پنجاه ميليون ريال تمام 
مدير اجراى احكام مدنى تاكستان – رحمانى 

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

پرونده كالسه 9409982833600607  شعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
ــماره  ــى ش ــم نهاي ــابق ) تصمي ــى س ــتان ( 101جزاي ــهر تاكس ش

 9609972833800927
متهمين : 1 اقاى رسول سعيدى فرزند على با وكالت آقاى مجيد بيگدلى 
ــى – روبروى ميراث  ــتان – خيابان امام خمين ــانى تاكس ــد ولى به نش فرزن
فرهنگى – جنب بانك ملت – كوچه عندليب – ساختمان پزشكان پاستور 
ــانى  ــوادى فرزند مهرعلى به نش ــاى جواد ج ــد 5 و آق ــه دوم – واح – طبق
ــاختمان  آذربايجانغربى – ميان دو آب – آ.غ- ميان دوآب –خ 15 خرداد س

ابوعلى سينا 
2- آقاى حسين پاشايى بوربور فرزند محمدعلى 3- آقاى حميد پاشايى 

بوربور فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول المكان 
4- آقاى مهدى پاشايى بوربور فرزند محمدعلى به نشانى تاكستان 

اتهام ها: 1- تمرد نسبت به ماموران حين انجام وظيفه 2- تخريب عمدى 
خودروى دولتى 
راى دادگاه

ــعيدى فرزند على متولد 1367 آزاد به  ــول س درباره ى اتهام آقايان رس
توديع وثيقه با وكالت آقايان مجيد بيگدلى و جواد جوادى حميد پاشايى بور 
بور فرزند محمدعلى و مهدى پاشاى بوربور فرزند محمدعلى همگى داير بر 
تمرد نسبت به مامورين حين انجام وظيفه باتوجه به گزارش مرجع انتظامى 
ــات به عمل آمده از مامورين حاضر در صحنه دفاعيات وكالى رديف  تحقيق
اول و كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان تاكستان 
ــتناد ماده 607 قانون مجازات  ــته و به اس دادگاه بزهكارى آنها را محرز دانس
ــالمى كتاب تعزيرات كتاب مصوب 1375 ،86،83،70،68،38،37،19  اس
ــابقه كيفرى موثر  ــالمى مصوب 1392 به لحاظ فقدان س قانون مجازات اس
نامبردگان را به پرداخت هركدام مبلغ چهار ميليون ريال جزاى نقدى بدل از 
ــك ماه حبس تعزيزى محكوم مى نمايد كه در صورت عجز از پرداخت آن  ي
مجازات حبس اجرا گردد و درباره ى اتهام ديگر حميدپاشايى بور بور مبنى بر 
تخريب اتومبيل با توجه به محتويات پرونده به لحاظ عدم احراز عمدى بودن 
ــى  ــتناد ماده 4 و 340 قانون آيين دادرس ــارت وارده به اس آن و جبران خس
كيفرى قرار منع تعقيب و در رابطه با اتهام آقاى حسين پاشايى بوربور فرزند 
محمدعلى داير بر تمرد نسبت به مامورين باتوجه به نامبرده طبق گواهى فوت 
شماره 268420 سازمان ثبت احوال در تاريخ 96/1/14 فوت نموده است به 
استناد ماده 13 قانون مزبور قرار موقوفى تعقيب صادر و اعالم مى نمايد راى 
ــادره در مورد قرار منع و موقوفى تعقيب و محكوميت رديف اول حضورى  ص
ــن و درباره ى  ــراض در محاكم تجديد نظر قزوي ــت روز قابل اعت ظرف بيس
محكوميت متهمان ديگر غيابى ظرف 20 روز قابل واخواهى در اين مرجع 20 

روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان قزوين مى باشد.
جليل كشاورز/ دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو تاكستان

------------------------------------------
اگهى ابالغ وقت رسيدگى  // تاكستان 

ــد ميرزا فعال مجهول المكان به  ــيله به آقاى اميد كاظم لو فرزن بدينوس
ــه  ــى كيفرى اعالم مى گردد در كالس تجويز ماده 344  قانون آيين دادرس
960369/ شعبه انقالب در مورخ 1396/10/12ساعت 10 صبح به اتهام شما 
ــرم هروئين در پرونده  ــه ميزان هفت ونيم گ ــر برنگهدارى مواد مخدر ب داي
ــيدگى خواهد شد لهذا مقتضى است جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين  رس
دادگاه حاضر شويد در غير اينصورت وفق مواد 217 و 218 قانون فوق الذكر 
اتخاذ تصميم خواهد شد اين آگهى در يك نوبت منتشر شده چنانچه من بعد 
نيازى به انتشار آگهى باشد براى يك نوبت منتشر و مهلت آن ده روز خواهد 

بود  
شعبه اول  دادگاه انقالب اسالمى دادگسترى شهرستان تاكستان 

------------------------------------------
اگهى ابالغ وقت رسيدگى // تاكستان 

ــد جعفرعلى فعال مجهول  ــيله به آقاى محمدصادق قهار فرزن بدينوس
ــى كيفرى اعالم مى گردد در  المكان به تجويز ماده 344  قانون آيين دادرس
ــه 960276/ شعبه انقالب در مورخ 1396/10/12ساعت 11 صبح به  كالس
ــما داير برنگهدارى مواد مخدر از نوع ترياك به ميزان پانزده گرم  در  اتهام ش
پرونده رسيدگى خواهد شد لهذا مقتضى است جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
ــويد در غير اينصورت وفق مواد 217 و 218 قانون فوق  اين دادگاه حاضر ش
الذكر اتخاذ تصميم خواهد شد اين آگهى در يك نوبت منتشر شده چنانچه 
من بعد نيازى به انتشار آگهى باشد براى يك نوبت منتشر و مهلت آن ده روز 

خواهد بود  
شعبه اول  دادگاه انقالب اسالمى دادگسترى شهرستان تاكستان 

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

آقاى رضا شيرخانلو  داراى شناسنامه شماره 592 به شرح دادخواست به 
كالسه 508/96ح  از اين شورا درخواست گواهى  حصر وراثت نموده وچنين  
ــنامه  592 در تاريخ  ــادروان غالمرضاشيرخانلو به شناس توضيح داده كه ش
ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن  1396/8/17  اقامت

مرحوم منحصر است به :
ــيرخانلو  فرزند غالمرضا ش ش: 793  متولد 1346/12/15 (  1-رضا ش

پسر متوفى)
ــا ش ش: 907 متولد 1352/4/1 (  ــيرخانلو  فرزند غالمرض 2-محرم ش

پسر متوفى)
ــد  ــا ش ش: 908  متول ــد غالمرض ــيرخانلو  فرزن ــل ش 3-ابوالفض

1354/12/24 ( پسر متوفى)
4-على شيرخانلو  فرزند غالمرضا ش ش: 2  متولد 1357/1/12 ( پسر 

متوفى)
ــا ش ش: 22  متولد 1361/11/7 (  ــيرخانلو  فرزند غالمرض 5-زهرا ش

دختر متوفى)
ــد 1363/5/8 (  ــا ش ش: 6 متول ــيرخانلو  فرزند غالمرض ــره ش 6-زه

دخترمتوفى)
7-مجتبى شيرخانلو  فرزند غالمرضا ش ش: 75  متولد 1366/4/24 ( 

پسر متوفى)
ــر  ــيرخانلو  فرزند تقى  ش ش: 8  متولد 1316/3/9 (همس 8-كبرى ش

متوفى)
9-حسين شيرخانلو  فرزند غالمرضا ش ش: 809  متولد 1348/12/4 

( پسر متوفى)
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف شهر خرمدشت

------------------------------------------
آگهى احضار متهم// تاكستان 

ــه 1/950163د شعبه اول داديارى  دادسراى عمومى و  در پرونده كالس
انقالب تاكستان اقاى حسن اسماعيلى معروف به حسن نه نه گالب   به اتهام  
ايراد صدمه بدنى غيرعمدى ناشى از بى احتياطى در امر رانندگى،ايراد ضرب 
و جرح عمدى ،توهين وتهديد  موضوع شكايت آقاى محمدطاهرخانى فرزند 
غالم   تحت تعقيب قرار گرفته اند  با عنايت به مجهول المكان بودن  متهم و 
در اجراى مقررات ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد تا در ظرف يك ماه از تاريخ نشر اگهى 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردند بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد 
دفتر شعبه اول  داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان تاكستان 

// آرش طاهرخانى 
------------------------------------------
آگهى مزايده اموال غيرمنقول مرحله دوم/ تاكستان

ــترى  ــه 960014 اجراى احكام مدنى متمركز دادگس در پرونده كالس
تاكستان مطابق دادنامه صادره از شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
تاكستان بشماره دادنامه 9509972834200700 آقايان وخانمها محبوبه 
بيگلرى و زهرا جليلوند و كلثوم جليلوند و آقاى فرشاد جليوند و جواد جليلوند 
و جابر جليلوند و ليال رحمانى و جاويد جليلوند با وكالت ميالد طاهرخانى و 
ــاع در پالك ثبتى 21608  ــته فروش ملك مش غالمرضا مقيمى * به خواس
فرعى از 4769 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 8 تاكستان و نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت ميباشد كه با توجه به كارشناسى و فروش مال مشاع به 
شرح ذيل ميباشد كه اين اجرا قصد دارد در مورخ 1396/09/21 ساعت 10 
ــترى تاكستان از  الى 11 صبح در محل اجراى احكام مدنى متمركز دادگس
ــاند طالبين و خريداران مى  طريق مزايده عمومى اموال ذيل را بفروش برس
توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى 
اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شركت نمايند و خريدار مى بايست 
ــنهادى خود را نقدا پرداخت و مابقى را ظرف مهلت يك  10درصد مبلغ پيش
ــترى واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توسط  ــاب سپرده دادگس ماه به حس
ــد و در  ــرم صادر كننده حكم اموال به خريدار منتقل خواهد ش دادگاه محت
ــترد خواهد  صورت عدم تاييد مزايده  مبلغ  ده درصد   واريزى به خريدار مس
ــاب  ــد  و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حس ش
ــنهادى  ــد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد  پيش ــپرده واريز ننماي س
خريدار پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و خريدار حق 
هيچ گونه اعتراضى را نخواهد داشت مراسم مزايده با رعايت مواد قانون اجراى 

احكام مدنى اجرا خواهد شد.
ــتان مابين  ــخصات ملك: آدرس ملك: تاكس ــامل: مش اموال مزايده ش
خيابان هاشمى نژاد و خيابان دخانيات كوچه الفت ششم قواره پنجم جنوبى 

داراى دو كد پستى 34817-45857-34817-45856 
ملك صدرالذكر ساختمان مسكونى به پالك ثبتى 21608 فرعى مفروز 
ــماره ثبت 30532 از  و مجزى از 4769 فرعى از يك اصلى از دفتر 113 به ش

صفحه 299 به مالكيت آقاى صفر جليلوند فرزند شيرعلى 
ساختمان تعرفه شده ساختمان جنوبى در دو طبقه اسكلت فلزى بدون 
باد بندى با طاق ضربى و نماى سنگى بوده وتقريبا 17 سال ساخت ميباشد 
مساحت اعيانى در دو طبقه تقريبا 270 مترمربع و مساحت عرصه آن مطابق 

با سند ارائه شده 226 مترمربع ميباشد
نتيجه ارزيابى : ارزش كل پالك موصوف با در نظر گرفتن قيمت عرصه و 
اعيانى و انشعابات و لحاظ نمودن جميع جهات موثره در شرايط فعلى مبلغ  
ــان برآورد  ــت و چهل ميليون توم ــادل دويس ــال مع 2/400/000/000 ري

ميگردد 
مدير دفتر اجراى احكام مدنى تاكستان – رحمانى 

------------------------------------------
آگهى احضار متهم// تاكستان 

در پرونده كالسه 2/960227ب شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب تاكستان اقاى مصطفى رحمانى فرزند على اكبر   به اتهام  انتقال مال 
غير ،   تحت تعقيب قرار گرفته اند  با عنايت به مجهول المكان بودن  متهم و 
در اجراى مقررات ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد تا در ظرف يك ماه از تاريخ نشر اگهى 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردند بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد 
ــى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان  مدير دفتر شعبه دوم  بازپرس

تاكستان-  قارائى

شعبه 11دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سنندج
آگهي ابالغ وقت رسيدگى

ــتى به  ــان چنور مرادى فرزند محمد دادخواس ــده: 960707خواه پرون
طرفيت خوانده جميل محمد امين به خواسته تنفيذ طالق تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان سنندج نموده كه جهت رسيدگى به شعبه يازدهم دادگاه 
ــت گرديده.و وقت  ــه پرونده 960707 ثب ــى) ارجاع وبه كالس عمومى(حقوق
رسيدگى آن 1396/10/03 وساعت 13 صبح تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده ودر خواست وكيل خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
ــود تا خوانده پس از نشر آگهى و  ــار آگهى مى ش در يكى از جرايد كثيراالنتش
اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و 

استماع شهادت شهود در شعبه حاضر گردند.
منشى شعبه يازدهم دادگاه حقوقى سنندج ـ  بهمنى

-------------------------------------------
آگهى فقدان سند خودرو

برگ سبز خودرو سوارى سيستم پژو تيپ xu7-GLX 405  برنگ نقره 
ــماره  ــماره انتظامى 287  ج  73  ايران 14 و ش اى متاليك مدل 1396 به ش
 K 1081982  و شماره موتور NAAM 11 VE 8 HK 005402 ــى شاس
124 بنام سيد محسن حسينى فرزند سيد سعيد به ش ش 880 صادره اهواز 

مفقود گرديده كه بدينوسيله  اعالم ميدارد از درجه اعتبار ساقط است.
-------------------------------------------

آگهى فقدان اسناد خودرو
سند كمپانى و برگ سبز خودرو كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 
برنگ آبى  روغنى مدل 1385 به شماره انتظامى 779 ل 59  ايران 14 و شماره 
ــماره شاسى J 036707  بنام اسدا... طاعتى وصال فرزند  موتور 351153  و ش
گل محمد به شناسنامه 2754 صادره صالح آباد مفقود گرديده كه بدينوسيله 

اعالم ميدارد از درجه اعتبار ساقط است.
-------------------------------------------

آگهى فقدان سند خودرو
برگ سبز خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ SL 131 مدل 1390 برنگ 
ــى  ــماره شاس ــى 656 د 78 ايران 14 و ش ــماره انتظام ــفيد روغنى به ش س
S 3412290904294 و شماره موتور 4070091 بنام محمد حبيبى فرزند 
بهرام به ش ش 2014 صادره باغملك مفقود گرديده كه اعالم مى دارد از  درجه  

اعتبار  ساقط است.
-------------------------------------------
آگهي  موضوع  ماده  3  قانون  و ماده  13 آيين  نامه  قانون  

تعيين  تكليف  وضعيت  ثبتي  و اراضي  و  ساختمانهاي  فاقد  
سند  رسمي

برابرراي صادره  هيات اول موضوع  قانون  تعيين  وضعيت  ثبتي  اراضي  و  
ــتقر  در  واحد  ثبتي نمين    تصرفات   ــمي  مس ــند  رس ــاختمانهاي  فاقد  س س
ــي گردداز مالكيت مالكان  ــارض  متقاضيان  كه ذيال اعالم م ــه  و  بالمع مالكان
رسمي محرز  گرديده  است  و  لذا به اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله  
15  روز  اگهي  ميشود  در صورتي  كه  اشخاص  نسبت  به  صدور  سند  مالكيت  
متقاضيان  اعتراضي  داشته  باشند  مي  توانند  از  تاريخ  انتشار  اولين  آگهي  به  
مدت  دوماه  اعتراض  خود  را  به اين اداره  تسليم  و  پس  از  اخذ  رسيد  ظرف  
مدت  يك  ماه  از  تاريخ  تسليم  اعتراض  دادخواست  خود را  به  مرجع  قضايي  
ــت مذكور وعدم وصول  ــت در صورت انقضاي مهل ــم  نمايند  .بديهي اس تقدي
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .                       از شهر نمين 

پالك 417اصلي بخش 3اردبيل
ــدانگ  ــالك 7999فرعى آقاي فرهاد كريمى كيا  فرزند بيگلر شش 1-پ
يكباب انبارى به مساحت 326/70متر مربع از مالكيت رسمي نصير ميكائيلى  

محرز گرديده است  .
2- پالك 8000فرعى  آقاي فخرالدين محمدى جيد  فرزند شمس الدين 
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 211/90متر مربع  مربع از مالكيت رسمي 

نصير ميكائيلى محرز گرديده است  .
3- پالك 8013فرعي خانم شهناز ترشحى فاضل فرزندعيسى  ششدانگ 
يكباب انبارى به مساحت 303/21متر مربع از مالكيت رسمي نصير ميكائيلى 

محرز گرديده است  .
ــولدرق  فرزند ابش  ــن دهقان س 4- پالك 8014فرعى  آقاي محمد حس
ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 178/10متر مربع از مالكيت رسمي ابيش 

دهقان سولدرق  محرز گرديده است  .
5- پالك 8015فرعى مجزي شده از 1140فرعي آقاي مجتبى على پور 
خشه حيران   فرزند محمد   ششدانگ يكباب خانه به مساحت 160متر مربع از 

مالكيت رسمي رحيمه كمالى    محرز گرديده است  .
ــاع  ــا مريم عالى زاده مقدار دو دانگ مش ــالك 8016فرعي خانم ه 6- پ
وپريسا عالى زاده مقدار دو دانگ مشاع وافسانه عالى زاده همگى فرزندان هيبت 
اله مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ   يك باب خانه  به مساحت 198/50متر 

مربع از مالكيت رسمي نصير ميكائيلى محرز گرديده است  .
ــدانگ  7- پالك 8017فر عي خانم نويد عظيمى كهن فرزند ناصر   شش
ــمي سردار محمدى  ــاحت 200متر مربع از مالكيت رس يكباب انباري  به مس
خليل كندى محرز گرديده است  .                       از عنبران پالك 380اصلى بخش 

3اردبيل 
8- پالك 3861فرعى مجزي شده از 148فرعى  آقاى رضا ايمان دوست  
فرزند حسن ششدانگ يكبخانه  به مساحت 76/30متر مربع از مالكيت رسمي 

محمود ايمان دوست محرز گرديده است  .
ــده از 425فرعى  آقاى رضا ايمان دوست   9. پالك 3862فرعى مجزي ش
ــاحت 370/04متر مربع از مالكيت  ــدانگ يكبخانه  به مس فرزند حسن شش

رسمي خضر  شفيقى محرز گرديده است .
از امينجان پالك 381اصلى بخش 3اردبيل  

ــي آقاي احداله حقى  ــده از983فرع 10-. پالك 1524فرعى مجزي ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 325متر مربع از  امينجان  فرزندخان مراد شش

مالكيت رسمي ابول افضلى عنبران  محرز گرديده است  .

ــده از 350فرعى  آقاي صداقت فرجى   11- پالك 1525 فرعي مجزى ش
ــر مربع از مالكيت  ــاحت 531/40مت ــدانگ يكبابخانه  به مس فرزند فرج  شش

رسمي حبيب اله افتخارى  محرز گرديده است  
12-- پالك 1526 فرعي مجزى شده از 59/6/2فرعى آقاى اسداله كارگر  
ــاحت 20/40متر مربع از  ــدانگ يكباب مغازه  به مس فرزندمير حزب اله   شش

مالكيت رسمي عيسى انصارى  محرز گرديده است
از آبى بيگلو پالك 145اصلى بخش 3اردبيل 

ــي آقاي احمد غريب پور آبى بيگلو  فرزند قدرت  ــالك 1699 فرع 13  - پ
ششدانگ يكباب انباري به مساحت 215/91متر مربع از مالكيت رسمي عزيز 

بيگ محمدى  محرز گرديده است  .
ــان عزت پور آبى بيگلو  فرزند محرم    ــالك 1700 فرعي آقاي قرب 14-- پ
ششدانگ يكباب خانه  به مساحت 211/28متر  مربع از مالكيت رسمي عزيز 

بيگ محمدى محرز گرديده است  .
از آقبالغ مصطفى خان پالك 146اصلى بخش 3اردبيل

15-- پالك 103فرعى آقاى گل بابا شاهى آقبالغ  فرزند حيدر  ششدانگ 
ــمي آقايان  ــع از مالكيت رس ــاحت 3096/22متر مرب ــه  به مس ــاب خان يكب

محمد،مهدى،كيوان وحامد همگى شاهى  محرز گرديده است  .
از قريه كالندرق سفلى پالك 371اصلى

16- پالك 83فرعى  آقاى شكر صمدى كالندرق  فرزند خزاعي ششدانگ 
ــمي خزاعى صمدى   ــاحت 233/30متر مربع از مالكيت رس يكبابخانه به مس

محرز گرديده است . 
از قريه قشالقچايى پالك 376اصلى بخش 3اردبيل

ــين  ــالك 265فرعى  آقاي قربان صادقى كنزق فرزند محمد حس 17- پ
ــاحت 200متر مربع از مالكيت رسمي نجفقلى  ــدانگ يكبابخانه  به مس شش

عباسى  محرز گرديده است  . 
تاريخ  انتشار  نوبت  اول  :  روزدوشنبه  96/8/15                          تاريخ  انتشار  

نوبت  دوم :  روز  سه شنبه 96/8/30
جمشيد مولوي – رييس ثبت اسناد وامالك نمين

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

آقاى دلخوش عمادى با رائه دو برگ استشهاديه گواهى شده در دفتر خانه 
ــماره 88نمين درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده  اسناد رسمى ش
ــدانگ يك باب خانه به پالك 195فرعى از  ــند مالكيت شش ومدعى است س
426اصلى واقع در روستاى خانقاه عليابخش سه اردبيل كه در صفحه 365ذيل 
ــده و بعلت نامعلوم مفقود  ــت 6289دفتر جلد 40بنامبرده  ثبت وصادر ش ثب
ــتجوى كامل پيدا نشده است لذا با ستناد ماده 120آيين  گرديده وپس از جس
نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هر كسى نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده ويا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
مى باشد بايد ظرف ده روز پس از انتشار اين اگهى به ثبت محل مراجعه واصل 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم  س
ــند  ــند مالكيت يا س وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون س
معامله رسمى اداره ثبت نمين نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد نمود.
جمشيد مولوى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نمين

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

ــرف آباد داراى شناسنامه بشماره 86به شرح متن  آقاى عارف عباسى ش
ــوراى حل اختالف در خواست  ــت به كالسه پرونده 960311به ش دادخواس
ــادروان اله ويردى  ــت وچنين توضيح داده كه ش گواهى حصروراثت نموده اس
عباسى شرف آباد به شناسنامه شماره 1در تاريخ 1396/7/22دراقامتگاه دائمى 
ــت به :1- رحيمه  ــه وورثه آن مرحوم منحصر اس ــدرود زندگى گفت ــود را ب خ
شهبازى تركده فرزند انشاهللا شماره شناسنامه 1تاريخ تولد 1333نسبت همسر 
متوفى 2- رسول شهرت عباسى شرف آبادفرزند اله ويردى  شماره شناسنامه 
2 تاريخ تولد 1363نسبت پسرمتوفى 3- حسن شهرت عباسى شرف آبادفرزند 
اله ويردى  شماره شناسنامه 9 تاريخ تولد 1367نسبت پسرمتوفى4- سودابه 
ــهرت عباسى شرف آبادفرزند اله ويردى  شماره شناسنامه 105 تاريخ تولد  ش
1356نسبت دخترمتوفى5- مليحه شهرت عباسى شرف آبادفرزند اله ويردى  
ــبت دخترمتوفى6- رضا شهرت  ــماره شناسنامه 55 تاريخ تولد 1351نس ش
ــنامه 130تاريخ تولد  ــماره شناس ــردى  ش ــرف آبادفرزند اله وي ــى ش عباس
1358نسبت پسرمتوفى7- محمد شهرت عباسى شرف آبادفرزند اله ويردى  
شماره شناسنامه 1039 تاريخ تولد 1364نسبت پسرمتوفى8- بهنام شهرت 
ــنامه 131 تاريخ تولد  ــماره شناس ــردى  ش ــرف آبادفرزند اله وي ــى ش عباس
ــبت پسرمتوفى9- بهروز شهرت عباسى شرف آبادفرزند اله ويردى   1359نس
ــماره شناسنامه 3 تاريخ تولد 1361نسبت پسرمتوفى10- حسين شهرت  ش
عباسى شرف آبادفرزند اله ويردى  شماره شناسنامه 2 تاريخ تولد 1369نسبت 
ــرف آبادفرزند اله ويردى  شماره  ــى ش ــرمتوفى11- عارف شهرت عباس پس
ــنامه 86 تاريخ تولد 1354نسبت پسرمتوفى12- رهبر شهرت عباسى  شناس
ــبت  ــنامه 1 تاريخ تولد 1352نس ــماره شناس ــرف آبادفرزند اله ويردى  ش ش
ــرمتوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت  پس
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد 
ــر اين آگهى ظرف مهلت يك ماه به شوراى حل اختالف  ــد از تاريخ نش او باش
منطقه يك شهرى گيوى شهرستان كوثر استان اردبيل تقديم دارد واال گواهى 
ــد وهر وصيتنامه بجز سرى ورسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز  صاتدر خواهد ش

شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد 
خسرو شفيعى – قاضى شورا هاى حل اختالف شهرستان كوثر

-------------------------------------------
آگهى

بدينوسيله در  اجراى  مقررات  ماده  115 قانون  آيين دادرسى  كيفرى به  
ــل  مجهول  المكان  ابالغ   ــماعيلى گللو فرزند هلى  اهل  اردبي ــاى  صالح اس آق
ميشود  در  پرونده  كالسه  960150 شعبه  اول داديارى  دادسراى عمومى  و 
ــبت  به  آقاى   ــوار  به  اتهام  خيانت  در  امانت  نس ــتان  بيله  س انقالب  شهرس
ــد  مشار اليه  يكماه  پس  از  نشر  آگهى   ــين نوبخت  تحت تعقيب  مى باش افش

مهلت  حضور  در  اين  شعبه  و  دفاع  از  اتهام  انتسابى  را  دارد  كه  پس  از  اتمام  
مهلت  قانونى  تصميم  مقتضى  اتخاذ  خواهد  گرديد .

ــراى  عمومى و انقالب  بيله  سوار  - داور   ــعبه  داديارى  دادس ــى  ش منش
كارگر

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

نظر بر اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 496/76متر 
ــع پالك 7977فرعى از 417اصلى واقع در نمين بخش 3  اردبيل برابرراى  مرب
شماره 1395603030080001423مورخه 1396/5/25هيات اول موضوع 
قانون  تعيين  تكليف وضعيت  ثبتى  اراضى و ساختمانهاى فاقد سند  رسمى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت نمين كه نام مهوش جعفرى همدانى  فرزند  مس
موسى  تاييد مالكيت شده تا كنون انجام نيافته است لذا تحديد حدود ششدانگ 
پالك مذكور روز پنج شنبه مورخه 96/9/30راس ساعت 9 صبح در محل ملك 
ــروع وبعمل خواهد امد  لذا  به  مالكين و مجاورين اخطار مى   واقع در نمين ش
ــبت  به  تحديد حدود پالك   ــده و  نس گردد  در  موعد  مقرر  در  محل  حاضر ش
ــه حقوق ارتفاقى وحدود آن  ــبت ب مزبورنظارت نمايند وچنانچه اعتراضى نس
داشته باشند طبق ماده 20قانون ثبت تا سى روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس 

تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صالحيت دار عرضحال دهند .
تاريخ انتشار: روزسه شنبه مورخ 96/8/30

جمشيد مولوى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نمين
-------------------------------------------

آگهى حصر  وراثت
آقاى معرفت اكبرى با وكالت آقاى رضا سعادتى داراى  شناسنامه  بشماره  
ــورا  درخواست  گواهى  حصر   ــه  96-97 اين  ش ــرح  پرونده  كالس 117به  ش
ــماره   ــادروان  حديثه اكبرى  به ش وراثت  نموده  و چنين  توضيح  داده  كه  ش
ــگين  شهر  اقامتگاه   ــنامه  1660916119در تاريخ  95/3/15 در  مش شناس
دائمى  خود  بدرود  حيات  گفته  ورثه  آن  مرحوم  منحصر است  به  :  1-معرفت 
ــى  ش ش:  117پدرمتوفى  2- الهام گيگلوى اندزقى  ــرى فرزند  :  محبعل اكب
فرزند  :  فريدون  ش ش:  1660274842 مادر متوفى اينك  با  انجام  تشريفات  
مقدماتى  درخواست  مزبور  را  در  يك  نوبت  آگهى  مينمايد  هر كس  اعتراض  
دارد  و  يا  وصييت  نامه اى  از  متوفى  نزد  او  باشد  از  تاريخ  نشر  آگهى  ظرف  
ــرى  و   ــورا  تقديم  دارد  و اال  گواهى  صادر  و  هر وصيتنامه جز  س يكماه  به  ش
رسمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  شود  از  درجه  اعتبار  ساقط  و  بالاثر  خواهد  بود  

.
سرپرست   شوراهاى  حل  اختالف  شهرستان  مشگين  شهر

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

ــترى  ــه 960963 اجراى احكام مدنى متمركز دادگس در پرونده  كالس
ــوم دادگاه عمومى وحقوقى شهرستان  ــتان * صادره از اجراى شعبه س تاكس
تاكستان ب ش دادنامه 9609972816300088*950997286100073

5 محكوم عليه محمدرضا على نورى فرزند جهانگير محكوم به پرداخت مبلغ 
ــى و  ــته و بعالوه هزينه دادرس 550/000/000 ميليون ريال بابت اصل خواس
ــارت تاخير تاديه در حق محكوم له ناميق مجيد رحمانى فرزند ولى اله و  خس
ــر دولتى در حق صندوق دولت ميباشد محكوم عليه جهت  پرداخت نيم  عش
استيفاى محكوميت خويش اقدام به معرفى اموال غيرمنقول و تقاضاى توقيف 
و كارشناسى و فروش اموال به شرح و ميزان كارشناسى ذيل را نموده است كه 
ــح الى 10 در محل  ــاعت 9 صب ــن اجرا قصد دارد در مورخ  1396/9/13 س اي
اجراى احكام مدنى متمركز دادگسترى تاكستان از طريق مزايده عمومى اموال 
ذيل را بفروش برساند طالبين و خريداران مى توانند همه روز تا پنج روز قبل از 
زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده 
حضورا شركت نمايند و خريدار مى بايست 10درصد مبلغ پيشنهادى خود را 
نقدا پرداخت و مابقى را ظرف مهلت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى واريز 
ــط دادگاه محترم صادر كننده حكم اموال به  نمايد و پس از تاييد مزايده توس
ــده  مبلغ  ده درصد    ــد و در صورت عدم تاييد مزاي ــل خواهد ش ــدار منتق خري
واريزى به خريدار مسترد خواهد شد  و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده 
را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 
درصد  پيشنهادى خريدار پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط 
و خريدار حق هيچ گونه اعتراضى را نخواهد داشت مراسم مزايده با رعايت مواد 

قانون اجراى احكام مدنى اجرا خواهد شد.
ــورد مزايده: ورقه ى مالكيت 250444 تحت پالك ثبتى 1198  اموال م
فرعى از يك اصلى قطعه 636 بشماره ثبت 6604 صفحه 212 دفتر 41 بخش 
ــهر  6 قزوين متعلق به آقاى محمدرضا على نورى فرزند جهانگير* واقع در ش

نرجه – خيابان اصلى – نرسيده به مسجد جامع-مقابل كوچه سيدالشهدا 
ــاحت كل زيربنا:حدود 2M200 و مساحت كل  *تعداد طبقات:2 *مس

زمين 274/2M39 مترمربع ميباشد
مشخصات كلى عرصه و اعيانى 

ساختمانى در دو طبقه نماى خارجى آجر معمولى طبقه همكف بصورت 
پاركينگ و انبارى و اول مسكونى ميباشد 

*نتيجه ارزيابى با توجه به جميع جهات موثر در امر كارشناسى و موقعيت 
ــناس قيمت ملك تعرفه  ــخيص و نظر كارش آن و با عنايت به موارد فوق به تش
ــازى و هزينه انشعابات براساس ارزش  شده شامل عرصه-اعيانى-محوطه س
ــه روز به مبلغ كل 1/500/000/000 ريال معادل يكصد و پنجاه ميليون  عادل

تومان تعيين و اعالم ميگردد 
مدير اجراى احكام مدنى تاكستان – رحمانى 

آگهى ماده3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــماره 1396603130050003312 و 3167 مورخه  ــر راى ش براب
ــت ثبتى اراضى  ــن تكليف وضعي ــوع قانون تعيي ــات موض 96/8/4 هي
ساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه 

وبالمعارض متقاضيان.
1-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 76544 مترمربع 
ــمتى از پالك95 اصلى كهريزه عجم بنام بهمن پذيره  فرزند عبداله  قس

ازنسق پيرى.
2-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 14430 مترمربع 
ــمتى از پالك 95 اصلى كهريزه عجم بنام بهمن پذيره فرزند عبداله   قس
ازنسق جهانگيرى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دونوبت به فاصله 15 
ــود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت  روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف  مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى 
ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  تقديم نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سندصادرخواهدشد.130
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/30

 خورشيدى-رئيس ثبت اسنادو امالك نقده
----------------------------------------

مفقودى-اروميه 
ــماره 149210301847مورخ  ــه  پايان تحصيالت به ش  گواهينام
ــماره  ــيرپنجه  رضائى فرزند عليرضا  به ش ــارا ش ــب س 93/5/25اينجان
ملى2740515391 درمقطع كارشناسى پيوسته رشته حقوق صادره از 
ــاقط مى  ــالمى واحد  اروميه مفقود و ازدرجه اعتبار س ــگاه آزاداس دانش

باشد.1402
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/30
تاريخ انتشار نوبت سوم:96/9/15

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

ــان  هويل  ــده تجديدنظرخواه ــه تجديد  نظرخوان ــادل لوايح ب تب
شينوتجديد نظرخواندگان شمشعون شينو قاطرچى تجديد نظرخواسته 

: دادنامه 9609974411600637
بدين وسيله به تجديد نظر خوانده موصوف ابالغ مى شود كه تجديد 
ــماره 9609974411600637  ــه ش ــه دادنام ــبت ب ــان نس نظرخواه
ــما  ش ــت  بطرفي 950236/16ح  ــده  درپرون ــه96/5/29  مورخ
تجديدنظرخواهى نموده است لذا دراجراى ماده346  قانون آيين دادرسى 
ــرف ده روز بامراجعه به دفتردادگاه  ــى جهت تبادل مقرر مى دارد ظ مدن
ــخى داريد ظرف مهلت  ضمن اخذ اوراق تجديدنظرخواهى چنانچه پاس
ــتان  ــد واال پرونده به محاكم محترم تجديد نظراس ــور اعالم نماين مذك

آذربايجان غربى ارسال خواهدشد.
مديردفتر شعبه شانزدهم دادگاه عمومى حقوقى اروميه –گوزلى

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

پرونده كالسه 9509984411600218 شعبه 16 دادگاه عمومى 
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــه  ارومي ــتان  شهرس ــى  حقوق

9609974411600637
خواهان آقاى هويل شينو فرزند عيسه باوكالت اقاى سجادوجدان قره 
باغ فرزند يحيعلى به نشانى استان آذربايجان غربى-شهرستان اروميه –خ 

دانش1- ساختمان آذربايجان طبقه اول واحد2
ــعون شينو قاطرچى فرزند عيسه 2-آقاى  خواندگان 1-آقاى شمش
ــم همگى به نشانى استان آذربايجان غربى  ــراج الدين برنا فرزند جاس س

–شهرستان اروميه –قهوه قاباغى –كوچه8 پالك2
ــرف عدوانى 3-ابطال  ــال عقداجاره 2-رفع تص ــته ها:1-ابط خواس

سنداجاره به شماره 36469
ــجادوجدان قره باغ بوكالت  راى دادگاه-درخصوص دادخواست س
ــراج الدين برنا به  ــينو بطرفيت 1-شمشعون قاطرچى 2-س ازهويل ش
ــع در اروميه  ــكونى واق ــاختمان مس ــته رفع تصرف ازيك باب س خواس
32مترى شهرك فرهنگيان كوچه8 پ2 به انضمام خسارات دادرسى با 
ــى به عنوان يكى  ــده :1-دعوى تصرف عدوان ــت به محتويات پرون عناي
ــه گانه ،به لحاظ عدم موضوعيت حق مالكيت وتاكيد برسبق   ازدعاوى س
ــيدگى خارج ازنوبت ،نهادحقوقى خاصى بوده وعبارت  تصرف ولزوم رس
است از اخراج مال غيرمنقول ازتحت تصرف شخصى بدون رضايت او ويا 
به غير وسيله قانونى ودرخواست يدسابق مبنى بر اعاده تصرف نسبت به 
مال مذكور.2-صرف وقوع معامله وابتياع مال غيرمنقول به لحاظ مفهومى 
مساوق ومرادف تصرف نبوده ومالزمه خارجى عادى ياعرفى نيزبين اين 
ــبق تصرف  دومقوله وجودندارد وخواهان دليل ومدركى جهت اثبات س
وانحاء تقلب خويش دررقبه مورد ترافع وتنازع ارائه نداده است.3-مراد از 
ــندمالكيت درماده162 قانون آيين دادرسى مدنى كه به عنوان دليل  س
واماره قانونى برسبق تصرف معرفى گرديده است به قرينه حكومت مواد 
22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد وامالك كشور سندمالكيت رسمى 
بوده وبدين سبب ونيز به لحاظ مخالفت با اسل مستفاد ازماده161 قانون 
ــناد عادى ندارد  ــرى وتعميم به اس مرقوم،فرض قانونى مزبور قابليت تس

ــل خود به تفصيل بحث  ــده اين دادگاه –كه درمح ــن اينكه به عقي ضم
واثبات نموده –ماده362 قانون مدنى به موجب مقررات قانون ثبت نسخ 
ــت ومبايعه نامه عادى مقتضى نقل وانتقال  ويا حداقل تقييد گرديده اس
ــى گردد.4-برابر گزارش  ــوب نم بوده وعلت تامه تمليك وتملك محس
ــب تحقيق  ــماره 854مورخ 96/2/9 واحد ابالاغ انتظامى اروميه حس ش
محلى ،ملك مورد منازعه ازحدود سى سال پيش  درمالكيت شمشعون 
ــت واخيرا ملك را  ــكونت داشته اس ــينو قاطرچى بوده وخوددران س ش
ــت.باعنايت به مراتب  ــراج الدين برنا واگذارنموده اس بصورت اجاره به س
ــدم احراز تحقيق اركان دعوى تصرف عدوانى ازجمله  دادگاه به لحاظ ع
ــخيص وبه استناد  ــان راغيرثابت تش ــبق تصرف خواهان،دعوى ايش س
ــى مدنى دادگاههاى عمومى  ــواد158و 161 و331 قانون ايين دادرس م
ــان صادرواعالم مى گردد.درمورد  وانقالب ،حكم به بطالن دعوى خواه
ــينو بطرفيت  ــت هويل ش ــاغ بوكال ــجادوجدان قره ب ــت س دادخواس
1-شمشعون شينو قاطرچى 2-سراج الدين برنا به خواسته اعالم بطالن 
عقداجاره يك باب ساختمان مسكونى واقع در اروميه 32 مترى شهرك 
ــماره 36469مورخ  فرهنگيان كوچه8پ2 موضوع اجاره نامه عادى بش
ــى  ــارات دادرس 94/2/28 تنظيمى فى مابين خواندگان به انضمام خس
باعنايت به محتويات پرونده:1-خواهان هويل شينو قاطرچى به موجب 
ــماره 20769مورخ 68/10/3 ملك متنازع فيه را از  مبايعه نامه عادى ش
ــماره  ــد ونامبرده به موجب مبايعه نامه عادى ش ــوى امج محمدمصطف
ــمى ونامبرده به موجب مبايعه  2261مورخ 67/8/23 ازعبدالكريم جاس
ــدارى نموده  ــى الدين مجرد خري ــورخ 57/10/12 ازمح ــه عادى م نام
ــماره 9509974412501175 مورخ  ــى ش ــت.2-دادنامه اصالح اس
ــورخ  ــماره 9409974412501698 م ــه ش ــه دادنام 95/9/4 ناظرب
ــى بر محكوميت  ــه مبن ــعبه 105 دادگاه كيفرى2ارومي 94/11/27 ش
شمشعون شينو قاطرچى به اتهام خيانت درامانت (واگذارى منزل امانى 
ــماره 36469) موضوع  ــراج الدين برنا برابر اجاره نامه عادى ش اجاره س
شكايت هويل شينو قاطرچى بصورت غيابى صادرگرديده است.3-خوانده 
رديف دوم اظهارداشته است :من باتحويل يك فقره چك سيصدميليون 
تومانى بابت تضمين تخليه وهشت ميليون تومان پول پيش ودوميليون 
تومان هزينه تعميرات ملك مذكوردراختيار شمشعون شينو بوده ودران 
ــكونت دارند.4-برابر  ــت وبرادرش هويل هردودرامريكا س سكونت داش
ــب  ــماره 854 مورخ 96/2/9 واحدابالغ انتظامى اروميه حس گزارش ش
ــال پيش درمالكيت  ــى س تحقيق محلى،ملك مورد منازعه ازحدود س
ــينو قاطرچى بوده وخود دران سكونت داشته است واخيرا  شمشعون ش
ــراج الدين برنا واگذارنموده است.5-يك برگ  ملك رابصورت اجاره به س
ــه 6-0803-6778-0047 وتاريخ صدور 95/9/22  قبض گاز به شناس
ــه عادى مورخ  ــوده وبرابر مبايعه نام ــينو قاطرچى ب ــعون ش بنام شمش
66/3/25 پيوست نامه شماره 3762/4/31گ مورخ 96/2/2 شركت گاز 
ــينو قاطرچى ملك مذكوررا از  ــعون ش ــتان آذربايجان غربى شمش اس
ــت.6-يك برگ قبض برق به  ــمى خريدارى نموده اس عبدالكريم جاس
شناسه 8039584601321 باقرائت پيشين 95/7/12 به نام شمشعون 
شينو قاطرچى بوده وبرابر مبايعه نامه عادى مورخ 66/3/25 پيوست نامه 
شماره 96/3581/1600 مورخ 96/2/30 شركت توزيع نيروى برق استان 
آذربايجان غربى شمشعون شينو قاطرچى شينو قاطرچى ملك مذكور را 
ــت وپرونده اشتراك برق به  ــمى خريدارى نموده اس ازعبدالكريم جاس
شماره 83095846 باتاريخ واگذارى انشعاب برق 65/9/29 مى باشد كه 
ابتدا به بنام عبدالكريم جاسمى واگذارودرمورخ 86/5/2 بنام شمشعون 
شينو قاطرچى تغييرنام يافته است.7-مبايعه نامه عادى مورخ 66/3/25 
تنظيمى فى مابين خوانده رديف اول شمشعون شينو قاطرچى فى مابين 
ــمى به عنوان  محمد مصطفوى امجد به عنوان خريدار وعبدالكريم جاس
ــببى  ــنده ،تقدم زمانى دارد.باعنايت به مراتب، قرارداد بيع عقد س فروش
وقرارداد اجاره عقد مسببى است وصدور حكم به بطالن عقداجاره موضوع 
ــماره 36469 مورخ 94/2/28 متوقف برثبوت بطالن  اجاره نامه عادى ش
ــورخ 66/3/25 بوده ولكن دربرگ  ــد بيع موضوع مبايعه نامه عادى م عق
ــه مذكور  ــالن مبايعه نام ــى ،بط ــه اول دادرس ــت يادرجلس دادخواس
ــرح دعوى به كيفيت  ــوده وبدون آن ط ــته وكيل خواهان نب جزءخواس
موصوف قابليت رسيدگى ندارد ودرنتيجه به استناد مواد2 و 332 قانون 
ايين دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى وانقالب قرار عدم استماع صادر 
ــت روز ازتاريخ ابالغ قابل تجديد  واعالم مى گردد.آراء صادره ظرف بيس

نظرخواهى در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربى مى باشد.
حسينعلى اروجى –رئيس شعبه 16 دادگاه حقوقى اروميه 

----------------------------------------
راى داورى 

خواهان داورى:شركت شهركهاى صنعتى استان آذربايجان غربى به 
مديريت عاملى آقاى صابر پرنيان به نشانى اروميه –خيابان شهيد بهشتى 

–نبش كوچه هنرجويان تلفن 3445404
ــركت آلما كيميا تك دانه به نشانى كرج-عظيميه  خوانده داورى: ش

–كوه نور-گلستان21-پالك19-طبقه4
ــته : موضوع رسيدگى به اختالفات حاصله ناشى از عدم ايفاى  خواس
ــماره  ــذارى وتخصيص حق انتفاغ ش ــرارداد واگ ــدات مندرج درق تعه
ــد7 فصل وقرارداد فى مابين  ــتناد بن 4/11793 مورخ 88/10/14 به اس
(فسخ قرارداد يادشده ،خلع يد خوانده داورى ازاراضى تخصيصى واعاده به 

وضع سابق به انضمام پرداخت هزينه هاى داورى.
گردشكار:خواهان به استناد قرارداد فوق الذكر درخواست رسيدگى 
ــامل عدم اخذ  ــراردادى خوانده ش ــدات ق ــدم اجراى تعه ــه دليل ع راب

ــام عمليات  ــل د  ؛عدم اتم ــب بند 1فص ــاختمان حس مجوزاحداث س
ساختمانى وبه تبع آن عدم اخذ گواهى پايان كار به استناد بند5 فصل د ؛ 
عدم پرداخت مبلغ حق بهره بردارى به استناد فصل ج قرارداد فى مابين 
درناحيه صنعتى كريم آبادنموده كه بابررسى پرونده ؛خواهان قرارداد فوق 
الذكر رافسخ وبه موجب بند7 فصل و دفترچه قرارداد ف تقاضاى تشكيل 
ــماره 15235 تاريخ 92/11/29 اعالم  ــه داورى رابه موجب نامه ش جلس
نموده است.نماينده شركت شهركهاى صنعتى اينگونه اظهار مى نمايد 
:شركت شهركهاى صنعتى به موجب جواز تاسيس شماره 2/2424 تاريخ 
ــماره 4/11793 مورخ  88/9/21 بموجب قرارداد حق بهره بردارى به ش
ــات وامكانات زيربنايى به  88/10/14 حق بهره بردارى  از زمين و تاسيس
ــهرك  ــاحت 2745 مترمربع درش ــرح متن مندرج درقرارداد به مس ش
ــركت آلما كيميا تك دانه تخصيص داده است. صنعتى كريم آباد را به ش

طرف قرارداد براساس يادشده متعهد ومكلف به انجام مواردى بوده است 
ــرارداد  مبنى بر اخذ مجوزاحداث  ــه مفاد بند1 فصل د  دفترچه ق ازجمل
ــاختمان حداكثر ظرف مدت دوماه ازتاريخ تحويل زمين ومفاد بند 5  س
ــاز ظرف مدت يكسال كه در  ــاخت وس فصل د  مبنى بر انجام عمليات س
مجوز احداث ساختمان درج مى شود وتبصره بند3 فصل د مبنى بر اخذ 
ــاختمانى  ــردارى بالفاصله پس از اخذ گواهى پايان كار س ــه بهره ب پروان
ــبت به پرداخت اقساط ،تعهدات وديون مالى  ومطابق فصل ج قرارداد نس
ــبت به انجام تعهدات  ــيد مقرر ليكن طرف قرارداد نس خويش در سررس
قراردادى(بندهاى 1و5 ونيز تبصره بند3 فصل د) استنكاف وقصور ورزيده 
ــهركهاى صنعتى به موجب نامه هاى شماره 14839  ــت وشركت ش اس
مورخ 92/11/20 مراتب عدم انجام تعهد را به طرف قرارداد، اخطار وابالغ 
ــدات قراردادى مزبور عمل  ــالى وتعه نموده ليكن نامبرده به اخطار ارس
ننموده وحسب استعالم امورفنى شركت بتاريخ 92/10/7 ميزان ساخت 
ــاز برروى عرصه تخصيصى درحد ديواركشى وخاكبردارى وتسطيح  وس
ــخ 92/10/22 مبلغ  ــركت بتاري ــتعالم ازامورمالى ش ــب اس بوده وحس
ــبه مابه التفاوت  ــه ديون مالى با محاس ــال  بابت كلي 48/955/476 ري
وديركرد تاتاريخ جلسه داورى بدهكار مى باشد.لذا با عنايت به اينكه زمين 
تخصيصى درشهرك صنعتى جهت سرمايه گذارى واحداث واحد صنعتى 
ــرمايه گذارى  ــذار گرديده وطرف قرارداد با حبس زمين ،امكانات س واگ
ــتغال را ازاشخاص ديگرسلب نموده است وبا عدم انجام تعهد  وايجاد اش
ــركت شهركهاى صنعتى به عنوان  ــرايط فسخ مهيا بوده، درنتيجه ش ش
صاحب حق ويكى از اصحاب اختالف ،نسبت به اعمال حق فسخ قرارداد 
ــماره 14839 مورخ  ــه موجب نامه ش ــخ قرارداد را ب ــدام ومراتب فس اق
92/11/20 به طرف قرارداد اعالم نموده است ونظربه اينكه حسل بند 8 
فصل و دفترچه قرارداد، آدرس واقامتگاه طرفين مطابق ماده 1010 قانون 
مدنى همان است كه در قرارداد پيش بينى گرديده است ودرصورت تغيير 
ــك ازطرفين مكلف به اعالم ادرس جديد بوده  اند؛ مالحظه  آدرس ،هري
ــاس مفادقرارداد  ــه داورى به نحوصحيح وبراس مى گردد دعوت به جلس
صورت پذيرفته وايرادى بران متصور نيست ليكن عليرغم مراتب مرقوم، 
ــانيده ووكيل يا نماينده قانونى  ــه حضوربهم نرس طرف قرارداد درجلس
ــت.عليهذا داور وحكم مرضى  ــى ويا اليحه دفاعيه ارائه ننموده اس معرف
ــه  ــماره 15894 مورخ 92/12/11 به جلس الطرفين كه بموجب نامه ش
داورى دعوت گرديده است با اختيار حاصل ازبند7 فصل و دفترچه قرارداد 
ــتندات ابرازى به شرح ذيل مبادرت به  وبا توجه به محتويات پرونده ومس
ــرارداد كه تعهدات طرف قرارداد را  اتخاذ تصميم مى نمايد:نظربه مفادق
تصريح نموده است وبا توجه به بند يك فصل و دفترچه قرارداد كه مشعر 
ــت اجراى عدم انجام تعهدات وتكاليف قراردادى بوده ومقرر مى  برضمان
ــاى خدماتى  ــرارداد ، هزينه ه ــت مبلغ ق ــدم پرداخ ــورت ع دارد :درص
ــاير مطالبات شركت ظرف مهلت  ونگهدارى ؛ هزينه هاى اختصاصى وس
ــك ازتعهدات ووظايفى كه به  ــرر ويا تخلف طرف قرارداد ازهري هاى مق
ــت شركت حق واختياردارد كه به  موجب اين قرارداد به عهده گرفته اس
تشخيص خود وبدون نياز جهت مراجعه به مراجع قضايى نسبت به فسخ 
قرارداد اقدام نمايد وتوجها به تحقق تخلف طرف قرارداد نسبت به انجام 
ــاى1و5 فصل د ونيز فصل ج  ــف وتعهدات قراردادى ازجمله بنده تكالي
ــده مستندا به بندهاى 1و 3 فصل و قرارداد ونيز قاعده فقهى  قراردا يادش
العقود تابعه للقصود وحديث نبوى المومنون عند شروطهم  ومادتين 10 
و 219 قانون مئنى واصل لزوم قرادادها وعدم وجود هرگونه دليل ومستند 
ــد،  ــهركهاى صنعتى باش ــركت ش دال بر انجام تعهد كه ناقض ادعاى ش
شركت شهركهاى صنعتى استان آذربايجان غربى رادراعمال حق فسخ 
ــخ  ــته وراى به تاييد فس موضوع بندهاى 1و3 فصل و قرارداد محق دانس
ــط شركت شهركهاى  قطعى قرارداد 4/11793 مورخ 88/10/14 توس
ــاس طرف قرارداد مكلف به خلع يد  صنعتى صادر مى نمايد لذابراين اس
ــهركهاى صنعتى استان  ــركت ش ازاراضى تخصيصى وتحويل آن به ش
ــابق مى باشد درغير اينصورت شركت  آذربايجان غربى واعاده به وضع س
استانى محق است  نسبت به خلع يد واعاده به وضع سابق اقدام نمايد.راى 
فوق به صراحت بند7 فصل و قراداد تخصيص زمين وواگذارى حق انتفاع 

صادر گرديد وبراى طرفين الزم االتباع مى باشد.
فرهاد اصل ايرانى فام- نماينده سازمان صنايع كوچك وشهركهاى 

صنعتى ايران وداور وحكم مرضى الطرفين

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموالى غير منقول و منقول اسناد رهنى كالسه 9500236 

به موجب پرونده اجرائى رهنى كالسه 9500236 اجرائيه عليه شركت ذوب 
ــپه تهران به مبلغ 30/989/144/689 ريال  و نورد خليج فارسى له بانك س
ــت اصل طلب و مبلغ 107/357/367/619 ريال بابت تاخير تاديه و مبلغ  باب
ــغ  ــه مبل ــا“ ب ــى جمع ــر اجرائ ــت نيمعش ــال باب 5/112/255/600 ري

107/357/367/619 ريال صادر و منجر به ابالغ اجرائيه گرديده است.
 سپس اموال غير منقول و منقول شركت مذكور بشرح ذيل ارزيابى گرديده 

است: 
الف - پالك ثبتى 113/13 اصلى برابر صورتجلسه ارزيابى به شماره ك/256-

ــع ذيل ثبت  ــاحت 41000 متر مرب ــارت به مس ــورت عم 1396/3/25بص
247200 دفتر 408 صفحه 179 به آدرس ابهر - كيلومتر 7 جاده تاكستان 
ــت برق 230- شهرك صنعتى نورين - خيابان نخيران - ملكى  ــت پس - پش
شركت ذوبى و نورد خليج فارس ابهر بصورت كارخانه ذوب و نورد خليج فارس 
كه تحت عنوان توليد انواع مقاطع سبك و سنگين فوالد طراحى شده در زمان 
بازديد فاز يك آن در زمينه توليد ميلگرد فعال بوده بناهاى موجود بشرح ذيل 

ميباشند:
ــامل سوله صنعتى با ارتفاع تاج 10/50 متر و  1- فاز 1 و فاز 2 بخش توليد ش
ارتفاع كناره ها 7/60 متر ديوار كشى پيرامونى سوله ها با اجرهاى سوراخ دار 
بهمنى به ارتفاع متوسط 3 متر و باالتر از آن با ورق هاى موج دار فلزى پوشيده 
ــكوهاى بتنى جهت ريل ها و دستگاههاى  ــده و كف سالن بتنى بوده و س ش
ــده كه ابعاد و اندازه گيرى آن به جهت استقرار دستگاهها  موجود ساخته ش

روى آنها و عدم دسترسى و وجود نقشه مقدور نگرديد. 
2- سوله هايى با ابعاد كوچكتر در ادامه سوله اصلى با ارتفاع تاج 5 و كناره هاى 
ــكوهاى بتنى به ابعاد1/5 *1/5 *1/2  و در  4 متر با ابعاد 70 * 15 متر كه س
ــتقرار دستگاهها اجرا شده و قسمتهايى نيز  حدود 46 عدد بعنوان محل اس
ــقف قسمتهايى نيز با ورق هاى موجدار  آرماتور بندى و آماده بتن ريزى و س

پوشش گرديده بود.
3- سالن مواد انبار اوليه در كنار سوله اصلى و با ابعاد60*30 بعنوان انبار مواد 

اوليه با ارتفاع تاج10/50 و كناره هاى 7/5 متر
4- سالن انبار قطعات به ابعاد 30* 5 با ساختار بينايى و سقف طاق ضربى و 

كف يتنى و نماى آجرى
5- ساختمانهاى ديگر از قبيل رختكن كارگران قسمت جوشكارى تراشكارى 
ادارى دفتر آشتيزخانه و ... با ساختار بنايى و سقف شيروانى و نماى سيمانى و 

پنجره هاى فلزى
ــاختمان كمپرسور و اتاق برق با ساختار بنايى و سقف تيرچه بلوك در  6- س

مجاور سوله اصلى با نماى سيمانى آستر و رويه
ــش سقف شيروانى و  ــاختار ديوارهاى بتنى با پوش ــتخر مازوت با س 7- اس
ــه جهت ذخيره  ــر قابل اندازه گيرى ب ــه ابعاد 7*7 و عمق غي ــاى Z ب تيره

سوخت
ــاد 7*14 و  16*11 در كناره اصلى با ديوارهاى بتى و  ــتخر آب به ابع 8-اس

عمق غير قابل اندازه گيرى
9- ساختمان مهمانسرا با اسكلت بتنى سقف تيرچه بلوك نما سيمانى استر و 
رويه طرح دار و نماى جنوبى بصورت كامپوزيت بصورت نيمه كار تا حد گچ و 

خاك و درصدى از لوله گذارى و سيم كشى آن اجرا گرديده بود0
ــيروانى بعنوان اتاق  ــقف ش ــكول و اتاق كنترل با بناى آجرى و س 10- باس

متصدى باسكول و... به ابعاد 7*4 و 15*5متر
 11- ديوارهاى پيرامونى محوطه بطول تقريبى 680 متر طول بصورت آجر و 

نماى سيمانى و آجرى
ــماال“ بطول 82/40 متر درب و ديواريست به حريم راه آهن  با حدود اربعه: ش
ــت به باقيمانده اراضى 113 اصلى -  ــرقا“ بطول 309/55 متر ديواريس - ش
ــت به باقيمانده اراضى 113 اصلى - غربا“  جنوبا“ بطول 169/50 متر پى اس
ــرق دوم بطول 298/45 متر به حريم  ــول 33/93 متر به حريم تيرهاى ب بط
تيرهاى برق كه ملك مذكور جمعا“ به مبلغ 50/818/600/000 ريال ارزيابى 

گرديده است .
ــارس برابر  ــورد خليج ف ــركت ذوب و ن ــات ش ــين آالت و تاسيس  ب : ماش
صورتجلسه ارزيابى به شماره 96/13-1396/4/3 بشرح ذيل ارزيابى گرديده 

است: 
الف : ماشين االت خط نورد ميلگرد كه در زمان بازديد در حال فعاليت بوده و 
ــايزهاى 10 و 12 و با ظرفيت متوسط 20 الى 25 تن در ساعت  ميلگرد در س

توليد ميكند 
ــخصات : ظرفيت تقريبى كوره بطور  ــمش با مش 1- كوره پيش گرم كن ش
ــوره 1250 درجه  ــرارت ك ــاعت ماكزيمم درجه ح ــط 35 تن در س متوس
ــاخته شده از آجر و مالت نسوز  ــانتيگراد ابعاد تقريبى كوره 28*6 متر س س
ــوز (گاز و مازوت) سيستم كنترل و  ــتگاه مشعل دو گانه س مجهز به 14 دس
اتوماسيون جك هيدروليكى تغذيه شمش به داخل كوره به همراه تجهيزات 
پمپاژ هيدروليك تاسيسات اگزوز گازهاى احتراقى كوره شامل دكوپراتور و 
الكتروفن و دودكش تجهيزات سيخ زن شمش جهت انتقال شمش گداخته 

به خط نورد به انضمام تاسيسات لوله كشى گاز و برق رسانى
2- استند رافينگ با مشخصات : 

ــماره  ــليپ رينگ به قدرت 1250 و به ش ــتگاه الكترو موتور از نوع اس يكدس
سريال ساخت 152400 - يكدستگاه واالنت 7 تن - يكدستگاه گيربكس با 
ــبت تبديل 1/8 - يكدستگاه پنيون سه محور ساخت تركيه تيپ 600 -  نس

استند سه غلطكه كاليبره شده بانضمام
گاردان هاى اتصال و شاسى و متعلقات جانبى

3- ميز متحرك و ثابت خروجى راقينگ بطول تقريبى 20 متر مجهز به الكترو 
موتور و پولى ها و تسمه هاى انتقال قدرت و روله ها و شاسى مربوطه بانضمام 

كابين كنترل 

ــتند هاى ميانى  4- روله هاى انتقال حد فاصل بين كوره پيش گرم كن تا اس
ــمه ها و  ــامل روله ها الكترو موتورها پولى ها و تس بطول تقريبى 50 متر ش

شاسى ها 
ــدرت 45 و 980-  ــخصات : الكترو موتور به ق ــر و ته زن با مش ــى س 5- قيچ

گيربكس ساخت تركيه تيپ 6200 و نسبت تبديل 1/55
ــخصات : الكترو موتور dC با مارك  ــماره يك ( ميانى) با مش ــتند ش 6- اس
ــبت تبديل 17/1 -  ــاخت تركيه با نس زيمنس به قدرت 400 - گيربكس س
پنيون 2 محور 350 - استند 174*174 بانضمام غلطك هاى كاليبره شده و 

با كليه تجهيزات جانبى شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى
ــخصات : الكترو موتور با مارك تركيه به  ــتند شماره دو (ميانى) با مش 7- اس
قدرت 548 گيريكس ساخت تركيه با نسبت تبديل 14/1 - پنيون 2 محور 
ــده و با كليه  ــك هاى كاليبره ش ــام غلط ــتند 174 * 174 بانضم 350- اس

تجهيزات جانبى شامل گاردان
هاى ارتباطى و شاسى

ــه ( ميانى) با مشخصات : الكترو موتور به قدرت 500 -  ــتند شماره س  8- اس
گيربكس ساخت تركيه با نسبت تبديل 1/16- پنيون 2 محور 350- استند 
ــده و با كليه تجهيزات جانبى  174 * 174 بانضمام غلطك هاى كاليبره ش

شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى
ــخصات: الكترو موتور به قدرت 450  ــتند شماره چهار( ميانى) با مش 9- اس
ــبت تبديل 1/15 پنيون 2 محور 350 استند  گيربكس ساخت تركيه با نس
ــده و با كليه تجهيزات جانبى  174 مه 174 بانضمام غلطك هاى كاليبره ش
ــماره 5 ( ميانى) با  ــتند ش ــى 10- اس ــامل گاردان هاى ارتباطى و شاس ش
ــاخت تركيه با نسبت  ــخصات : الكترو موتور به قدرت 450 گيربكس س مش
تبديل 1/43 - پنيون 2 محور 350 استند 174 * 174 بانضمام غلطك هاى 
كاليبره شده و با كليه تجهيزات جانبى شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى 
11- استند شماره شش (ميانى) با مشخصات : الكترو موتور با مارك زيمنس 
و به قدرت 400 گيربكس ساخت تركيه با نسبت تبديل 1/4 پنيون 2 محور 
350 استند 174*174 بانضمام غلطك هاى كاليبره شده و با كليه تجهيزات 

جانبى شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى
12- استند شماره هفت ( فينيش) با مشخصات : الكترو موتور به قدرت 680 
ــبت تبديل 1/33 پنيون 2 محور 350 استند  گيريكس ساخت تركيه با نس
ــده و با كليه تجهيزات جانبى  174 * 174 بانضمام غلطك هاى كاليبره ش

شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى
 13- استند شماره هشت (فينيش) با مشخصات: الكترو موتور به قدرت 680 
ــاخت تركيه با نسبيت تبديل 1/27 پنيون 2 محور 350 استند  گيربكس س
ــده و با كليه تجهيزات جانبى  ــام غلطك هاى كاليبره ش 174*174 بانضم
ــماره نه (فينيش) با  ــى 14- استند ش ــامل گاردان هاى ارتباطى و شاس ش
ــاخت تركيه با نسبت  ــخصات : الكترو موتور به قدرت 548 گيربكس س مش
ــتند 174 * 174 بانضمام غلطك هاى  تبديل 1/25 پنيون 2 محور 350 اس
كاليبره شده و با كليه تجهيزات جانبى شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى 
15- استند شماره ده (فينيش) با مشخصات : الكترو موتور و به قدرت 548 
ــبت تبديل 1/12 پنيون 2 محور 350 استند  گيربكسر ساخت تركيه با نس
ــده و با كليه تجهيزات جانبى  174 * 174 بانضمام غلطك هاى كاليبره ش

شامل گاردان هاى ارتباطى و شاسى 
ــخصات: الكترو موتور به قدرت 55 و 980 گيربكس  16- قيچى متراژ با مش

ساخت تركيه با نسبت تبديل 1/55
ــتر خنك كن به متراژ  ــتندهاى فينيش و بس ــه هاى حد فاصل اس 17- رول
تقريبى 45 متر شامل روله ها الكترو موتورها پولى ها و تسمه ها و شاسى ها

 18- بستر خنك كن با مشخصات: طول 36 متر و عرضش 9 متر متشكل از 
شاسى پالت شانه هاى انتقال ميلگرد الكترو موتورها و گبربكس هاى مربوطه 

مجموعه زنجيرهاى انتقال قدرت ياتاقانها با كليه متعلقات 
ــته بندى به متراز  ــمت بس ــتر خنك كن و قس 19- روله هاى حد فاصل بس
تقريبى 28 متر شامل روله ها الكترو موتورها پولى ها و تسمه ها و شاسى ها

ــامل روله ها الكترو موتورها و شاسى و  ــتم بسته بندى ميلگرد ش  20- سيس
كابل كشى بانضمام يكدستگاه قيچى سايزينگ ساخت تركيه سال ساخت 

2009
 21- تجهيزات تامين انرژى برق شامل: شش سلول تابلو برق 20 متشكل از 
پنج دستگاه دژنكتور كم روغن – يكدستگاه سكسيونر غير قابل قطع زير بار 
ــتگاه سكسيونر غير قابل قطع زير بار - بيگدستگاه كليد اتصال به  - پنج دس
زمين - پنج دست رله پرايمر حفاظت ترانس و به انضمام شينه بندى مسى و 
ــفورماتور 400 به قدرت  ــتگاه تر اس ــره هاى اتكايى و عبورى - يكدهس مق
2000- يكدستگاه ترانسفورماتور 400 به قدرت 1600 - دو دستگاه ترانسفور 
ماتور 400 به قدرت 1250 - به يكدستگاه ترانسفور تور 400 به قدرت 1000 
- مجموعه كابل كشى 20 حد فاصل پست پاساژ تا تابلوها و از تابلوها تا ترانسور 

ها
ــامل چهل  ــار ضعيف و كنترلى خط توليد ش 22- تجهيزات تامين برق فش
ــكل از تابلوهاى سويچينگ و درايورهاى ac,dc و  سلول تابلو ايستاده متش

كليد هاى حفاظتى از نوع اتوماتيك بانضمام كابل كشى هاى مربوطه
 23- تجهيزات هواى فشرده شامل: يكدستگاه كمپرسور هواى فشرده از نوع 
اسكرو ساخت شركت هوايار مدل 13000 به ظرفيت 13 متر مكعب بر دقيقه 
ــاخت 750013 سال ساخت 2009 - يكدستگاه  با فشار كارى 8 سريال س
كمپرسور هواى فشرده از نوع اسكرو ساخت شركت مفيدى مدل 10000 به 
ظرفيت 10 متر مكعب بر دقيقه با فشار كارى 8 - دو دستگاه دراير ( خشك 
ــيور تانك ( مخزن هواى فشرده) با  ــتگاه رس كن هوا) از نوع تبريدى - دو دس
ــيون و  ــار كارى 8,5 به ظرفيتهاى 6 و 6 متر مكعب - مجموعه فيلتراس فش

شيرآالت و لوله كشى ها
 24- سه دستگاه جرثقيل سقفى به دهانه 25 متر - دوبل- با وينچ به ظرفيت 
ــال و تابلو برقى  ــان بانضمام ريلها و كابلهاى اتص ــاخت دماگ آلم 10 تن س

كنترل 

ب - ماشين آالت خط نورد تير آهن كه اين خط هنگام ارزيابى غيرفعال بوده 
و طبق بررسى هاى بعمل آمده و توضيحات شركت خط فوق در يك مقطع 
زمانى به توليد ميلگرد تغيير يافته است همچين بدليل تغييرات صورت گرفته 
ــتقرار خارج گرديده و لذا  ــى از تجهيزات از محل اس و غير فعال بودن بخش
ارزيابى صرفا“ بر اساس وضعيت فوق صورت گرفته است و در مجموع مستلزم 

سرويس و اورهال ميباشد:
ــخصات : ظرفيت تقريبى 35 تن در  ــمش با مش 1- كوره پيش گرم كن ش
ساعت - ماكزيمم درجه حرارت كوره 1250 درجه سانتيگراد - ابعاد تقريبى 
كوره 28*6 متر ساخته شده از آجر و مالت نسوز مجهز به 14 دستگاه مشعل 
ــوز ( گاز و مازوت) سيستم كنترل و اتوماسيون جك هيدروليكى  دو گانه س
تغذيه شمش به داخل كوره به همراه تجهيزات پمپاژ هيدروليك تاسيسات 
اگزوز گازهاى احتراقى شامل دودكش - بانضمام تاسيسات لوله كشى گاز و 
ــوز در انتعاى گوره فاقد  ــانى نواقصات: ريزش بخشى از آجرهاى نس برق رس
الكتروفن اگزوز دگوپراتور تجهيزات سيخ زن شمش (نياز به بازسازى و تعمير 

دارد) 
2- استند رافينگ با مشخصات : يكدستگاه الكترو موتور از نوع اسليپ رينگ 
با مارك به قدرت 1250 و به شماره سريال ساخت 15061 ( از محل استقرار 
خود خارج شده و در محوطه سالن توليد مشاهده شد) - يكدستگاه واالنت 7 
تن س- يكدستگاه گيربكس با نسبت تبديل 1/8 ساخت تركيه - يكدستگاه 
ــه غلطكه كاليبره شده بانضمام  ــه محور ساخت تركيه - استند س پتيون س

گاردان هاى اتصال و شاسى - متعلقات جانبى و كابل كشى هاى مربوطه
 3- ميز متحرك و ثابت خروجى رافينگ بطول تقريبى 20 متر مجهز به الكترو 
موتور و پولى ها و تسمه هاى انتقال قذرت و روله ها و شاسى مربوطه و كابل 

كشى هاى مربوطه بيانضمام كابين كنترل 
ــتندهاى ميانى  4- روله هاى انتقال حد فاصل بين كوره پيش گرم كن تا اس

بطول تقريبى 35 متر شامل روله ها الكترو موتورها
پولى ها و تسمه ها و شاسى ها و كابل كشى هاى مربوطه توضيح اينكه : روله 
ــته و همچنين روله هاى حد فاصل  ــرويس داش هاى فوق نياز به تعمير و س

قيچى سرزن تا بستر خنك كن كال برچيده شده است0
5- تجهيزات استندهاى ميانى و فينيش شامل هشت ايستگاه شامل: هشت 
ــتگاه گيربكس در نسبت هاى تبديل متعارف مورد مصرف خط ميلگرد  دس
(تعداد چهار دستگاه در محل خود مستقر و چهار دستگاه از محل خود خارج 
و در محوطه سالن روئيت شد) هشت دستگاه پنيون دو محور كه پنج دستگاه 
در محل خود مستقر و سه دستگاه از محل خود خارج و در محوطه سالن توليد 
ــد) تعداد هشت استند فاقد غلطك كه تعداد پنج دستگاه در محل  روئيت ش
خود مستقر و ثعداد سه دستگاه از محل خود خارج و در محوطه سالن توليد 
روئيت شد) غلطك هاى استند ها جهت بازسازى در محل كارگاه تعميرات 

روئيت شد 
ــامل هشت دستگاه كه پنج  ــتند هاى ميانى ش 6- الكترو موتورهاى dC اس
ــتگاه در محل خود مستقر و سه دستگاه از محل خود خارج و در محوطه  دس
سالن توليد روئيت شد و بشرح ذيل: پنج دستگاه الكترو موتور به قدرت 700 
ــتگاه الكترو موتور به قدرت 600 - يكدستگاه الكترو موتور به قدرت  - يكدس

- 80 - يكدستگاه الكترو موتور به قدرت 450
 7- قيچى سر و ته زن مجهز به الكترو موتور به قدرت 45 و 980 گيربكس با 

نسبت تبديل 1/55 
 8- بستر خنك كن به طول 37 متر و عرض 10 متر و به ارتفاع 5/2 متر شامل 
الكترو موتورها گيربكس ها و زنجيرهاى انتقال پالت و شانه هاى چدنى و روله 

ها
 9- روله هاى حد فاصل بستر خنك كن تا بسته بندى به متراژ تقريبى 50 متر 

شامل روله ها الكترو موتورها پولى ها و تسمه ها و شاسى ها
ــايز به قدرت 40 كه از محل استقرار خود خارج  ــتگاه قيچى س  10- يكدس

گرديده و در محوطه سالن توليد روئيت شد
 11- سيستم بسته بندى ميلگرد به ابعاد 12*9 متر شامل زنجيرهاى انتقال 

الكترو موتورها و شاسى 
12- تجهيزات تامين انرژى برق شامل: شش سلول تابلو برق 20 متشكل از 
پنج دستگاه دژنكتور كم روغن - يكدستگاه سكسيونر قابل قطع زير بار - پنج 
دستگاه سكسيونر غير قابل قطع زير بار - يكدستگاه كليد اتصال به زمين - 
ــت رله پرايمر حفاظت ترانس و به انضمام شينه بندى مسى و مقره  پنج دس
هاى اتكايى و عبورى - يكدستگاه ترانسفورماتور 400 و20 به قدرت 1600 
ــتگاه  ــفورماتور 400 و20 به قدرت 1250 - يكدس ــتگاه ترانس ــه دس - س
ترانسفورماتور 400 و 20 به قدرت 800 مجموعه كابل كشى 20 حد فاصل 

پست پاساژ تا تابلوها و از تابلوها تا ترانس ها
 13- يكدستگاه جرثقيل سقفى به دهانه 25 متر - دوپل - با وينيچ به ظرفيت 
ــاى اتصال و تابلو برق  ــاگ آلمان به انضمام ريلها و كابله ــاخت دم 10 تن س
ــغ 56/642/500/000 ريال ارزيابى  ــين االت جمعا“ به مبل كنترل كه ماش
گرديده است و ماشين االت و پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
ــعيه اجراء واقع درابهرميدان  ــناد وامالك ابهر - ش 96/9/20 در اداره ثبت اس
تمدن از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده پالك ثبتى 113/13 اصلى 
از مبلغ 50/818/600/000 ريال و ماشين آالت از مبلغ 56/642/500/000 
ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر 
است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى ان 

معلوم شده يا نشده باشد به
عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه 
ــترد خواهد شد ونيم عشر و وحق  هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد  مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى درهمان زمان ومكان برگزار خواهد شد.
كاظمى – رييس ثبت اسناد وامالك ابهر 
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آگهى احضار متهم// تاكستان 
ــعبه اول داديارى  دادسراى عمومى و  در پرونده كالسه 1/960293د ش
انقالب تاكستان اقاى فرهاد چگينى فرزند حسن   به اتهام  ايراد ضرب و جرح 
ــكايت آقاى عليرضا طاهرخانى فرزند احمد   تحت  عمدى و توهين موضوع ش
ــودن  متهم و در اجراى  ــرار گرفته اند  با عنايت به مجهول المكان ب ــب ق تعقي
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور  مقررات ماده 174 قانون آئين دادرس
ــر اگهى جهت  كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد تا در ظرف يك ماه از تاريخ نش
ــعبه حاضر گردند بديهى است در صورت عدم  ــابى در اين ش دفاع از اتهام انتس

حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد 
دفتر شعبه اول  داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان تاكستان // 

آرش طاهرخانى 
-------------------------------------------

مفقودى برگ سبز موتور سيكليت // تاكستان
ــماره مدل 1386 و شماره موتور  ــبز موتور سيكلت ساوين به ش برگ س
ــماره پالك  ــماره تنه NDR***125B/8644077   و ش 05039147و ش

  524//96597مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است
-------------------------------------------

اگهى وقت رسيدگى // تاكستان 
ــتى به طرفيت  ــان خانم رضوان گوهرى  فرزند محبوب   دادخواس خواه
ــم دادگاه هاى عمومى  ــته طالق تقدي ــده  آقاى محمد آذرى   به  خواس خوان
ــعبه 1 دادگاه عمومى و  ــتان تاكستان نموده كه جهت رسيدگى به ش شهرس
ــتان خيابان امام  ــتان واقع در ابتداى ورودى تاكس ــتان تاكس حقوقى شهرس
ــترى شهرستان تاكستان ارجاع و به كالسه 960959 ثبت  خمينى – دادگس
ــاعت 10تعيين شده است و  ــيدگى آن 1396/10/9 و س گرديده كه وقت رس
ــه داورى  صادر نموده  كه به علت  ــخ 96/8/24 قرار ارجاع  امر ب ــه تاري دادگاه ب
ــت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون  مجهول المكان بودن خوانده و درخواس
ــتور دادگاه  ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دس ــن دادرس آيي
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
ــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان تاكستان –  ــى ش حاضر گردد منش

فيروزه رحمانى 
ابتداى ورودى تاكستان – خيابان امام خمينى – دادگسترى شهرستان 

تاكستان 
-------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد وامالك سيستان وبلوچستان 

اگهى فقدان سند مالكيت 
اقاى مجيد شيخ حسينى (مالك)باستناد دوبرگ استشهاد محلى كه به 
ــهود وبه گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 70 زاهدان رسيده مدعى  امضاء  ش
ــند مالكيت 95270 ششدانگ عرصه اعيان يك باب منزل پالك  است كه س
ــهر زاهدان خيابان  ــتان ش 22710/6129-اصلى واقع دربخش يك بلوچس
ــعبه از بلوار معلم ذيل ثبت 47702صفحه 448 دفتر  خيابان 12 مترى منش
ــى مفقود گرديده كه در خواست صدور سند مالكيت  ــباب كش 292 بعلت اس
ــتنادماده 120 آئين نامه ثبت دريك نوبت اگهى  المثنى نموده لذا مراتب باس
ميشود تا چنانجه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين اگهى ظرف 10 روز اعتراض 
ــن اداره اعالم  ــه باي ــند معامل ــند مالكيت يا س ــه ضميمه اصل س ــود را ب خ
ورسيددريافت نمايندواال پس از انقضاى مدت مذكور ونرسيدن واخواهى ويا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق 
مقررات اقدام خواهد شده ضمنا بموجب سند رهنى 1389/12/18-180341 

دفتر خانه5 زاهدان در رهن بانك صادرات قرار دارد 
شناسه 1211901 م الف 2684                                                         
-------------------------------------------

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ــور به وكالت از  ــود آقاى على اكبر جعفرى كج ــيله اعالم مى ش بدينوس
محمدحسين معينى پناه دادخواستى به خواسته خلع يد از يك باب ساختمان 
ــاحت 405 مترمربع با  ــى بخش 4 به مس ــالك 36/25/01459 اصل تحت پ
احتساب كليه هزينه هاى دادرسى بطرفيت آقاى سعيد زينلى، محسن خانه زر 
ــى زرنديه نموده كه به اين  ــليم دادگاه عمومى حقوق و عليرضا خيرآبادى تس
شعبه ارجاع و به كالسه 960375 ثبت و وقت رسيدگى براى روز 1396/10/02 
ــودن خواندگان به  ــده و به علت مجهول المكان ب ــاعت 11 صبح تعيين ش س
درخواست خواهان و دستور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى، 
ــار اين آگهى ظرف  ــود تا خواندگان از تاريخ انتش مراتب يك نوبت آگهى ميش
ــانى كامل خود نسخه دوم  يكماه به دفتر اين دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت ياد شده جهت رسيدگى حاضر 
گردد در صورت عدم حضور، يا عدم معرفى وكيل يا عدم ارسال اليحه دفاعيه 

وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى زرنديه

-------------------------------------------
اصالحيه

آگهي تعيين تكليف اراضي به شماره راي 139660316008000741 
ــده در روزنامه هدف و اقتصاد به  به نام متقاضي منصور فتحي ترازك چاپ ش
ــتباها منصور علي فتحي تازك چاپ شده كه بدينوسيله  تاريخ 23 آبان كه اش

اصالح مي گردد. هرسين
-------------------------------------------

مفقودي
ــماره پروانه  ــدور پروانه بهره برداري  يك حلقه چاه آب به ش ــه ص دفترچ
14147/112 متعلق به آقاي محمد دارابي فرزند شهباز موضوع پروانه شماره 
ــورخ 70/3/29 واقع در اراضي ويس احمد در قريه ويس احمد  6292/112 م
شهرستان باختران به پالك 49 به مساحت 6 هكتار مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/9/7 كرمانشاه

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

ــاط  فعال مجهول المكان  آقاى محمد  ــه خانم معصومه نورى فرزند بس  ب
كروندى  فرزند : على :  دادخواستى  به خواسته مطالبه  وجه به طرفيت شما به 
ــعبه 14 شهرستان كرمانشاه  تقديم داشته كه به اين  ــوراى حل اختالف ش ش
ــيدگى  براى مورخه   ــه 960325/96 ثبت ووقت رس ــعبه  ارجاع و به كالس ش
96/10/23 ساعت 11صبح تعيين گر ديده چون اقا متگاه  شما نامعلوم  است 
ــورا مستندا به ماده 73قانون آيين  عليهذاحسب تقاضاى خواهان و دستورش
دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشار آگهى واز شما 
ــخه ثانى دادخواست وضمائم به دبير خانه  ــود جهت دريافت نس دعوت مى ش
شعبه مذكور مراجعه ودر وقت مقرر براى رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد 

ودر صورت عدم حضور تصميم مقتضى اتخاذ خواهد گرديد.
رييس شعبه 14شوراى حل اختالف كرمانشاه 

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

 آگهى ابالغ  وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  به  آقاى   1-  سينا حق 
پناه  فرزند منوچهر 2-  سيد مهدى  كبيرى  فرزند  سيد محسن  خواهان  آقاى  
ــتى به طرفيت خواندگان 1-  سينا حق  محمد تقى همتيان دو داره  دادخواس
ــبت به پر ونده   ــته  اعتراض ثالث   نس ــيد مهدى  كبيرى   به خواس پناه  2- س
ــه  ــماره  پر ونده كالس ــاع و به ش ــعبه  ارج ــه اين ش ــه ب ــرح ك ــى  مط اجراي
ــعبه اول دادگاه  عمومى  ( حقوقى  ) شهرستان  9509988440300670 ش
ــاعت 12  تعيين كه حسب   ــيدگى  مورخ 96/10/2  س صحنه ثبت ووقت رس
ــى مدتى   به علت  ــوع ماده 73 قانون آيين دادرس ــتور دادگاه  طبق موض دس
مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواست  خواهان  مراتب  يك نوبت در يكى  از 
ــار  آگهى  مى گردد  تا خوانده  ظرف  يك ماه پس از تاريخ  جرايد كثير االانتش
ــانى  كامل خود  نسخه  ــار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش انتش
ــت و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  در  ثانى   دادخواس

دادگاه  حاضر گردد
 منشى  شعبه اول  دادگاه  عمومى ( حقوقى ) شهرستان  صحنه – سعيد 

محمدى پا قلعه 
-------------------------------------------

آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم حسين  الماسى داراى شماره  شناسنامه   4960171839 به 
شرح  دادخواست  به كال سه 1/517/96از اين شورا  در خواست  گواهى حصر 
ــماره  ــى    به ش ــادروا ن فرامرز الماس وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش
شناسنامه 5142در تاريخ 96/6/9اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوممنحصر است به1- حسين الماسى  فرزند فرامرز  ش ش 
4960171839-1376/6/20 پسر متو فى 2-  مينا الماسى فرزند فرامرز  ش 
ــى  فرزند فرامرز  ش  ــپيده الماس ش 738-1361/12/2  دختر متوفى 3-  س
ــد فرامرز  ش ش  ــى  فرزن ــى 4-  ندا الماس ــر متوف ش71-1364/1/16  دخت
3155-1367/1/9  دختر متوفى 5-  طو بى  محبى  صفت  فرزند معصو معلى  

ش ش 599 -1343/12/7 همسر متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى  اينك با انجام تش
مى نمايد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد  شد  
شعبه يك  شوراى  حل اختالف صحنه 

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

 نام :  محمد رفيع – نام خانوادگى : حيد ريان -  نام  پدر : كر يم – نشانى : 
استان كر مانشاه  - شهرستان صحنه  - دينور رو ستاى  باال جوب 

 مشخصات  محكوم عليه / محكوم عليهم 
ــان – نام پدر : محمد ابراهيم –  ــام : مهدى – نام خانوادگى :  حيدري 1-ن

نشانى  : كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
2- نام :  همين بس  – نام خانوادگى : اميرى -  نام پدر : خليل -  نشانى  : 

كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
ــين- نام خانوادگى : حيدريان – نام پدر : مهر على -  نشانى :  3-نام :  حس

مجهول  المكان 
ــانى :  ــى :  حيدريان -  نام پدر :  پرويز- نش ــد – نام خانوادگ ــام : فري 4- ن

مجهول  المكان
ــدر : محمد ابراهيم –  ــن – نام خانوادگى : حيدريان - نام پ ــام : مهي 5- ن

نشانى  : كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
6- نام : فريده - نام خانوادگى : حيدريان - نام پدر : محمد ابراهيم – نشانى  

: كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
7- نام : اقبال - نام خانوادگى : حيدريان - نام پدر : محمد ابراهيم – نشانى  

: كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
8- نام :  وحيد - نام خانوادگى : حيدريان- نام پدر :  پرويز- نشانى : مجهول  

المكان
9- نام : ويدا - نام خانوادگى : حيدريان نام پدر : محمد ابراهيم – نشانى  : 

كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
ــانى :  ــى  - نش ــتاره – نام خانوادگى : آزادى – نام پدر :  عيس 10- نام : س

مجهول  المكان
ــام پدر : محمد ابراهيم –  ــته - نام خانوادگى : حيدريان ن ــام : فرش 11- ن

نشانى  : كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
12-نام : شهال- نام خانوادگى : حيدريان نام پدر : محمد ابراهيم – نشانى  

: كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
13- نام : ندا -نام خانوادگى : حيدريان- نام پدر :  پرويز- نشانى : مجهول  

المكان
ــى : حيدريان نام پدر : محمد ابراهيم –  ــام : نور على - نام خانوادگ 14- ن

نشانى  : كر مانشاه  صحنه روستاب باال جوب 
 مشخصات  نماينده يا قائم  مقام   قانونى  محكوم له  / محكوم عليه  

 محكوم به :  به موجب در خواست  اجراى حكم مربو طه  به شماره و شماره 
دادنامه  مر بو طه  9609978440300367محكوم عليه  محكوم  هستند  به 
حضور  در يكى  از دفاتر  اسناد رسمى  و انتقال   سند رسمى  يك قطعه زمين    
ــتاى  باال جوب  دينور  پالك 87و  ــاعى  مورث  خواندگان  واقع در  رو س آب مش
ــاى  عادى مورخ   ــوع  قرار داد ه ــاه موض ــت  كر مانش ــس   بخش هش 89 اصل
1374/8/11و1379/8/11 و نيز الزام  خواندگان  به پر داخت مبلغ  هشتصدو  
پنجاه هزارريال  بابت هزينه  دادرسى و مبلغ يك ميليون  ريال بابت  نيم عشر 

دولتى 
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)
 مدير دفتر شعبه   اول دادگاه  عمومى  حقوقى  شهرستان صحنه  فريدون 

رستمى
-------------------------------------------

آگهى مر بوطه  به تجديد نظر 
ــت و ضمائم تجديد نظر خواهى  به  آقاى   فردين   آگهى ابالغ  و دادخواس

خزايى
 تجديد نظر خواه  آقاى فردين  خزايى  دادخواست  تجديد نظر خواهى  به 
طرفيت  تجديد نظر خوانده  آقايان  مرتضى و سعيد كوالنى  نسبت  به دادنامه  
ــه  950378 شعبه   اول  حقوقى  صحنه   ــماره 9600596 در پر ونده كالس ش
ــى مدنى  به علت   تفديم  كه طبق موضوع  ماده 73 و 346  قانون آيين  دادرس
مجهول  المكان  بودن  تجديد نظر خوانده   مر اتب  تبادل  لوايح  يك نوبت  در 
ــار آگهى  مى گردد تا تجديد نظر خوانده  ظرف ده  يكى  از جرايد كثير اال انتش
روز  پس از تاريخ  انتشار آگهى تا خوانده  ظرف  يك ده روز پس از تاريخ انتشار 
ــخه ثانى    ــانى  كامل خود  نس آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
دادخواست و ضمائم  تجديد نظر خواهى را دريافت و چناجه  پاسخى دارد  كتبا  
به اين دادگاه  ارائه نمايد  . در غير اينصورت  پس از انقضا ء  مهلت  مقرر  قانونى  

نسبت  به ارسال پرونده  به دادگاه  تجديد نظر  اقدام خواهد شد .
ــتان صحنه   ــعبه اول  دادگاه عمومى  ( حقوقى )  شهرس ــر  ش ــر دفت مدي

فريدون رستمى 
-------------------------------------------

دادنامه 
ــتان   ــاه    شهرس خواهان :  بانك  ملى مركزى   صحنه  به آدرس  كر مانش

هرسين  قبل از چهاراه  انقالب  دفتر وكالت مرادى
ــهرك امام  خمينى  خيابان   ــاكن  صحنه ش  خوانده :  1- فرزانه  خزايى س

معلم 205-سيد امر اله حقيقى  ساكن  صحنه   شهيد  رستمى 
موضوع : مطالبه 

ــعبه بانك ملى   ــت  مديريت  ش ــورا : در خصوص  دادخواس  راى قاضى ش
شعبه مر كزى  صحنه  با وكالت  حميد رضا  مرادى به  طرفيت 1- خانم - فرزانه  
خزايى2-  سيد امر اله  حقيقى   بخواسته  مطالبه مبلغ 4/418/000  ريال بابت  
ــهيالت  مضاربه  به انضمام  خسارات تاخير تاديه  و حق الو كاله  ــتفاده از تس اس
ــا اصول  و  ــته مذكور و بق ــورا با عنايت  به خواس ــى  ش ــل و هزينه دادرس وكي
ــت خواهان  كه دليل بر اشتغال  ذمه خواندگان و  ــتندات  ياد شده  در دس مس
استحقاق  خواهان در مطالبه وجه آن  را دارد و اينكه  خواندگان در قبال ادعاى  
خواهان و مستندات آن هيچگونه  ايراد و دفاع موثرى  بعمل  نياورده و دليلى بر 
پر داخت دين وبرائت  ذمه  خود ابراز نكرده اند  لهذا حقانيت  خواهان در دعوى  
مطروحه  بنظر شورا  ثابت  ومحمول بر صحت  تلقى  بااستناد به  پر داخت دين 
وبرائت  ذمه خود ابراز نكرده اند  لهذا حقانيت  خواهان در دعواى  مطروحه  به 
نظر شورا  ثابت  ومحمول  بر صحت  تلفى  به استناد به مواد 198و515و 519آ. 
ــت  مبالغ زير در حق  خواهان  ملزوم مى  ــف  اول را به  پر داخ ــده ردي د.م  خوان
نمايد 1-  مبلغ 4/418/000  ريال بابت  اصل  خواسته 2-  مبلغ 14/320/900  
ريال بابت  هزينه دادرسى و خسارات  تاخير تاديه  تا تاريخ 94/12/25 و از اين 
ــارات تاخير و تاديه  رو زانه و پر  تاريخ  رو زانه مبلغ 3/753 ريال به عنوان  خس
داخت  مبلغ 281/099  ريال بابت  هزينه دادرسى  و حق الوكاله  وكيل  طبق 
ــبت   به خوانده  ــارات تاخير و تاديه و  نس ــبت  به خس تعرفه  قانونى  دعوى  نس
رديف دوم  با توجع  به استرداد دعوى از ناحيه  وكيل خواهان  رد مى شود  راى  
صادره غيابى  محسوب  ظرف مهلت  بيست روز   پس از ابالغ  قابل واخواهى در 
ــت روز قابل تجديد نظر   ــد  و پس از آن ظرف مهلت  بيس ــعبه  مى باش اين ش

خواهى در ماكم عمومى حقوقى صحنه  مى باشد 
 قاضى شعبه سوم  شوراى حل اختالف صحنه  حسين احمديان 

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
شش دانگ يك دستگاه آپارتمان بلوك سه واقع در طبقه همكف به 
مساحت 65/75 مترمربع قطعه 13 تفكيكى شماره 36795فرعى از 123 
اصلى از پالك 16674 فرعى از اصلى مذكور واقع در دولت آباد بخش 12 
ــاعات و مشتركات طبق قانون تملك  ــهم از عرصه و مش تهران با قدرالس
آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن كه ذيل ثبت 617928 صفحه 76 دفتر 
ــند مالكيت صادر و تسليم گگرديده و برابر سند قطعى  2641 ثبت و س
140602 دفتر اسناد رسمى 7 شهررى به آقاى سيد حميد رضا موسوى 
ــماره 135026 دقتر اسناد رسمى 2  ــند رهنى ش منتقل و به موجب س
شهررى در رهن بانك سينا شعبه فداييان اسالم قرارگرفته است ومنجر 
به صدور اجراييه و تشكيل پرونده به كالسه 139504001112000040 
ــت.آپارتمان  ــهررى گرديده اس و بايگانى 9500062 در اجراى ثبت ش
ــه قسمت كه اول مورب است اول و دوم درب و  ــماال در س داراى حدود ش
ــت به راه پله مشاعى سوم درب و پنجره است به نورگير مشاعى  ديواريس
ــوم جنوبى و مورب است اول ديوار  ــمت كه دوم و س ــرقا در چهار قس ش
ــتراكى با قطعه مجاور همين طبقه دوم و سوم و چهارم ديوار و پنجره  اش
ــت به قطعه مجاور  ــت به نورگير جنوبا ديوار اشتراكيس ونرده بالكن اس
ــمت دوم و چهارم شمالى  ــش قسمت كه قس همين قطعه غربا در درش
ــت اول و چهارم و پنجم و ششم ديوار اشتراكى است با  وششم مورب اس
قطعه مجاور همين طبقه دوم و سوم ديوار و پنجره است به داكت با سقف 
ــقف با كف طبقه فوقانى اشتراكى است و مقدار  طبقه همكف زيرين و س
1/5 مترمربع آن بالكن است و در شهررى خيابان فداييان اسالم خيابان 
ــن اعتصامى خيابان ياراحمدى مجتمع صالحين بلوك 3 ورودى 2  پروي
ــور اجرا در تصرف  ــت و برابر گزارش مام ــالك 7 واحد چهارم واقع اس پ
مستاجر است.توصيف اجمالى طبق گزارش مورخ 95/9/30 كارشناس 
ــترى پالك مذكور در مجتمع صالحين يك ساختمان  ــمى دادگس رس
ــامل زيرزمين وپنج طبقه مسكونى با قدمت بيش از 18 سال  احداثى ش
داراى اسكلت فلزى و آجر سه سانتى و سيمان و آسانسور مى باشد.پالك 
مذكور واقع در طبقه همكف شامل يك دستگاه آپارتمان مسكونى داراى 
ــاحت شامل پذيرايى و يك اتاق خواب و بالكن مى  65/75 مترمربع مس
باشد.ورودى به صورت درب چوبى و چهارچوبها و پنجره ها فلزى و ارتفاع 
ــقف در حدود 2/8 متر و داراى آشپزخانه اپن داراى آيفون و سرويس  س
ــتى ايرانى وحمام سيستم گرمايش بخارى و سرمايش كولرآبى و  بهداش
داراى انشعاب برق اختصاصى و آب و گاز مشترك وفاقدانبارى و پاركينگ 
مى باشد.شش دانگ پالك فوق الذكر و مورد مزايده شامل عرصه و اعيان 
ــط  ــر و موقعيت زمينى و مكانى توس ــرايط موث ــا جميع جهات و ش و ب
ــترى به مبلغ 855/000/000 ريال ارزيابى گرديده و  كارشناس دادگس
ــت بستانكاردر روزيكشنبه  ــت وبنا به درخواس ارزيابى قطعيت يافته اس
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر درمحل اجراى اسناد  مورخ 1396/9/19 از س
ــمى شهررى واقع در ميدان شهررى ابتداى خيابان 24 مترى (بيات  رس
– ذكرياى رازى ) طبقه همكف اداره ثبت اسناد و امالك شهررى از طريق 
مزايده و به صورت نقدى به فروش خواهد رسيد.مزايده از مبلغ هشتصد و 
پنجاه و پنج ميليون ريال معادل هشتاد و پنج ميليون و پانصد هزار تومان 
ــنهادى واگذار ميگردد.هزينه هاى  ــاز و به دهنده باالترين مبلغ پيش آغ
انتقال و بدهى هاى احتمالى از قبيل عوارض شهردارى و دارايى و يا حق 
ــاير موارد برعهده خريدار مورد مزايده مى  ــتراك آب وبرق و گاز و س اش
باشد.اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
ــود  ــر مى گردد و چنانچه روز مزايده به عللى مصادف با تعطيل ش منتش
ــد. ــه در همان مكان و زمان منعقد مى باش فرداى ادارى همان روز جلس
مورد مزايده طبق اظهار بستانكار تا تاريخ 1397/11/26 داراى بيمه مى 

باشد.
تاريخ انتشار:96/8/30

عليرضا فردوسى زاده نائينى مسئول اجراى ثبت شهررى 
----------------------------------------

كالسه پرونده: 184/5/95
ــيدگى كننده: حوزه شعبه پنجم شوراى  دادنامه: 1/5/96مرجع رس

حل اختالف بخش آفتاب
قاضى رسيدگى كننده : داريوش قنبرزاده

ــانى: تهران كمربندى آزادگان  خواهان: محمد على محمودى به نش
شهرك گلريز خ پروانه پالك 94

ــانى : 30 مترى جى خيابان زمانى  ــين صادقيان به نش خوانده:افش
پيرواى 24 پالك 2

خواسته:مطالبه وجه چك ووجه نقد
راى شورا

درخصوص دادخواست آقاى محمدعلى محمودى فرزند على محمد 
ــين صادقيان به خواسنپته مطالبه وجه يك فقره چك به  به طرفيت افش
مبلغ بيست و پنج ميليون ريال به شماره سريال 002/647854 و مبلغ 
بيست ميليون ريال وجه نقد واجرت كار كه مجموعه چهل و پنج ميليون 
ريال با احتساب كليه خسارات قانونى اعم از تاخير تاديه و هزينه دادرسى 
و با عنايت به محتويات پرونده يك فقره چك به مبلغ بيست و پنج ميليون 
ريال به شماره سريال 002/647854 مورخ 94/7/27 برگشت خورده و 
حسب گواهى عدم پرداخت كه حكم پرونده مى باشدو نظر به اينكه اصل 
ــاب محسوب مى گردد و  ــويه حس چك در يد خواهان داللت بر عدم تس
ــرآگهى در مورخه 96/1/14 احضار  خوانده با توجه به اينكه از طريق نش
امادر جلسه رسيدگى حاضر نشده و دفاعيه مبنى بر برى ذمه شدن خود 
ــلم است لذا  ــت لذا وقوع دين بر ذمه خوانده مضررو مس ارائه ننموده اس
ــتندا به مواد 310 و 311 قانون تجارت و مواد 2 و 198 و 519و 522  مس

ــى خوانده رابه  ــى مصوب 1379 در امور مدن ــى مدن قانون آيين دادرس
ــته محكوم و  ــت و پنج ميليون ريال بابت اصل خواس پرداخت مبلغ بيس
مبلغ يك ميليون يكصد و بيست و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى در 
ــت در خصوص خواسته  حق خواهان صادرو اعالم ميدارد.الزم به ذكر اس
خواهان مبلغ بيست ميليون ريال بابت وجه نقد و اجرت كار نصب كابينت 
ــى در امور مدنى مصوب  ــتندا به ماده 197 قانون آيين دادرس شورا مس
ــدارك مثبته و صادر و اعالم  ــوا با توجه به عدم ارائه م ــرار رد دع 1379 ق
ــالغ به مدت 20 روز قابل  ــت كه پس از اب مينمايد.راى صادره غيابى اس
ــدت 20 قابل اعتراض در دادگاه  ــعبه و بعد از آن به م واخواهى در اين ش

عمومى بخش آفتاب مى باشد.
قاضى شوراى حل اختالف بخش آفتاب داريوش قنبرزاده

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

آقاى/ خانم  عبدالرضا مقصودى داراى شناسنامه شماره 513 به شرح 
دادخواست به كالسه 832/958/96اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
ــادروان قربانعلى مقصودى  ــح داده كه ش ــوده و چنين توضي وراثت نم
بشناسنامه 48 در تاريخ 86/3/29اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-حميد مقصودى ش ش  2185 پسرمتوفى
2-على رضا مقصودى ش ش 485 پسر متوفى

3-محمدرضا مقصودى ش ش  184پسر متوفى
4-غالمرضا مقصودى ش ش 701پسرمتوفى
5-عبدالرضا مقصودى ش ش 513پسرمتوفى

6-بابك مقصودى ش ش200 پسرمتوفى
7-احمدرضا مقصودى ش ش 721پسر متوفى
8-زهرا مقصودى ش ش 1756 دختر متوفى 

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

خواهد شد.
رئيس شعبه  958 شوراى حل اختالف 

----------------------------------------
مفقودي

ــمند مدل 84 به شماره  ــبز كارت ماشين و بيمه معاينه س برگ س
ــماره  ــماره موتور12484036850 و ش پالك577ب34 ايران97 به ش
شاسى 14512133متعلق به حميد مسلم مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد تقوى زنجان 8/29.
----------------------------------------

آگهى مزايده 
ــت به  ــعيد نجفيان محكوم اس درپرونده960022 اجرائى آقاى  س
پرداخت مبلغ 514 سكه  تمام بهار آزادى ومبلغ 7/320/000 ريال هزينه 
ــغ10/500/000 ريال نيم  ــه ومبل ــم رويا  قالوچ ــى درحق خان دادرس
عشردولتى درحق صندوق دولت حسب تقاضاى محكوم له اموال بشرح 
زير:مورد مزايده  شش دانگ عرصه وعيان  پالك ثبتى2360 فرعى از42 
ــاحت عرصه 60/15مترمربع واقع دربخش 12(سهم االرث  اصلى به مس
سعيد نجفيان) به صورت دوبخش محدود به خيابان مبعث ازسمت شرق 
ــهر خ مبعث كوچه  ــمال (آدرس اسالمش ــمت ش وكوچه ميثاق 7 ازس
ــازكه به تازگى بازسازى  ميثاق7پالك7) در2طبقه به صورت قديمى س
ــاختمان تا ارتفاع طبقه همكف بصورت سراميك  ــت.نماى س ــده اس ش
ومابقى بصورت سيمانى ،طبقه همكف شامل دودهنه تجارى هريك به 
ــه اول  ــاط با طبق ــه جهت ارتب ــه ب ــروراه پل ــى24 مت ــاحت تقريب مس
بمساحت12مترتجاريها داراى فعاليت صوت وتصويرمى باشد. طبقه اول  
به صورت  مسكونى داراى يك خواب و سرويس بهداشتى مناسب داراى 
ــقف سفيد كارى و رنگ آميزى وآشپزخانه به صورت  خواب وپذيرايى س
ــى كارى وكف موزائيك كابينت MDF  داراى  انشعاب برق ، آب و  كاش
گاز براساس  نظريه كارشناسى 14/560/000/000 ريال مى باشد وسهم 
ــعيد نجفيان به مبلغ 1/330/000/000 ريال مى  االرث محكوم عليه س
ــد.1- توقيف وارزيابى آن بوسيله كارشناس انجام گرديده كه اموال  باش
مزبوربمنظوراستيفاى حق محكوم له ازطريق مزايده ازمبلغ ارزيابى شده 
ــعبه اول  ــراى احكام ش ــروش اموال اج ــردد. 2- محل ف ــروع مى گ ش
ــت. 3- هركس مى تواند5 روزقبل  دادگسترى اسالمشهر(شعبه 4) اس
ــركت نمايد  ــوال /بازديد ودرمزايده ش ــا هماهنگى اجرا ازام ــده ب ازمزاي
ــاعت 10الى 11 مى باشد برنده مزايده ده  روزانجام مزايده 96/9/13 ازس
درصدقيمت پيشنهادى را فى المجلس بعنوان سپرده نقدا" مى بايست 
ــى است كه باالترين قيمت پيشنهاد  پرداخت نمايد. مال متعلق به كس
ــاه تجاوزنخواهد كرد  ــا درفرجه قانونى كه ازيك م ــت وبقيه به كرده اس
پرداخت خواهدشد. ضمنا" چنانچه روز مزايده به عللى مصادف با تعطيلى 
ــد فرداى هما نروزدرهمان مكان وهمان ساعت مزايده انجام خواهد  باش

شد.
م الف7159 دادورز شعبه چهارم حقوقى محاكم عمومى اسالمشهر 
----------------------------------------

برگ اخطاريه بشماره پرونده 397/6/96
نام اخطارشونده: حميدعطائى فرزند احمدعلى مجهول المكان محل 
حضورحوزه 6 شوراى حل اختالف اسالمشهروقت حضور: ظرف هفت روز 
ــاعت15/30 الى17/30 علت حضور: به پيوست يك برگ  بعدازابالغ س
ــود درصورت اعتراض به نظريه مذكور  ــى ارسال مى ش نظريه كارشناس

ظرف مهلت مقرر درشعبه حضوريابيد. 

م الف7163مديردفترشعبه 6 شوراى حل اختالف اسالمشهر
----------------------------------------

نظريه كارشناسى(تعيين نفقه)
ــالف  اخت ــل  ح ــوراى  ش ــم  شش ــعبه  ش ــرم  محت ــت  رياس
اسالمشهراحتراما"عطف به پرونده كالسه397/6/96 موضوع دعوى خانم 
زهرا منصورى به طرفيت آقاى حميدعطايى مبنى برمطالبه نفقه فرزندان 
كه منجربه صدور قراركارشناسى ازشعبه محترم گرديده است باعنايت به 
ــب اطالعات ممكن  ــده مذاكره بعمل آمده با زوجين وكس مطالعه پرون
الحصول به استحضارمى رساند: حسب اظهارخواهان خانم زهرا منصورى 
4سال پيش به علت اعتياد همسرش طالق غيابى گرفته3 فرزند دختربا 
مادرزندگى مى كند پدرشان تاكنون نفقه پرداخت نكرده هميشه منزل 
ــان هيچ خبرى ندارند  ــت كه فرزندان ازپدرش ــرك مى كرد مدتهاس رات
ازطريق خياطى خرج فرزندان راتهيه مى كند فرزندان يارانه رادريافت مى 
ــش بيمه درمانى پدر هستند ولى دفترچه بيمه دست  كنند تحت پوش
پدرشان است خوانده حميدعطايى مجهول المكان اعالم گرديده امكان 
ــى به ايشان ميسرنمى باشد.1- فرزند اول به سن قانونى رسيده  دسترس
ــت نفقه به طرفيت پدرداده است.2-  وخودش طى پرونده اى دادخواس
نگين عطايى متولد 79/1/19بنابراظهاربا تحصيالت ديپلم .3- ندا عطايى 
متولد 81/6/26 بنابراظهاربا تحصيالت دهم نظرى. بنا به مراتب فوق وبا 
ــتناد به مواد  ــان وبا اس ــارات خواه ــات پرونده و اظه ــه به محتوي توج
ــت  ــون مدنى نفققه فرزندان نامبرده ازتاريخ تقديم دادخواس 1199قان
ــد(درصورت  ــت حضانت مادرمى باش ــه فرزندان تح ــت مادامى ك لغاي
استحتاق) به شرح ذيل تعيين واعالم مى گردد.1- نگين عطايى ازتاريخ 
ــت  ــغ 2/800/000 ريال معادل دويس ــت ماهيانه مبل تقديم دادخواس
وهشتاد هزارتومان 2- نداعطايى ازتاريخ تقديم دادخواست ماهيانه مبلغ 
2/600/000 ريال معادل دويست وشصت هزار تومان م الف 7163 زبيده 

نصيرى- كارشناس منتخب دادگسترى
----------------------------------------

دادنامه
ــده: 280/5/96دادنامه:439 مرجع  ــه پرون تاريخ: 96/7/16 كالس
رسيدگى: شوراى حل اختالف حوزه 5 اسالمشهرخواهان: مجتبى مرزبان 
به نشانى اسالمشهرخ امام سجاد ك46 مجتمع تامين اجتماعى بلوك24 
واحد12خوانده: هيبت اله ملكى به نشانى مجهول المكان موضوع: مطالبه 
ــتى به طرفيت خوانده  ــكار: دراين پرونده خواهان دادخواس طلب گردش
تقديم نموده است كه دادگاه بابررسى مجموع اوراق ومحتويات پرونده به 
ــورا درخصوص  ــد/. راى ش ــدورراى مى نماي ــى مبادرت به ص ــرح آت ش
ــده هيبت اله ملكى به  ــت آقاى مجتبى مرزبان بطرفيت خوان دادخواس
خواسته مطالبه طلب به ميزان هشت ميليون تومان بابت اجاره بها وديعه 
ــارت تاخيرتاديه خواهان  ــاب خسارات دادرسى وخس دريافته با احتس
درجلسه رسيدگى حاضرودر ايضاح خواسته خود چنين اظهارداشته كه 
ــون تومان به عنوان  ــرارداد اجاره مورخه95/4/21مبلغ ده ميلي طبق ق
ــده است كه خوانده به عنوان متصدى مشاورامالك وديعه  وديعه مقررش
ــت دوميليون تحويل  ــيد پيوس ــراردادى را تحويل گرفته وطبق رس ق
اينجانب داده وبابت 8ميليون تومان كرايه معادل آنرا به بنده مى بايست 
ــرده وازپرداخت اصل مبلغ  ــه تاكنون پرداخت نك ــت مى نمود ك پرداخ
ــوددارى مى نمايد وتقاضاى محكوميت خوانده رانموده كه خوانده  نيزخ
ــيدگى حاضرنگرديده واليحه اى  ــه رس نيزعليرغم ابالغ قانونى درجلس
ارسال ننموده است لذا شورا نظربه مراتب موصوف بررسى اصل محتويات 
ــته خواهان را محمول برصحت تشخيص ومستند به ماده  پرونده خواس
198و515و519قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده 
ــته ومبلغ  ــال بابت اصل خواس ــغ 80/000/000 ري ــت مبل ــه پرداخ ب
ــارت تاخيرتاديه طبق  ــى وخس ــال بابت هزينه دادرس 1/060/000 ري
ــت  ــزى ازتاريخ تقديم دادخواس ــك مرك ــوى بان ــاخص اعالمى ازس ش
ــالم مى دارد راى  ــوم االدا درحق خواهان صادرواع ــت ي (96/4/25)لغاي
ــالغ قابل واخواهى درهمين  ــادره غيابى ظرف مهلت 20 روزپس ازاب ص
ــپس ظرف 20 روزقابل تجديد نظرخواهى درمحاكم عمومى  شعبه وس

اسالمشهرمى باشد. 
م الف7155 قاضى حوزه 5 شوراى حل اختالف اسالمشهر

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

ــا وكالت آقاى احمد  ــاى محمود پروين نيا ب ــوص دعوى آق در خص
ــته اثبات مالكيت نسبت به  ــبى ريگ بخواس ــدى و افشين طهماس اس
ــاحت 550 مترمربع به شماره پالك  ــدانگ يك قطعه زمين به مس شش
ثبتى 37/286 حوزه ثبتى زرنديه و الزام به تنظيم سند رسمى زمين كه 
به كالسه 950449 شعبه اول حقوقى دادگسترى زرنديه ثبت گرديده با 
توجه به ارجاع امر به كارشناسى به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به خوانندگان آقاى احمد ايران 
ــكان) ابالغ ميگردد در  ــم نيك بخش (هردو مجهول الم ــژاد و ابوالقاس ن
مورخه 96/10/12 ساعت 10,30 صبح جهت اجراى قرار كارشناسى در 
اين شعبه حاضر شويد. (در صورت عدم حضور يا عدم معرفى وكيل يا عدم 

ارسال اليحه دفاعيه وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد). 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) زرنديه

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي عباس بشيرزاده وايقاني طبق حكم مجهول 
المكان آقاي عباس بشيرزاده وايقاني پيرو اين آگهي به اطالع شما مي رساند كه طالق فيمابين 
شما و خانم نسرين رحيمي حميدآباد در اين دفترخانه ذيل شماره 2127 مورخ 96/8/16 به 
ثبت رسيده است .  آدرس دفترخانه: تهران – ميدان ونك جنب دادگاه خانواده كوچه صانعي 

پ41 طبقه اول واحد1 تلفن 88772040.
تهران  76 طالق  سردفتر                          914  

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي حميدرضا كارگر طبق حكم مجهول المكان 
آقاي حميدرضا كارگر پيرو اين آگهي به اطالع شما مي رساند كه طالق فيمابين شما و خانم فاطمه 
كالنتري ذيل دفتر 2129  مورخ 96/8/17 در اين دفترخانه به ثبت رسيده است .  آدرس 
دفترخانه: تهران – ميدان ونك جنب دادگاه خانواده كوچه صانعي پ41 طبقه اول واحد1 تلفن 

.88772040
تهران  76 طالق  سردفتر                  915  

اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي حسين پژمان  طبق حكم مجهول المكان آقاي 
حسين پژمان پيرو اين آگهي به اطالع شما مي رساند كه طالق فيمابين شما و خانم مريم خان 
احمدي در اين دفترخانه ذيل شماره 2117 مورخ 96/8/14 به ثبت رسيده است.  آدرس 
دفترخانه: تهران – ميدان ونك جنب دادگاه خانواده كوچه صانعي پ41 طبقه اول واحد1 تلفن 

.88772040
تهران  76 طالق  سردفتر                     916  

آزاد    شغل:  اميرجاللي    اله  هدايت  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه   
برابر دادنامه ش وت  آباد  المكان مخاطب محترم همسر شما خانم آرزو جليلي وارث  مجهول 
9600186- 96/2/12 صادره از شعبه230 دادگاه خانواده شهيد باهنر تقاضاي طالق داده 
است لذا جنابعالي به موجب اين اخطاريه ظرف مدت يك هفته پس از ابالغ فرصت داريد تا 
باهنر  جهت ثبت و اجراي صيغه طالق به نشاني: فلكه چهارم تهرانپارس ضلع شرقي دادگاه 

پ26 مراجعه نمائيد در غيراينصورت برابر مقررات قانوني اقدام خواهد شد.
گرجي هرمز  تهران-    164 طالق  سردفتر            917   

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي بهادر پالوده  شغل: آزاد     مجهول المكان 
شعبه231  از  صادره  شماره544- 96/4/31  دادنامه  اجراي  راستاي  در  پالوده  بهادر  آقاي 
دادگاه خانواده تهران و ثبت طالق همسر دايمي شما خانم مهسا نوري مستدعي است از تاريخ 
اين  به  خود  ملي  كارت  و  شناسنامه  داشتن  همراه  با  روز  ده  مدت  ظرف  اخطاريه  اين  ابالغ 
دفترخانه به نشاني تهران افسريه انتهاي 20 متري بين 15متري سوم و چهارم پ96 مراجعه 

نمائيد و در صورت عدم رجوع اقدام الزم بعمل خواهد آمد.
مدني اصغر  علي  سيد  تهران-    100 طالق  سردفتر       918     

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي مرتضي زرنشان  شغل: آزاد  طبق دادنامه 
المكان  آقاي مخاطب همسرشرعي و قانوني شما خانم مهناز موالئي به اين دفترخانه  مجهول 
مراجعه نموده و برابر دادنامه 327- 96/3/13 و نامه قطعيت 933- 96/8/6 شعبه 235 
دادگاه خانواده تهران تقاضاي ثبت طالق را نموده لذا بدينوسيله به شما اخطار مي شود ظرف يك 
هفته پس از رويت اين نشر آگهي به اين دفترخانه مراجعه نمائيد در صورت عدم حضور شما 
به دفترخانه طالق در  غياب شما ثبت خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي را نخواهيد داشت. 

آدرس دفترخانه: تهران خ17 شهريور دروازه دوالب ساختمان گنج ط 3 تلفن33789595.
ميرباقري ابراهيم  تهران-    37 طالق  دفتر  سر     919  

اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب:  آقاي حسن ابراهيمي  مجهول المكان آقاي حسن 
تاريخ 100689-  و  به شماره  ارائه دادنامه  با  ابراهيمي  ابراهيمي همسر شما خانم فرشته 
96/5/28 شعبه 231 دادگاه خانواده يك تهران تقاضاي ثبت طالق را نموده است لذا به شما 
اخطار مي گردد كه حداكثر يك هفته پس از رويت اخطاريه به دفترخانه حاضر شده تا ش ما را 
صلح داده و در صورت ميسر نشدن صلح طالق در حضورتان ثبت گردد. عدم مراجعه شما باعث 
خواهد شد طالق به اذن دادگاه ثبت گردد.  آدرس دفترخانه: تهران خيابان نبرد  جنوبي  بعد از 

چهارراه زمزم روبروي شهرداري منطقه14پالك185/1تلفن 33804836.
زاده عباس  احمد  تهران-    110 طالق  سردفتر      920  

با  بدينوسيله  المكان   مجهول  پرويز  فرزند  جهانگير  مرجان  خانم  سركار  دفترخانه   اخطاريه 
مراجعه همسر شرعي و قانوني شما جناب آقاي هاشم جمالديني فرزند حسن و ارائه دادنامه 
تاريخ 96/8/23  در  يافته  قطعيت  مورخه 96/5/31  پرونده 96/278  كالسه  و   96/792
صادره از شعبه 254 دادگاه خانواده تهران تقاضاي ثبت و اجراي تنفيذ طالق را نمودند لذا  
از تاريخ نشر آگهي بمدت ده / 10 روز تمام مهلت داريد كه با ارائه اصل شناسنامه و كارت 
ملي و ارائه گواهي عدم بارداري و جهت استفسار از شرط صحت طالق در ساعات اداري به اين 
دفترخانه مراجعه نماييد در غير اينصورت برابر مقررات اقدامات الزمه بعمل آمده و بعد از 
: تهران خ نبرد جنوبي مقابل شهرداري  آن اعتراضي پذيرفته نخواهدشد  آدرس دفترخانه 

منطقه 14 پالك 185 .
پور  طراقيان  محمد   – تهران   39 طالق  سردفتر         905  

اخطاريه دفترخانه  جناب آقاي مصطفي عزيزي فرزند علي مجهول المكان  بدينوسيله برابر حكم 
دادگاه محترم و پيرو نشريه آگهي مورخه 96/8/7 و عدم حضور جنابعالي در موعد مقرر باطالع 
مي رساند كه طالق خلعي نوبت اول طي شماره ترتيب 1256 مورخه 96/8/22 في مابين شما 
و همسرتان سركارخانم ليال خافي زاده فرزند رجبعلي در اين دفترخانه به ثبت رسيده است  

آدرس دفترخانه : تهران خ نبرد جنوبي مقابل شهرداري منطقه 14 پالك 185 .
پور  طراقيان  محمد   – تهران   39 طالق  سردفتر         922  

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به شنول كادان فرزند محمد خواهان آقاي 
مطرح  مال  استرداد  به خواسته  كاردان  به طرفيت خوانده شنول  دادخواستي  مهدي فالحتي 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982160100513 شعبه 36دادگاه 
عمومي حقوقي مجتمع قضايي صدر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/10/4 ساعت 10 
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 صدر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   36 شعبه  دفتر      110/111270  

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به  كالسه پرونده: 960679/232  وقت 
راد  بابائي  ابوالفضل  خوانده:  جفائيان  فاطمه  خواهان:  ساعت 9صبح  رسيدگى: 96/10/20 
خواسته: طالق زوجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه232 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 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.
 چنانچه بعدًا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

تهران  خانواده  حقوقي  عمومي  دادگاه   232 شعبه  دفتر        110/111151   

مظلومين  محمدحسين  و  كاظمي  هانيه  خواهان  دعوي  درخصوص  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
و پارسا مظلومين و ياس مظلومين به طرفيت خواندگان مريم اسكندري و حسين شريفي به 
خواسته تخليه ملك با توجه به مجهول المكان بودن خوانده مريم اسكندري درخواست خواهان 
ابالغ ميشود ظرف  به خوانده  آئين دادرسي مدني  قانون  ماده73  تجويز  به  و دستور دادگاه 
يك ماه پس از نشرآگهي با حضور در دفتر شعبه110 دادگاه عمومي تهران واقع در ميدان 
تجريش خ فناخسرو پ73 مجتمع قضايي عدالت با دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمايم 
و در وقت رسيدگي مورخ96/10/1 ساعت10 جلسه دادگاه شركت نمايد واال غيابا رسيدگي 

وراي مقتضي صادر خواهد شد.
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه110  دفتر       110/111163   

وقت    961352/233 پرونده:  كالسه  به  وضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
اميري  حسن  وكالت  با  حيدر  فرزند  هزاره  راضيه  خواهان:   9 ساعت   96/10/2 رسيدگى: 
تسليم  دادخواستى  خواهان  زوجيت  اثبات  خواسته:  محمد  فرزند  اكبري  محمدرضا  خوانده: 
رسيدگى  وقت  و  گرديده  ارجاع   233 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  عمومى  دادگاههاى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده از طريق نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد.
تهران    يك  خانواده  حقوقي  عمومي  دادگاه   233 شعبه         110/111169  

وقت    960925/232 پرونده:  كالسه  به  وضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
رسيدگى: 96/10/2 ساعت9 صبح خواهان: مريم رئيسي خوانده: سعيد منادي خواسته: طالق 
زوجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه232 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 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 چنانچه بعدًا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تهران   يك  خانواده  عمومي  دادگاه   232 شعبه         110/111173   

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي عباس ياري دونيق   شغل: آزاد   مجهول 
المكان جناب آقاي عباس ياري دونيق همسر شرعي و قانوني شما با در دست داشتن دادنامه 
شماره9601428- 96/8/20 صادره از شعبه 230 دادگاه خانواده يك تهران خواهان ثبت 
طالق خود مي باشد لذا خواهشمند است ظرف يك هفته جهت امضاي مدارك طالق به دفتر 
طالق 2 شهرري به  آدرس شهر ري خ فرمانداري مدرس4 پالك22  تلفن 55916141 مراجعه 

فرمائيد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
احمدي حسين  ري-  شهر   2 طالق  سردفتر      912   

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آقاي  ديويد حسين غالمي پور  طبق حكم مجهول 
المكان  جناب آقاي  ديويد حسين غالمي پور وكيل همسر شما خانم فرنوش صفارپور به اين 
دفترخانه مراجعه نموده و با ارائه دادنامه شماره 391- 96/3/30 كالسه994 و قطعيت مورخ 
1396/8/24 از شعبه263 دادگاه خانواده تهران تقاضاي ثبت و اجراي صيغه طالق را دارد 
به موجب اين اخطاريه شما يك هفته مهلت داريد تا در ساعات اداري جهت ثبت و اجراي صيغه 
طالق به اين دفترخانه مراجعه نمائيد بديهي است در صورت عدم حضور شما طالق به درخواست 
همسرتان و كسب از تكليف از دادگاه مربوطه طبق مقررات ثبت واجرا خواهد شد و اعتراضي 
از ناحيه شما مورد قبول واقع نمي گردد.  آدرس دفترخانه: ميدان ونك كوچه صانعي پالك48 

ط 1 واحد1 تلفن:88193539.
تهران     99 طالق  دفتر  سر                        913  

آگهى ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
ــد جميل  ــر فرزن ــايخى ف ــام مش ــاى بهن آق
ــى هراتى فرزند  ــتى به طرفيت مصطف دادخواس
خدامراد  به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به 
شماره 391336 به ميزان -/20/000/000 ريال به 
انضمام كليه خسارات قانونى و هزينه هاى دادرسى 
و تاخير تاديه تا اجراى كامل حكم تقديم كرده كه 
به اين شعبه ارجاع به شماره 885/2/96  حقوقى به 
ــيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجاره  ثبت رس
ــتنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى  محكمه مس
ــه هاى كثير  ــى از روزنام ــك نوبت در يك مدنى ي
ــوق الذكر دعوت  ــدگان ف ــار درج و از خوان االنتش
ــود كه پس از نشر آگهى در روز  4 شنبه مورخ  ميش
ــر جهت  ــد از ظه ــاعت 16/00 بع 96/10/13  س
دادرسى در اين شعبه قاضى شوراى مجتمع شماره 
يك حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضى 
ــماره يك اهواز  ــالف مجتمع ش ــوراى حل اخت ش
مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمايم 
هرگونه دفاع و پاسخى بدعوى مطروحه وارد قبل از 
جلسه دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت 
ــال اليحه دادگاه تصميم  عدم حضور و يا عدم ارس

مقتضى خواهد گرفت.
ــل اختالف  ــوراهاى ح ــر دفتر قاضى ش    مدي

مجتمع شماره يك اهواز
--------------------------

آگهي حصروراثت   
ــام پدر محمدعلى  ــهرت قبادپور ن آقاى رضا ش
ــنامه 23522 صادره از شوشتر درخواستي  بشناس
بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح 
داده كه همسرم مرحوم صديقه شهرت طالب زاده 
ــنامه 274 صادره اهواز در تاريخ 90/8/2 در  بشناس
ــه اش عبارتند از 1-  ــواز اقامتگاه اهواز فوت ورث اه
متقاضي با مشخصات فوق ---2- سرور قباد پور ش 
ــواز ----3- الهه قباد پور ش  ــادره اه ش 1351 ص
ملى 2-1740096558 صادره اهواز ----4- سحر 
ــى 8- 724043-175 صادره اهواز  قباد پور ش مل
(دختران متوفى)-----5- مريم بيگم سمرباف زاده 
ــتر (مادر متوفى) --- 6-  ش ش 325 صادره شوش
ــتر (پدر  جواد طالب زاده ش ش 262 صادره شوش
متوفى) والغير به شرح پرونده كالسه 653/1/96/ح 
ــريفات قانوني مراتب مزبور را در  . اينك با انجام تش
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا 
ــد از تاريخ نشر آگهي  وصيتنامه از متوفي نزد او باش
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر و 
ــمي كه بعد از اين  ــري و رس هر وصيت نامه بجز س

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

اهواز
--------------------------

آگهي حصروراثت   
ــرخى پور نام پدر على  ــهرت س آقاى محمد ش
ــتي  ــواز درخواس ــادره از اه ــنامه 162 ص بشناس
بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح 

ــرم مرحوم مسعود شهرت سرخى پور  داده كه پس
ــادره اهواز در  ــنامه 2-171596-174 ص بشناس
ــواز اقامتگاه  ــتان اه ــخ 1396/4/1 در شهرس تاري
ــه اش عبارتند از 1- متقاضي با  دائميش فوت ورث
ــى) ---2- مرضيه  ــدر متوف ــخصات فوق (پ مش
سرخى پور فرزند عبيد ش ش 214 صادره از اهواز 
(مادر متوفى) والغير طبق دادخواست تقديمى در 
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك  شعبه 4 ش
اهواز كالسه 555/4/96/ح. اينك با انجام تشريفات 
قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
ــورا  ــر آگهي ظرف يك ماه به ش ــد از تاريخ نش باش
ــم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز  تقدي
سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك 

اهواز 
آگهي حصروراثت

ــى ا...  ــام پدر ول ــهرت ابراهيمى ن ــو بيتا ش بان
بشناسنامه 29 صادره از اهواز درخواستي بخواسته 
صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه 
ــهرت رستگارنيا ش ملى  ــرم مرحوم سامان ش پس
2-441040-174 صادره اهواز در تاريخ 96/2/29 
در اهواز اقامتگاه اهواز فوت ورثه اش عبارتند از 1- 
ــخصات فوق (مادر متوفى)---2-  متقاضي با مش
ــد نعيمه آقا  ــتگارنيا ش ش 105 فرزن ــن رس حس
ــرح پرونده  صادره اهواز (پدر متوفيه) والغير به ش
ــريفات  ــه 601/1/96/ح. اينك با انجام تش كالس
قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
ــورا  ــر آگهي ظرف يك ماه به ش ــد از تاريخ نش باش
ــم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز  تقدي
سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك 

اهواز
--------------------------

آگهى مزايده
ــه 930045  ــده اجرايى كالس به موجب پرون
محكوم عليه محمد مهدى نظرى محكوم است به 
ــغ /4/107/576/848 ريال در حق  ــت مبل پرداخ
محكوم له محمد وكيلى و مبلغ /205/378/842 
ريال بابت هزينه اجرايى در حق دولت و در راستاى 
ــرح ذيل از محكوم  اجراى مفاد اجرائيه اموالى به ش
عليه توقيف و توسط كارشناس منتخب دادگسترى 
جمعاً به مبلغ -/3/800/000/000 ريال ارزيابى به 
عمل آمده است . با توجه به اينكه نظريه كارشناس 
ــد قانونى هيچ اعتراضى  ــه طرفين ابالغ و در موع ب
ــت لذا وقت مزايده براى روز سه  واصل نگرديده اس
شنبه مورخ 96/9/14 ساعت 8 صبح تعيين ميگردد 
ــركت در مزايده را  ــخاصى كه قصد ش و از كليه اش
ــه در تاريخ فوق در محل  ــود ك دارند دعوت مى ش
شعبه اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان 

ــتان كوى 22 بهمن خ انديشه 6  اهواز واقع در گلس
پ 182 اهواز حضور بهم رسانند. قيمت پايه از مبلغ 
ــى شده شروع و برنده مزايده كسى است  كارشناس
ــد ، ضمناً  ــنهاد نماي ــن قيمت را پيش ــه باالتري ك
ــركت در مزايده دارند مى  اشخاصيكه تمايل به ش
ــده از اموال ذيل واقع -  ــد پنج روز قبل از مزاي توانن
بازديد نمايند.ضمناً شركت كنندگان مى بايستى 
ــى را فى المجلس به  ــد از مبلغ كارشناس 10درص
ــه  ــد. كالس ــع نماين ــترى تودي ــاب دادگس حس

 930045
مدير دفتر شعبه اجراى احكام حقوقى شعبه 18 

دادگسترى شهرستان اهواز - الهائى
--------------------------

دادنامه
پرونده كالسه:9309986195600310 شعبه 
18 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز تصميم 
 –  9609976195600339 ــماره  ش ــى  نهاي
ــانى  ــاى فايز جابرى فرزند لفته به نش خواهان:آق
شهرستان اهواز كوى علوى خ گلسرخى 2 پ 11- 
ــت بمديريت حمزه  ــركت خلخال دش خوانده: ش
دهقان به نشانى اهواز- برومى نرسيده به پليس راه 
ــته : مطالبه ديه - راى دادگاه: در خصوص  - خواس
ــرى فرزند لفته به  ــان آقاى فايز جاب دعواى خواه
ــت مبنى بر  ــركت خلخال دش طرفيت خوانده ش
مطالبه ديه بابت صدمات وارده ناشى از حادثه حين 
ــه عنوان كارگر نزد  ــرح كه خواهان ب كار ، بدين ش
شركت خوانده مشغول به كار بوده است و ليكن در 
ــنگين درسال 92 مهره هاى  اثر جابجايى لوازم س
كمر وى آسيب ديده است. خواهان در ادامه افزود، 
ايشان اطالعى از مشكل ديسك كمر خود نداشته 
ــت و وظيفه وى در انبار بوده و لوازمى به ميزان  اس
10 كيلوگرم، يا 20 كيلوگرم را جابجا مى نمود كه 
ــاس  ــد. خواهان بر اين اس از ناحيه كمر مصدوم ش
دعواى حاضر را مطرح نموده است. خوانده با وجود 
ــى حضور  ــه دادرس ابالغ قانونى اخطاريه در جلس
ــت.دادگاه با  ــه و دفاعى نيز مطرح ننموده اس نيافت
مالحظه محتويات پرونده، نظريه پزشكى قانونى و 
ــناس حوادث كار كه مصون از ايراد و  نظريه كارش
ــواى خواهان را به  ــت، دع ــراض باقى مانده اس اعت
ــناس) ميزان پنجاه درصد(با توجه به نظريه كارش
وارد تشخيص و به استناد ماده 1257 قانون مدنى 
و ماده 449 قانون مجازات اسالمى و مواد 85 و 92 
ــم بر محكوميت خوانده به پرداخت  قانون كار حك
ــات وارده (فتق  ــك و نيم درصد بابت ارش صدم ي
ــك بين مهره ها و پنج كمرى و اول خاجى كه  ديس
ــت) در حق  ــده اس ــه درصد تعيين ش ارش آن س
ــان صادر و اعالم مى گردد.راى صادره غيابى  خواه
ــالغ قابل  ــخ اب ــرف 20 روز از تاري ــوب و ظ محس
واخواهى در اين دادگاه و پس از سپرى شدن مهلت 
مذكور ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد 

نظر استان خوزستان است.كالسه 930333
ــم دادگاه حقوقى اهواز-  ــعبه هجده رئيس ش

حسن اينانلوگنجى
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لزوم تقويت تيم مشاوره اقتصادى در پارك هاى 

علم و فناورى
يزد- مسعود حافظى مديرعامل شركت پرديس پژوهش 
ــاوران يزد در گفتگو با روابط عمومى پارك علم و فناورى  فن
يزد گفت: شركت ما با برند تجارى آپاتك فعاليت هاى خود 
را با كادرى مجرب و متخصص در زمينه مهندسى پزشكى، 
ــن بيومواد در مقياس صنعتى تحت حمايت  به منظور تامي

پارك علم و فناورى يزد، از سال 1390 آغاز كرده است.
ــوآورى و فعاليت هاى تحقيق و  ــى با بيان اينكه ن حافظ
ــراى توليد  ــركت ب ــتراتژى اصلى ش ــعه به عنوان اس توس
ــيع و  ــت افزود: طيف وس محصوالت با ارزش افزوده باال اس
ــاى محصوالت اين  ــودن از جمله ويژگى ه ــاف پذير ب انعط

شركت فناور است.
ــاوران يزد با  ــركت پرديس پژوهش فن وى ادامه داد: ش
شركت هاى معتبر بين المللى خارجى و داخلى جهت فروش 
ــته به  ــود و همچنين مراكز تحقيقاتى وابس محصوالت خ
دانشگاه ها به منظور بهبود كيفيت محصوالت و ارتقاء دانش 

و مهارت هاى پرسنل ارتباط مستمر دارد.
ــركت پرديس پژوهش فناوران يزد با بيان  مديرعامل ش
اينكه اين شركت بر آن است تا با بهره گيرى از يك مجموعه 
ــانى متخصص و  پويا ، مديريت علمى و كارآمد، نيروى انس
ــد، افزود: در اين راستا ، بر اين تالشيم تا  ــته باش مجرب داش
ــود را در آينده نزديك بهبود  ــت و تنوع محصوالت خ كيفي
ــيم. عالوه بر اين ما تالش داريم تا با ارتباط نزديك با  ببخش
ــن محصول يارى  ــتن بهتري ــتريان، آن ها را براى داش مش

كنيم.
وى با بيان اينكه در زمينه مشاوره در تحقيق و توسعه نانو 
ــاوره  ــتيم، مى گويد: واحد تحقيق و مش مواد نيز فعال هس
ــركت پرديس پژوهش فناوران يزد با هدف توليد و ارتقاع  ش
سطح كيفى محصوالت نانو فناورى در حوزه نانو مواد ايجاد 
ــرفت در اين زمينه هستيم. در  ــت و در حال پيش ــده اس ش
راستاى رسيدن به اين هدف ارزشمند، اقدامات متنوعى تا به 
ــت پويايى آن،  ــده و به عل ــط اين واحد انجام ش امروز توس

خدمات بيشترى در حال طراحى و اجرا مى باشد.
ــك هاى مالى از  ــان اينكه در چندين نوبت كم وى با بي
ــارك دريافت كرده ايم، افزود: كمك ها نبايد تنها به كمك  پ
ــود و مشاوره هاى اقتصادى و بازاريابى  هاى مالى محدود ش
مى تواند از كمك هاى مستقيم مالى مهم تر باشد. وى ادامه 
ــاوره اقتصادى پارك از جمله ملزومات  داد: تقويت تيم مش
پارك علم و فناورى است و مى تواند كمك زيادى به پيشبرد 

اهداف ما كند.
ــاور گفت:  ــركت هاى فن ــكالت ش ــى درباره مش حافظ
ــركت هاى فناور بوده  ــكالت مالى همواره سد اصلى ش مش
ــت. به همين دليل ارتباط گيرى با سرمايه گذار، از سوى  اس
ــت كه  ــارك علم و فناورى از جمله مهمترين اقداماتى اس پ
ــركت هايى همچون پرديس پژوهش مى توان  براى ارتقا ش

انجام داد.
    

توقيف يك دستگاه خودرو با خالفى بيش از 16 
ميليون ريال در ايالم

ــتان ايالم از توقيف  ــالم- رئيس پليس راه انتظامى اس اي
ــون ريال و  ــى بيش از 16 ميلي ــتگاه خودرو با خالف يكدس

گواهينامه غيرمجاز خبر داد.
ــانى پليس، رضا همتى زاده  به گزارش از پايگاه اطالع رس
ــت: هنگامى كه افسرنگهبان پليس راه دهلران-  اظهار داش
ــگاه در حال كنترل وسايل نقليه  ــك در جلوى پاس انديمش
عبورى ،  يكدستگاه اتوبوس را جهت بررسى مدارك متوقف 

مى كند.
ــى مدارك مشخص شد كه راننده  وى افزود: پس از بررس
داراى گواهينامه پ3 بوده و صالحيت رانندگى با گواهينامه 

ياد شده را ندارد.
ــتان ايالم يادآور شد: همچنين طى  رئيس پليس راه اس
استعالم از سيستم اجرائيات مشخص شد كه خودرو داراى 
خالفى  پرداخت نشده به مبلغ  16 ميليون و 500 هزار ريال 

است.
ــير مراحل  ــى زاده در پايان گفت : خودرو جهت س همت
قانونى توقيف و به پاركينگ انتقال داده شد و از ادامه حركت 

اتوبوس جلوگيرى به عمل آمد.
    

زمان اتمام طرح هاى عمران شهرى اراك تا يك 
ماه آينده اعالم مى شود

ــان تحويل طرح هاى در  ــهردار اراك گفت: زم اراك- ش
ــهردارى اراك تا يك ماه آينده مشخص و  ــت اجراى ش دس

اعالم مى شود.
ــت صحن علنى شوراى شهر اراك   داود تاجران در نشس
ــمار در تمامى طرح هاى  افزود: در اين مدت تابلوهاى روز ش
در دست اجراى شهردارى نصب مى شود تا شهروندان نظاره 

گر خدمات باشند.
ــطح شريعتى اراك  وى بيان كرد: طرح تقاطع غيرهمس
يكى از طرح هاى مهم است كه تكميل آن به مطالبه جدى 
مردم تبديل شده و پيش بينى شده عرشه اصلى آن تا پايان 
ــال جارى و بقيه بخش ها تا پايان سه ماه اول سال 97 به  س

بهره بردارى برسد.
معاون فنى و عمران شهردارى اراك گفت: هم اينك چهار 
ــطح در كالنشهر اراك در دست اجرا  طرح تقاطع غيرهمس

است.
ــروى افزود: از اين تعداد، 2 طرح توسط  محمدرضا خس
ــرح به صورت امانى در اختيار  ــرارگاه خاتم االنبياء، يك ط ق
ــهيد كاوه نبيرى توسط جهاد نصر در  ــهردارى و طرح ش ش

دست اجرا است.
ــده بخش نخست پل روگذر  وى بيان كرد: پيش بينى ش
ــاه آينده به بهره  ــهر صنعتى تا 6 م ــمت ش علم الهدى به س
ــد و طرح تقاطع غيرهمسطح شريعتى اراك نيز  بردارى رس

داراى 52 درصد پيشرفت فيزيكى است.
معاون فنى و عمران شهردارى اراك ادامه داد: طرح تقاطع 
غيرهمسطح ورزش اراك نيز از طرح هاى مهم اين شهر است 
ــعه شهر دارد و هم اكنون  كه اجراى آن نقش موثرى در توس

داراى 56 درصد پيشرفت فيزيكى است.
در نشست صحن علنى شوراى شهر بحث افزايش سقف 
اختيارات قانونى شهردارى در معامالت و تملكات مورد بحث 

و بررسى و به تصويب رسيد.
ــاس تملك اراضى و امالك مورد نياز شهردارى  بر اين اس
ــهرى تا سقف 20 ميليارد ريال، در خصوص  در طرح هاى ش
ــقف اختيارات 35  ــرمايه گذران با س ــق با مالكان و س تواف
ميليارد ريال و اختيار تهاتر امالك و اموال شهردارى اراك با 
پيمانكاران و بستانكاران طرف حساب تا مبلغ 14 ميليارد و 

670 ميليون ريال مصوب شد.

خبر

خبر
مصرف 29 ميليون ليتر فرآورده 

هاى نفتى ايام اربعين 
در استان ايالم

ــركت پخش  ــل ش ــالم - مديرعام اي
ــرآورده هاى نفتى منطقه ايالم گفت: از  ف
ــان تردد زائران  ــم تا 24 آبان در جري پنج
اربعين در اين استان بيش از 29 ميليون و 
ــده  ــوخت مصرف ش ــزار ليتر س 325 ه

است.
على اصغر چاغروندى اظهار كرد: از اين 
ــهم بنزين 12  ــوخت س ميزان مصرف س
ــر و گازوئيل 14  ــون 234 هزار ليت ميلي

ميليون و 114 هزار ليتر بوده است.
ــن در اين مدت 2  ــزود: همچني وى اف
ميليون 287 هزار ليتر نفت سفيد، 240 
هزار ليتر سوخت هوايى و 450 هزار ليتر 

سوخت برون مرزى مصرف شده است.
مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه ايالم تاكيد كرد: در مجموع 
ــرف بنزين 31 درصد افزايش،  ميزان مص
ــفيد  گازوئيل 15 درصد افزايش و نفت س

نيز 34 درصد كاهش داشته است.
ــته و از نيمه دوم آبان ماه تا  سال گذش
پنجم آذر (20 روز) حدو 25 ميليون ليتر 
ــتقر در  فرآورده نفتى در جايگاه هاى مس
ــران اربعين  ــردد زائ ــير ت جاده هاى مس

حسينى اين استان مصرف شد.
ــوخت شامل 44  63 جايگاه عرضه س
باب جايگاه عرضه فرآورده سوختى بنزين، 
ــاب جايگاه CNG تك  ــل و 19 ب گازويي
منظوره و دو منظوره در استان ايالم فعال 

است. 
مرز مهران بدليل برخوردارى از مزيت 
نزديكى و كوتاهى مسافت تا كربال انتخاب 
اول زائران اربعين است و در ايام منتهى به 
اربعين حسينى امسال نزديك 2 ميليون 

نفر از اين مرز تردد كردند.
    

انتخاب شركت توزيع نيروى برق 
مازندران به  عنوان دستگاه برتر 

درحوزه پدافند غيرعامل
مازندران- مهندس شهابى مديرعامل 
ــدران با  ــركت توزيع نيروى برق مازن ش
ــته دربين 96  ــادى توانس ــت جه مديري
دستگاه اجرايى استان مازندران درجايگاه 
ــوزه پدافند غيرعامل  ــتگاه برتر درح دس

قرارگيرد.
قاسم شهابى مديرعامل شركت توزيع 
ــت بامديريت  نيروى برق مازندران توانس
جهادى درراستاى فرمايشات مقام معظم 
رهبرى (مدظله العالى ) كه پدافندغيرعامل 
ــت بابسيج امكانات وبا ايجاد  يك اصل اس
وحدت و همدلى و با برنامه ريزى صحيح  
ــبانه روزى براى تحقق اهداف  وتالش ش
پيرامون امر مهم پدافند غيرعامل گام هاى 
ــت مصونيت و  ــته و جه ــى برداش اساس
ــت  ــظ و حراس ــدارى و حف ــش پاي افزاي
ازصنعت عظيم شركت توزيع نيروى برق 
ــاخت ها و مراكز مهم در  ــدران زيرس مازن
سطح مازندران رابرابرشاخص هاى تعيين 
ــتگاه اجرايى بعنوان  شده دربين 96 دس
ــوزه پدافندغيرعامل  ــتگاه برتردرح دس
معرفى نمايند و بپاس اين اقدامات شايسته 
بااهداء لوح سپاس ازسوى استاندارمحترم 

مازندران مورد تجليل قرارگرفت.
    

توليد نخستين مقطع بيم بالنك 
كشور در ذوب آهن اصفهان

ــم بالنك  ــن مقطع بي ــان- اولي اصفه
ــت  ــه هم ــور ب (Blank Beam) كش
ــگران ذوب آهن اصفهان طراحى و  تالش

توليد شد.
معاون بهره بردارى ذوب آهن اصفهان 
ــم بالنك از  ــن خبر، گفت: بي ــا اعالم اي ب
ــاص ريخته گرى مداوم  جمله مقاطع خ
ــا صرف  ــمش آن ب ــه اولين ش ــت ك اس
ــال هزينه در  ــارد 500ميليون ري 3ميلي
ــازى  ــت ماه در بخش فوالد س مدت هف

توليد شد.
ــير افضلى افزود: كاهش مصرف  اردش
ــت  ــره ورى و كيفي ــش به ــرژى، افزاي ان
محصوالت، افزايش حجم وسرعت توليد 
ــاس نوردى،  ــى، كاهش پ محصول نهائ
كاهش ميزان غلتك مصرفى نوردو قابليت 
توليد مقاطع سنگين از جمله تيرآهن بال 
ــف از مزاياى  ــايزهاى مختل ــن در س په

دستيابى به اين موفقيت است.
وى گفت: تمام مراحل طراحى از قبيل 
تامين مس قالب بر اساس ابعاد مشخص 
ــب و موبيل  ــه هاى قال ــده و تهيه نقش ش
سكتور توسط بخش فوالد سازى كارخانه 
و با دانش بومى متخصصان داخلى انجام 

شده است.
ــردارى ذوب آهن تامين  معاون بهره ب
نياز بازار براى رقابت در بازارهاى داخلى و 
خارجى، جلوگيرى از استفاده تيرورق در 
اسكلت فلزى ساختمان هاى بلند مرتبه و 
جلوگيرى از واردات تير آهن هاى بال پهن 
ــم بالنك بر  ــداف توليد بي ــر اه را از ديگ

شمرد.
افضلى افزود: با دستيابى به دانش فنى 
اين تكنولوژى كارخانه ذوب آهن اصفهان 
ــاالنه بيش از 100 هزار تن  ــت س قادر اس
ــد و به بازار هاى  ــن بال پهن را تولي تيرآه

داخلى و خارجى عرضه كند.

ــل هالل احمر  ــر عام ــان- مدي اصفه
اصفهان از اعزام تيم حمايت روانى هالل 
ــه زده  ــه مناطق زلزل ــان ب ــر اصفه احم
ــن مومنى در  ــاه خبر داد. محس كرمانش
هفتمين روز از وقوع زلزله با بيان اين خبر 
اظهار كرد: تاكنون بيش از 15 هزار تخته 
پتو، يك هزار دستگاه چادر، سه هزار شعله 
ــعله والور و بيش از  فانوس، شش هزار ش
پنج هزار ست ظروف آلومنيومى به مناطق 
ــت. وى در رابطه با  ــال شده اس زلزله ارس
اقالم مورد نياز مردم آسيب ديده در زلزله 
ــادر، پتو،  ــت: در حال حاضر چ اخير گف
ــى، لباس گرم و نايلون  ــايل گرمايش وس

ــش چادر از اقالم مورد  ضخيم براى پوش
ــت.مدير عامل  ــيب ديدگان اس نياز آس
جمعيت هالل احمر استان اصفهان ادامه 
داد: افرادى كه تمايل دارند كمك مالى به 
ــته باشند  ــور داش زلزله زدگان غرب كش
ــود را به  ــغ موردنياز خ ــد مبال مى توانن
شماره حساب 99999 و يا از طريق ارسال 
ــراه واريز  ــد #724* و #3* تلفن هم ك
ــاره به اعزام تيم  كنند.وى همچنين با اش
هاى مختلف امدادى و عملياتى از همان 
شروع حادثه و امدادرسانى تيم هاى اين 
ــه زده ثالث  ــه زلزل ــت در منطق جمعي
ــت  ــم حماي ــد: تي ــادآور ش ــى ي باباجان

ــت نيز با هدف  ــحر) اين جمعي روانى(س
ــيوع و پيشگيرى از پيشرفت و  كاهش ش
تشديد عوارض روانى باليا، تقويت مهارت 
ــدگان و كمك به  ــاى اجتماعى بازمان ه
ساماندهى مجدد جامعه، به مناطق زلزله 
ــده و هم اينك مشغول ارائه  زده اعزام ش
خدمت به بازماندگان از سانحه زلزله اخير 
است .  مومنى افزود: مدير عامل جمعيت 
هالل احمر استان اصفهان از ارسال 143 
دستگاه تريلر و كاميون و 2 فروند هواپيما 
ــتان به  ــت اس از كمكهاى مردم نوعدوس
مناطق زلزله زده غرب كشور ارسال خبر 

داد.

مدير عامل هالل احمر اصفهان خبر داد:

اعزام تيم حمايت روانى هالل احمر اصفهان به مناطق زلزله زده

اراك- مديركل ورزش و جوانان استان 
مركزى گفت: محموله 17 تنى كاال توسط 
ورزشكاران اين استان به مناطق زلزله زده 

در استان كرمانشاه ارسال شد.
ــاعات اوليه  عابد حقدادى افزود: از س
وقوع زلزله استان كرمانشاه، اعضاى هيات 
هاى ورزشى كوهنوردى و اتومبيل رانى 
استان مركزى به صورت خودجوش اقدام 

ــاى مردمى از  ــع آورى كمك ه ــه جم ب
ورزشكاران كردند. 

وى ادامه داد: در 48دو روز اخير بيش 
ــل پتو، چادر،  ــن انواع كاال از قبي از 17 ت
لباس گرم و انواع كنسروها و مواد غذايى 
ــكاران جمع  ــدنى از بين ورزش فاسد نش

آورى شد و به كرمانشاه ارسال شد. 
ــتان  ــان اس ــركل ورزش و جوان مدي

ــات  ــاى هي ــرد: اعض ــان ك ــزى بي مرك
اتومبيلرانى استان مركزى نيز صبح امروز 
ــتگاه خودرو  ــا 30 دس ــنبه) ب (چهارش
سنگين براى امدارسانى به زلزله زدگان 
ــاه  ــب العبور به كرمانش ــق صع در مناط

عزيمت كردند. 
ــتاى منويات  ــد كرد: در راس وى تاكي
رهبر معظم انقالب بر حمايت همه جانبه 

ــه، اداره كل  ــيب ديدگان اين حادث از آس
ورزش و جوانان استان مركزى نيز جمع 
ــاى مردمى به  ــك ه ــال كم آورى و ارس
خصوص جامعه ورزش استان را در دستور 
ــتانى هايى كه  كار خود قرار داده و هم اس
ــركت در اين امر خداپسندانه  تمايل به ش
ــاى خود را در  ــد مى توانند كمك ه دارن
اسرع وقت به ستاد اين اداره كل مستقر در 

ــهداى پنجم مرداد  مجموعه ورزشى ش
اراك تحويل دهند. 

ــه دهم  ــه اى به بزرگى هفت و س زلزل
ــامگاه يكشنبه بخشى از استان  ريشتر ش
كرمانشاه را لرزاند كه بر اساس آخرين آمار 
ــت  ــا كنون 432 نفر جان خود را از دس ت
ــد و بيش از 9 هزار نفر نيز مصدوم  داده ان

شدند. 

مدير كل ورزش و جوانان استان مركزى خبرداد: 
ارسال محموله 17 تنى كاال توسط جامعه ورزشكاران استان مركزى به مناطق زلزله زده 

مازندران- رئيس اداره روابط عمومي 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
ــتانه روز يادبود  ــتان مازندران در آس اس
ــى، برنامه هاي  ــوانح ترافيك قربانيان س

اجرايي اين اداره كل را تشريح نمود.
ــى اظهار  ــنگ نصيرى پر كوه هوش
داشت: مسئله ايمني در حمل و نقل جاده 
اي همواره از اهميت خاصي برخورداربوده 
ــزان  ــات و مي ــار تصادف ــه آم ــت ك اس
خسارتهاي وارده اين موضوع را تاييد مي 

نمايد.

ــن رو و به منظور  ــه داد : از اي وي ادام
ــوانح ترافيكى و  ــات و س كاهش تصادف
آگاهي بخشي كاربران جاده اي به مقوله 
ــرارت و قوانين  ــازي و اجراي مق ايمن س
ــى 1 آذر  يادبود  ــي از 29 آبان ال رانندگ
قربانيان سوانح ترافيكى در كشور برگزار 

مى گردد. 
رئيس روابط عمومي راهدارى و حمل 
ــاره به  و نقل جاده اى مازندران ضمن اش
ــتان خاطرنشان  راههاي ارتباطي در اس
ــي مازندران به  ــاخت : راههاي ارتباط س

دليل حضور انبوه گردشگران و نزديكي به 
پايتخت و برخورداري از مواهب طبيعي از 
اهميت خاصي برخوردار بوده و از راههاي 
بسيار پرترافيك محسوب مي شود. وي 
ــز جمعيتي در  ــه كم مراك ــزود : فاصل اف
مازندران و تراكم شهرها در اين استان نيز 
اهميت راههاي  درون استاني را افزايش 
ــت خاصي را از اوضاع حمل  داده و موقعي
ونقل جاده اي راههاي استان پديد آورده 

است.
ــى در ادامه به برنامه  نصيرى پركوه

هاي ويژه اين اداره كل در اين ايام اشاره 
ــاخت ويژه برنامه زنده  و عنوان نمود : س
ــى ” راهبران ” با حضور مديران  تلويزيون
اداره كل و كارشناسان مربوطه ، ساخت 
تيزرهاي آموزشي و پخش از شبكه پنج 
ــاخت فيلم كوتاه آموزشي با  استاني ، س
ــي كاربران جاده اي ،  هدف آگاهي بخش
ــو ” با مضامين  ــژه نامه ” خط ل چاپ وي
ــب درمحيط  ــازي مناس ايمنى ، فضا س
اداره كل و ادارات تابعه ، برگزاري برنامه 
ــودك و نوجوان در مدارس  هاي ويژه ك

ــى رايگان در  ــتان ، توزيع كاله ايمن اس
روستاهاى استان ، ديدار با خانواده هاى 
ــى ، مانور ايمن  ــوانح ترافيك قربانيان س
سازى جاده اى ، حضور در نماز عبادى _ 
ــا و  ــام ه ــش پي ــه ، پخ ــى جمع سياس
هشدارهاي ايمني به صورت زيرنويس از 
ــتاني و درج مقاالت و  ــج اس ــبكه پن ش
يادداشتهايي در خصوص اهميت ايمني 
ــانه هاي مجازي از جمله  در جرايد و رس
ــن اداره كل در اين ايام  ــاي اي ــه ه برنام

است. 

برنامه هاي اجرايي يابود قربانيان سوانح ترافيكى مازندران تشريح شد

يزد- مردم نيكوكار استان يزد با حضور 
ــتان يزد دو  در 50 پايگاه كميته امداد اس
ــارد و 650 ميليون تومان به صورت  ميلي
نقد و كاال به زلزله زدگان استان كرمانشاه 

كمك كردند.
رئيس اداره روابط عمومى كميته امداد 
استان يزد گزارشى از كمك هاى اهدائى 
ــتان  ــه زلزله زدگان اس ــتان ب ــردم اس م

كرمانشاه ارائه كرد.
به گزارش سايت خبرى كميته امداد، 
ــس اداره روابط  ــته گر، رئي مهدى نشاس
ــتان يزد بابيان  عمومى كميته امداد اس
ــوكارى پايگاه ها و دفاتر  اينكه مراكز نيك
ــاده جمع آورى  ــان آم ــن نهاد همچن اي
كمك هاى مردمى براى مناطق زلزله زده 
ــتند، گفت: مردم  ــتان كرمانشاه هس اس

نيكوكار استان يزد با حضور در 50 پايگاه 
كميته امداد استان يزد دو ميليارد و 650 
ــد و كاال به  ــان به صورت نق ميليون توم
ــاه كمك  ــتان كرمانش ــه زدگان اس زلزل

كردند.
 وى بابيان اينكه كمك هاى غير نقدى 
ــتگاه تريلى به  ــيله پنج دس اهدائى به وس
مناطق زلزله زده ارسال شد، افزود: ارزش 

ــر نقدى اهدائى بيش از دو  كمك هاى غي
ميليارد تومان شامل پتو، پوشاك، كنسرو 

جات، آب معدنى و وسايل گرمايشى بود.
ــط عمومى كميته  ــس اداره رواب رئي
ــتان يزد با اشاره به اينكه 150  امداد اس
ميليون تومان از كمك ها به صورت نقدى 
ــردم نيكوكار  ــان كرد: م ــت، بي بوده اس
ــهولت در  ــراى س ــد ب ــتان مى توانن اس

ــيله  پرداخت از طريق تلفن همراه به وس
كد #035*8877* كمك هاى خود را 
ــاه اهدا  ــتان كرمانش به زلزله زدگان اس

كنند.
ــت: كاركنان كميته  شايسته ذكر اس
امداد استان يزد نيز در اقدامى خداپسندانه 
ــه اين امر  ــان ب ــون توم ــش از 6 ميلي بي

اختصاص دادند.

رئيس اداره روابط عمومى كميته امداد استان يزد بيان كرد:

كمك 2,6 ميليارد تومانى نيكوكاران يزدى به زلزله زدگان كرمانشاه

اصفهان- كاركنان و كارشناسان واحد 
احيا مستقيم شهيد خرازى (احيا مستقيم 
2) فوالد مباركه براى اولين بار در كشور به 
ــارژ مستقيم  ــى موفق به ش طور آزمايش
ــوره هاى احيا  ــنگ آهن به ك كلوخه س

مستقيم شدند.
ــتقيم شماره 2  رئيس واحد احيا مس
ــارژ  فوالد مباركه با بيان اينكه عمليات ش
مستقيم كلوخه با تركيب حدود 15درصد 
ــده، گفت: نتايج  همراه با گندله انجام ش
ــت كه  كيفى اين آزمايش حاكى از آن اس

ــيون و كربن در حد قابل  ازنظر متاليزاس
قبول بوده و با معيارهاى مورد نظر منطبق 

است.
ــاره به اهداف  ــا فتحى با اش محمدرض
اجراى اين پروژه گفت:اين پروژه با توجه 
به كمبود گندله در كشور و نياز واحدهاى 
ــتقيم به اين ماده اوليه، از اوايل  احيا مس
سال 1395 و به منظور شناسايى معادن و 
ــه مصرفى با  ــى از گندل جايگزينى بخش
كلوخه سنگ آهن، در ناحيه آهن سازى 

مطرح و اجرايى شد.

وى با اشاره به فرآيند اجراى اين پروژه 
افزود: در مرحله اول چهار معدن كه داراى 
ــنگ آهن هماتيتى با كيفيت  كلوخه س
ــاى احياء  ــدول ه ــتفاده در م ــل اس قاب
مستقيم، شناسايى و نمونه گيرى شدند و 
در مرحله بعد بر روى كلوخه ها تست هاى 
آزمايشگاهى انجام و درنهايت با توجه به 
نتايج حاصله، يكى از منابع تأمين كلوخه 
ــتهاى تكميلى و ميدانى  براى انجام تس
انتخاب شد.رئيس واحد احيا مستقيم 2 
ــا توجه به طراحى  ــوالد مباركه گفت: ب ف

واحد احياء مستقيم 2، امكان شارژ كلوخه 
ــتقل دريكى از مگامدول هاى  به طور مس
اين واحد فراهم است.وى خاطرنشان كرد: 
ــتا، 10 هزار تن كلوخه توسط  در اين راس
ــه و انرژى از معدن  ــد خريد مواد اولي واح
موردنظر خريدارى و در چند نوبت در مگا 
ــتفاده قرار گرفت.  فتحى  مدول مورد اس
افزود: در ادامه با بررسى مشكالت و انجام 
ــى، اصالحات  ــاى تحقيقات ــت ه فعالي
ــير شوت ها،  موردنياز مانند تغيير در مس
نحوه پوشش دهى كلوخه با شيره آهك، 

ــدى و اصالح خواص  ــاى فراين پارامتره
ــد و درنهايت نتايج تست  كلوخه انجام ش
ميدانى بعدى با موفقيت حاصل شد.وى 
ــتاوردهاى  ــه دس ــاره ب ــن با اش همچني
اقتصادى حاصل از اجــراى اين پــروژه 
ــماره 2  ــتقيم ش گفت: واحــد احيا مس
ساالنه به حدود 4.5 ميليون تن گندله نياز 
ــه در صورت جايگزينى حدود 10  دارد ك
درصد از اين گندله با كلوخه سنگ آهن، 
ــادى قابل توجهى به  صرفه جويى اقتص

همراه خواهد داشت.

شارژ مستقيم كلوخه به مگا مدول هاى احيا مستقيم فوالد مباركه انجام شد

ــب: معاون دريايى و  اهواز- موسوى نس
ــتان  بندرى اداره كل بنادر و دريانوردى اس
ــن، طراحى و  ــاره به تدوي ــتان با اش خوزس
برگزارى مانورهاى ادوارى در نقاط و شرايط 
مختلف در اين مجتمع بزرگ بندرى بيان 

داشت: بر اساس سناريوى مانور مذكور، واحد 
هاى فرعى و اصلى مركز آتش نشانى آمادگى 
و توانايى فردى و گروهى خود در مواجهه با 
ــى از حريق و گرفتار شدن  بحران هاى ناش
مصدومين در ارتفاع را در بوته آزمايش قرار 

دادند.گرايلو در ادامه افزود: تشكيل تيم هاى 
امداد و نجات و اطفاء حريق  به منظور  اعزام به 
برج سيلوى ترانزيتى غالت از مسير راه پله و 
بدون استفاده از آسانسور، انجام اقدامات اوليه 
براى انتقال مصدوم به سطح زمين با ادوات 

ــق در ارتفاع از جمله مهم  ويژه و اطفاء حري
ترين بخش هاى اين مانور بود كه با موفقيت 
ــيد.وى ضمن اشاره به فعاليت  به انجام رس
پايانه هاى اختصاصى تخليه و بارگيرى غالت 
در بندر امام خمينى(ره) و تخليه و بارگيرى 

ــى و  بيش از هفتاد درصد از كاالهاى اساس
غالت مورد نياز كشور در اين مجتمع بزرگ 
بندرى، استمرار در برگزارى اين گونه مانورها 
ــظ و صيانت از  ــاء ايمنى و حف ــراى ارتق را ب

سرمايه  هاى ملى ضرورى برشمرد.

مانور اطفا حريق و انتقال مصدوم در بندرامام خمينى(ره) 

اهواز- موسوى نسب: مديركل اوقاف و 
ــتان از عدم پرداخت  ــور خيريه خوزس ام
ــتان انتقاد كرد و  حقوق موقوفه هاى اس
ــتگاه هاى دولتى استان صدها  گفت: دس
ميليارد رالر به موقوفات استان بدهكاربوده 
و تاكنون نسبت به پرداخت حقوق موقوفه 

ها اقدام نكرده اند.
حجت االسالم سيد محمد طباطبايى 

بيان كرد:در پرداخت حقوق مسلم موقوفه 
ــده و اين از ديدگاه  ها تاكنون كوتاهى ش

شرع پذيرفتنى نيست.
ــتان خوزستان  وى تصريح كرد: در اس
ــه متبركه وجود دارد اما  بالغ بر 400 بقع
هم اكنون تنها در يك پنجم اين بقاع كار 

فرهنگى صورت مى گيرد.
حجت االسالم طباطبايى با بيان اينكه 

ــى بن مهزيار  ــازى فاز دوم بقعه عل بازس
اهوازى به اتمام رسيده است خاطر نشان 
ــه آينده افتتاح مى  ــرد: فاز دوم در هفت ك

شود.
وى بخشى از فعاليت اداره كل اوقاف را 
در امور فرهنگى عنوان كرد و يادآور شد: با 
همكارى كميته امداد امام خمينى(ره) به 
ــه دانش  ــتمر كمك هايى ب صورت مس

آموزان و بيماران نيازمند مى شود.
مديركل اوقاف و امور خيريه خوزستان 
ــم اربعين نيز از محل نيت  افزود: در مراس
ــهداء، دو  ــرات واقفين براى سيدالش خي
ــلمچه برپا  موكب در مرزهاى چذابه و ش
ــينى خدمت رسانى  شد و به زائران حس
شد.وى گفت: امسال براى خدمت رسانى 
ــينى از 8 اداره كل  ــه زائران اربعين حس ب

اوقاف به صورت معين استفاده شد.
ــاره به وظيفه  طباطيايى درادامه با اش
اين اداره كال درترويج معارف قرآنى اظهار 
داشت:در پنج سال گذشته در زمينه حفظ 
ــيارى انجام  تخصصى قرآن اقدامات بس
داده به طورى كه تنها در سال جارى بيش 
ــظ قران در  ــر در طرح حف ــزار نف از 24ه

سامانه ثبت نام كرده اند.

انتقاد مديركل اوقاف خوزستان از عدم پرداخت حقوق موقوفه ها

ــب: دكتر محمد  ــوى نس اهواز- موس
اسماعيل مطلق؛ مشاور معاون بهداشت 
وزارت بهداشت در بازديد از مرز شلمچه 
ــكده علوم پزشكى  خدمت رسانى دانش

ــد. در اين  ــادان را رضايت بخش خوان آب
بازديد كه معاون بهداشت دانشكده علوم 
ــاى  ــكى آبادان، معاون فنى و رؤس پزش
ــت آبادان و خرمشهر وى را  مركز بهداش

ــد ارائه خدمات  همراهى مى كردند رون
ــتان  ــن در بيمارس ــه زائري ــتى ب بهداش
صحرايى مورد ارزيابى قرار گرفت. بازديد 
ــتان  ــف بيمارس ــاى مختل ــش ه از بخ

صحرايى، درمانگاه، كلينيك مراقبت مادر 
و كودك، داروخانه، واحد بهداشت محيط 
ــتى  و همچنين بازديد از تيم هاى بهداش
ــت مراقبت از بيماريها در  مستقر در پس

ــلمچه و بررسى وضعيت  پايانه مرزى ش
ــن تيم ها از جمله برنامه هاى  عملكرد اي
ــاور معاون بهداشت به شلمچه  سفر مش

بود.

خدمت رسانى دانشكده علوم پزشكى آبادان رضايت بخش است 



11نفت و انرژينفت و انرژي
لهستان مشترى نفت ترش ايران مى شود

پايگاه خبرى پالتس به نقل از منابع كشتيرانى و تجارى 
ــش ورود نفت خام ترش به  ــزارش داد: در حالى كه با كاه گ
اروپا برخى پااليشگاه هاى اروپايى براى تامين اين نوع نفت 
ــاير مناطق روى آورده اند، نفت خام ايران به زودى راه  به س

خود را به سوى بازار لهستان باز خواهد كرد.
ــى .ان .اورلن، يك  ــركت پى.ك ــه منابع آگاه، ش ــه گفت ب
محموله نفت خام براى بارگيرى در روزهاى 24 و 25 نوامبر 

(سوم و چهارم آذر) از ايران خريدارى كرده است. 
آخرين بارى كه لهستان از ايران نفت خام خريدارى كرد، 

اوايل سال جارى بود.
    

اكوادور از توافق كاهش توليد نفت خارج
 نمى شود

به گزارش رويترز، «كارلوس پرز» وزير نفت اكوادور اعالم 
ــور در  ــد اخير قيمت هاى نفت، اين كش كرد: با توجه به رش
حال حاضر از تصميم خود مبنى بر درخواست از اوپك براى 

مستثنى شدن از توافق كاهش توليد صرفنظر كرده است. 
ــتار خروج از برنامه جهانى  ــته خواس پرز گفت: ماه گذش
ــت خود صرفنظر  ــا بطور موقت از درخواس ــك بوديم ام اوپ
كرديم و منتظر اعالم راهكارهاى مختلف اعضاى اين سازمان 
ــت 30 نوامبر خواهيم ماند.وى ادامه داد: براى رشد  در نشس

بيشتر قيمت ها مجبور به حمايت از اوپك هستيم.
    

نروژ سرمايه خود را از سوخت هاى فسيلى بيرون 
مى كشد

ــردن 35 ميليارد دالر از  ــنهاد دولت نروژ براى خارج ك پيش
ــركت هاى بزرگ نفت و گاز جهان ضربه اى  ــهام خود از ش س
ــرژى وارد كرده  ــاى ان ــركت ه ــهام ش ــنگين به ارزش س س
است.«ميندى لوبر» رئيس موسسه غيرانتفاعى كرس در اين باره 
ــت كه در تمام دنيا بازتاب  گفت: اين اقدام يك تغيير عظيم اس
خواهد داشت.صندوق يك تريليون دالرى ثروت ملى نروژ نيز 
اعالم كرد كه در حال بررسى فروش سهام خود در شركت هاى 
اكسون موبيل، رويال داچ شل و ديگر غول هاى نفتى است تا به 
دارايى هاى خود تنوع بيشترى ببخشد و از دارايى خود در مقابل 
افت قيمت نفت محافظت كند.به دنبال انتشار اين خبر شاخص 

سهام شركت هاى نفتى اروپايى كاهش يافت.
    

كاهش توليد نفت روسيه به 130 هزار بشكه رسيد
روسيه در چارچوب توافق كشورهاى عضو سازمان توليد 
ــده نفت (اوپك) و غيراوپك، ميزان كاهش توليد روزانه  كنن
ــت. به گزارش ايرنا،  ــكه رسانده اس خود را به 130 هزار بش
ــازمان نظارت بر فعاليت مجموعه سوخت و انرژى روسيه  س
روز دوشنبه اعالم كرد: شركت هاى نفتى روسى از نخستين 
ــال 2017 توليد نفت را كاهش دادند و هشتم ژانويه  روز س
ــكه  (19 دى) نيز توليد روزانه به 11 ميليون و 110 هزار بش
تنزل يافت.خبرگزارى روسيا سگودنيا به نقل از اين گزارش 
نوشت: مطابق برنامه تنظيم شده، توليد نفت روسيه در ماه 
مارس آينده (نيمه دوم اسفند 95 و نيمه اول فروردين 96) 
ــكه و ماه مه (نيمه دوم فروردين و نيمه  روزانه 200 هزار بش
ــت ارديبهشت ماه 96) روزانه 300 هزار بشكه كاهش  نخس

خواهد يافت. 

خبر

ــبت به  ــا بيان اينكه نس ــر نفت ب وزي
ــورت بيمارگونه  ــه ص ــرارداد توتال ب ق
ــود، گفت: بيشتر اعضاى  مخالفت مى ش
اوپك در نشست آتى اين سازمان موافق 

تمديد طرح كاهش توليد نفت هستند.
 به گزارش ايرنا، بيژن زنگنه در حاشيه 
ــتضعفان  امضاى تفاهمنامه با بنياد مس
براى طرح تامين پايدار خوراكى پااليشگاه 
ــگاران درباره  ــع خبرن ــر جم در جم فج
ــا توتال گفت:  ــت اجراى قرارداد ب وضعي
بحث مخالفت با قرارداد توتال بيمار گونه 

شده است.
وى با بيان اينكه يك مريضى است كه 
عده اى مرتب مى گويند مرد يا نه؟ گفت: 

ــا توتال داريم كه در  يك قرارداد معتبر ب
حال پيشرفت است.

زنگنه درباره ميزان صادرات نفت ايران 
ــت و ميعانات  ــزان صادرات نف گفت: مي
گازى به بيش از 2,5 ميليون بشكه در روز 

رسيده است .
وزير نفت درباره تكليف طرح كاهش 
توليد نفت در نشست آتى اوپك نيز گفت: 
ــد اين طرح  ــا موافق تمدي ــتر اعض بيش
هستند اما تصميم نهايى در نشست اوپك 

گرفته مى شود.
وزير نفت درباره آخرين وضعيت مهار 
آتش ميدان نفتى رگ سفيد گفت: كارها 
ــت، دكل ها  در 2 بخش در حال انجام اس

ــتقر شده اند تا از  براى حفارى چاه ها مس
ــردن چاه اقدام  ــن، براى خاموش ك پايي
شود. زنگنه اضافه كرد: همچنين بر روى 
ــت و  ــطح نيز كارها در حال انجام اس س
ــطح، آب مورد نياز  عالوه بر پاكسازى س
براى خاموش كردن چاه نيز تامين شده 
ــت. وى با بيان اين كه سعى مى كنيم  اس
ــا آرامش كار كنند تا اتفاق  همكاران ما ب
ــد، ادامه داد: تالش مى  جديدى رخ نده
ــطح، چاه را خاموش  ــود كه از باال و س ش
كنند، اما در صورتى كه عمليات خاموش 
كردن چاه از باال موفق نباشد از زيرزمين 
براى خاموش كردن چاه اقدام مى شود. 

وزير نفت درباره زمان خاموش كردن 

ميدان رگ سفيد نيز گفت: نمى دانم، در 
حال انجام دادن كارها هستيم. 

زنگنه درباره انتقادات مربوط به تاخير 
ــاى قراردادهاى جديد نفتى نيز  در امض
گفت: عده اى به ما فشار مى آورد كه چرا 
در امضاى اين قراردادها تاخير داريد، اما 
پس از امضا مى  گويند چرا امضا كرديد. 

وى درباره سرنوشت قرارداد اليه نفتى 
پارس جنوبى نيز گفت: كارهاى مربوط به 
ــك دانمارك به  ــركت مرس مذاكره با ش
ــركت  ــى پيش مى رفت تا اينكه ش خوب
ــه اقدام به خريد اين شركت  توتال فرانس
كرد. زنگنه درباره پايين بودن قيمت گاز 
تحويلى به شركت نروژى براى توليد ال.

ان.جى نسبت به گاز پتروشيمى ها و گاز 
صاراتى به تركيه گفت: نرخ گاز تحويلى 
به آنها، پايين تر از قيمت گاز پتروشيمى 
ها نيست. وى درباره صادرات گاز به تركيه 
ــادرات گاز به  ــت: قيمت ص نيز بيان داش
تركيه، بحث ديگرى است، اگر بخواهيم 
ــه قيمت گاز صادراتى به تركيه به  گاز را ب
ساير مناطق بفروشيم، بايد دختر خود را 
بدون شوهر در خانه نگاه داريم. وى با ذكر 
مثالى گفت: ما چهار دختر داريم كه يكى 
ــر شاه، ازدواج كرده است،اگر  از آنها با پس
بخواهيد كه بقيه دخترها نيز با پسر شاه 
ــيده و در  ازدواج كنند، اين دختران ترش

خانه خواهند ماند. 
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مخالفت بيمارگونه با قرارداد توتال
خبر

صادرات ال.ان.جى ايران براى 
نخستين بار در سال آينده

ــركت بى ام آى ريسرچ در گزارشى  ش
ــتين  ــت نخس اعالم كرد ايران ممكن اس
محموله صادراتى LNG خود را در پايان 

سال 2018 با كشتى حمل كند.
ــك جوينت ونچر  ــنا، ي به گزارش ايس
ــركت پااليش گاز خارگ ايران و  ميان ش
ــركت كشتيرانى  هلما ونتيج مذاكره با ش
بلژيكى اكسمار براى چارتر كشتى ال ان 
جى شناور FLNG Caribbean براى 

كوتاه مدت را آغاز كرده است.
ــركت ملى نفت  اين جوينت ونچر با ش
ــتى با ظرفيت  ايران براى بكارگيرى كش
ــل 500 هزار تن ال ان جى قراردادى  حم
امضا كرده است و مسئول ذخيره و انتقال 

محموله هاى آتى LNG خواهد بود.
اين پروژه 600 ميليون دالر ارزش دارد 
و طبق گزارش بى ام آى ريسرچ، حجم آن 
ــود اما يك  ــدان قابل توجه نخواهد ب چن
هدف تاكتيكى محقق مى شود و به ايران 
ــركايش در  ــازه مى دهد روابطش با ش اج
ــيا را عميق تر كرده و بنيان يك  اروپا و آس
 LNG ــب و كار سودآور در آينده كه كس
ــدا مى كند را  ــت برترى پي ــبت به نف نس

پى ريزى كند.
    

واردات نفت هند از ايران كاهش 
يافت

واردات نفت پااليشگاه خصوصى هندى 
ــدود 27 درصد در  ــار اويل" از ايران ح "اس
ــبت به مدت مشابه سال گذشته  اكتبر نس
كاهش يافت و به حدود 183 هزار بشكه در 
روز رسيد.به گزارش ايسنا، اين شركت در 
ــت كه نفت  حال متنوع كردن منابعى اس
ــازش را از آنها تامين مى كند.غول  مورد ني
نفتى روس نفت روسيه و شركايش از جمله 
 UCP شركت ترافيگورا و صندوق روسى
ــارد دالرى براى خريد  قرارداد 12.9 ميلي
98.3 درصد سهم در پااليشگاه "اسار اويل" 
را در اوت نهايى كردند و به اين ترتيب براى 
ــيا ايجاد كرده و بازار  خود جاى پايى در آس
ــت خود تضمين كردند. جديدى براى نف
ــون رويترز، واردات "اسار  طبق آمار تامس
ــر حدود 88 درصد  ــل" از ايران در اكتب اوي
ــگاه  باالتر از ماه پيش از آن بود. اين پااليش
هندى در فاصله ژانويه تا اكتبر، حدود 20 
درصد نفت كمترى از ايران خريدارى كرد 
كه به حدود 140 هزار بشكه در روز رسيد.

ــازمان ملى  ــاون ارزيابى كيفيت س مع
ــتاندارد ايران تعداد پرونده هاى تعيين  اس
ــم از كليه  ــاى نفتى اع ــت فرآورده ه ماهي
پرونده هاى ارجاعى، مورد رسيدگى، قاچاق، 
سوبسيددار، نيازمد آزمون تكميلى مجدد و 
عدم همخوانى با فرموالسيون استانداردسازى 
را تشريح كرد.جهانبخش سنجابى شيرازى 
در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه عمده 
ــور است، اظهار  پديده قاچاق به داخل كش
كرد: يكى از مقوله هايى كه قاچاق آن از داخل 
به خارج كشور صورت مى گيرد فرآورده هاى 
نفتى است و طبق ماده 5 و 6 قانون مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز، فرآيند مبارزه با قاچاق كاال 
را از داخل به بيرون در نظر گرفته اند. در ماده 
ــن قانون آيين نامه اى وجود دارد كه  5 و 6 اي
ــاده 45 اين آيين نامه چگونگى نظارت بر  م
ــادرات و واردات فرآورده هاى نفتى را به  ص
ــاس عضويت  ــتوالعملى براس موجب دس
دستگاه هاى كارگروه كه به امضاى رييس 
كل گمرك و وزير نفت رسيده تعيين كرده 
ــت.معاون ارزيابى كيفيت سازمان ملى  اس
استاندارد ايران با اشاره به اين كه دستورالعمل 
مربوطه حدود چهار ماه قبل به تصويب وزير 
نفت و رييس كل گمرك وقت رسيده است، 

ــان كرد: اين دستورالعمل جهت  خاطر نش
ــيد هرچند كه نقدهايى از  اجرا به ابالغ رس
ــازمان استاندارد در مورد آن وجود  سوى س
دارد.به گفته سنجابى براساس ماده 16 و 26 
اين دستورالعمل وظيفه تعيين سوبسيددار 
بودن يا غير سوبسيددار بودن فرآورده هاى 
ــد كه  ــه كارگروهى واگذار ش ــى ب صادرات
ــازمان ملى استاندارد  ــووليت آن در س مس
تعريف شده است، بنابراين در سازمان ملى 
ــتاندارد ايران كارگروهى وجود دارد كه  اس
پرونده فرد صادركننده را مدنظر قرار داده و از 
فرآورده مربوطه نمونه گيرى كرده و نتايج آن 
را به صورت محرمانه گزارش مى كند. پس از 
ــرد مربوطه براى اين كه بتواند كد  آن نيز ف
ــتاندارد  ــادرات اخذ كند بايد اس مجوز ص
ــول مربوطه را ارائه كرده و به تصويب  محص
ــازمان ملى  ــازى س كارگروه استانداردس
ــاند.وى ادامه داد: اگر نتايج  استاندارد برس
ــط سازمان ملى  آزمون صورت گرفته توس
ــيون و كد  ــا فرموالس ــران ب ــتاندارد اي اس
استانداردسازى مربوطه مطابقت داشت و 
فرآورده مربوطه فاقد كاالى سوبسيددار بود 
ــت، همچنين اگر  ــادرات آن بالمانع اس ص
ــت  ميزان مغايرت 10 درصدى وجود داش
مشمول جريمه شده و اگر اين ميزان مغايرت 

ــتر از 10 درصد باشد پرونده قاچاق به  بيش
ــمار آمده و به مراجع قضايى ارجاع داده  ش
خواهد شد.معاون ارزيابى كيفيت سازمان 
ملى استاندارد ايران با اعالم اين كه كارگروه 
ــال 1393، 7437 پرونده  ــه در س مربوط
ارجاعى داشته است، بيان كرد: عالوه بر اين 
بايد تعدادى از پرونده هاى مربوط به سنوات 
قبل را نيز به اين آمار اضافه كرد كه مجموعا 
9271 پرونده مورد رسيدگى قرار گرفت. از 
تعداد مذكور 330 پرونده حاوى فرآورده هاى 
سوبسيددار بوده و 262 پرونده نيز مشمول 
ــد و 381 پرونده نيز  ــمار آمدن قاچاق به ش
ــمول بررسى تكميلى شدند.سنجابى  مش
شيرازى در مورد پرونده هاى مربوط به سال 
1394، خاطر نشان كرد: در اين سال حدود 
9958 پرونده ارجاع داده شد كه از اين تعداد 
ــيدگى شد. در نهايت  به 9695 پرونده رس
ــيددار و 152 پرونده از  409 پرونده سوبس
ــيدگى قاچاق  تعداد پرونده هاى مورد رس
تعيين شد، همچنين 620 پرونده مشكوك 
ــد و در مورد  آنها نياز به آزمون هاى  تلقى ش
ــال 1395 نيز  تكميلى بود.وى افزود: در س
9649 پرونده وجود داشت كه 9594 پرونده 
مورد رسيدگى قرار گرفت و از اين تعداد 338 
پرونده سوبسيددار و 74 پرونده قاچاق تعيين 

ــن 1685 پرونده به عنوان  ــد. عالوه بر اي ش
پرونده مشكوك تلقى شد كه نياز به انجام 
ــتند.معاون ارزيابى  ــى داش آزمون تكميل
كيفيت سازمان ملى استاندارد ايران با بيان 
اين كه حدود پنج درصد پرونده هاى ارجاع 
ــازمان ملى استاندارد ايران  داده شده به س
قاچاق بوده و يا مشمول جريمه مى شوند، 
گفت: به عبارتى اين پرونده ها حاوى كاالى 
سوبسيددار بوده و بسته به اين كه اين ميزان 
چند درصد باشد يا تنها جريمه شده و يا جرم 
قاچاق نيز از لحاظ كيفرى به آن اضافه خواهد 
ــيرازى با تاكيد بر اين كه  ــنجابى ش شد.س
ــوزه مبارزه با  ــد تحولى جدى در ح نيازمن
پديده قاچاق فرآورده هاى سوختى در كشور 
ــتراتژى براى اين  ــتيم، اظهار كرد: اس هس
مساله در آينده مدنظر قرار داده ايم و كارگروه 
مربوطه در سازمان ملى استاندارد بايد چند 

اقدام را در دستور كار خود قرار دهد.
 متاسفانه درصد بسيار بااليى از پرونده ها 
ــرد به  ــيم كه ف ــاله مى رس ــن مس ــه اي ب
استانداردهاى اعالمى خود پايبند نبوده و 
زمانى كه در مورد چرايى آن جويا مى شويم 
به داليل مختلفى مى رسيم كه يكى از آنها 
ــب در خط توليد  نبود كنترل كيفى مناس

است.

معاون سازمان استاندارد اعالم كرد:

جزئيات 489 پرونده قاچاق نفتى

آگهى ماده3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 
وساختمان هاى فاقد سندرسمى

برابر راى شماره 139660313005003162 مورخ 96/7/20 هيات 
ــاختمانهاى فاقد  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــتقر در واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض  ــمى مس سندرس
متقاضى آقاى يوسف فرهادفرزند على ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 
10908 مترمربع قسمتى از پالك 89 فرعى از پالك 74 اصلى بخش11 
اروميه آدرس نقده روستاى آغچه زيوه ازنسق غالم ومحرم حسنى . لذا به 
ــود  ــب دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــور اطالع عموم مرات منظ
ــبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى  درصورتيكه اشخاص نس
داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ  خودرا به اين اداره تس
تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
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آگهى ابالغ 
ــيدگى و دادخواست و ضمائم  به   آقاى / خانم     آگهى ابالغ  وقت رس

حمداله  فعله گرى  فرزند عزت اله 
ــتى  به طر فيت  خوانده   ــيابانى  دادخواس  خواهان : آقاى  عطا اله  س
آقاى حمداله فعله  گرى  به خواسته  الزام  به تنظيم  سند رسمى  مطرح 
ــه  ــده  كالس ــماره   پرون ــه ش ــاع  و ب ــعبه  ارج ــن ش ــه اي ــه ب ك
960998603000182 شعبه 30  شوراى  حل  مجتمع  امام خمينى  ( 
ــيدگى  مورخ 1396/10/9   ــاه  ثبت ووقت رس ــتان كر مانش ره )  شهرس
ــاعت  9 تعيين كه حسب  دستور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون  س
ــى مدتى   به علت مجهول بودن  بودن خوانده  ودر خواست   آيين دادرس
ــار  آگهى  مى  ــان  مراتب  يك نوبت در يكى  از جرايد كثير االانتش خواه
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 ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى  در دادگاه  حاضر گردد
ــوراى حل اختالف مجتمع  امام خمينى  ( ره )  ــعبه 30 ش  دبير  ش

شهرستان  كر مانشاه  پوريا ترك بيات 
----------------------------------------

آگهى مزايده عمومى (نوبت اول)
ــدور حكم محكوميت محكوم عليه به نام احمد خان  با عنايت به ص
وشهين وهايده ونازنين ومينا ومرجان همگى شهبازى ونسرين رحمانى 
ــت مبلغ1/040/000ريال بابت هزينه  ــاعى وپرداخ به فروش ملك مش
دادرسى وپرداخت مبلغ2/000/000ريال بابت حق الزحمه كارشناسى 
وپرداخت مبلغ 500/000ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له 
شكرعلى بهراميان به كالسه پرونده 950180نظر به درخواست محكوم 
له به فروش آن از طريق مزايده از شعبه اول اجراى احكام حقوقى صحنه 
اموال براساس برآورد ارزش روز آن وفق نظر كارشناس رسمى دادگسترى 

بشرح ذيل طى مزايده عمومى بفروش ميرسد.
مال مورد مزايده عبارت است ملك به آدرس:ميدان شهيد مطهرى 
ــاور امالك بهراميان  ــهريور سمت چپ جنب مش ،ابتداى خيابان 17ش
پالك 6كد پستى ملك6746165857ششدانگ يك باب مغازه تجارى 
ــاحت  ــود 40متر مربع با نضمام بالكنى با مس ــا توجه به وضعيت موج ب
ــمت كف آن اجراى سراميك وديوارهاى  حدود3/50متر مربع كه در قس
ــنگ از سطح تا ارتفاع 1متر داراى امتياز برق ودرب ورودى  آن اجراى س
ــان از كل عرصه واعيان مغازه  ــى وكركره ى پروفيلى كه خواه آلمينيوم
تجارى بصورت مالكيت مقدار دو دانگ از شش دانگ آن مالك مى باشد 
وچهار دانگ مابقى متعلق به خوانده وساير شركا با كاربرى تجارى، فاقد 
ــب نظر به كارشناسى ملك موجود معرفى شده به  سند رسمى كه حس
شرح جدول ذيل مى باشد.لذا با توجه به وضعيت موجود ملك متنازع فيه 
،ارزش روز عرصه واعيان ملك معرفى شده با لحاظ نمودن جميع جهات 
ــدن به  ــر در امر ارزيابى (از جمله موقعيت مكانى ،قابليت تبديل ش موث
سايركاربرى ها وپيش بينى تغييرات احتمالى در حدود ملك متناسب با 
ــعابات و...)جمعا مبلغ  ــهرى مربوط به ملك معرفى شده ،انش ضوابط ش

3/000/000/000(سه ميليارد)ريال تعيين وبحضور ايفا ميگردد.
ــاعت 11صبح جلسه مزايده  اين دادگاه براى مورخ 1396/9/14س
تعيين تا كسانى كه تمايل به شركت درجلسه مزايده داشته باشند حداقل 
5روز قبل از تشكيل جلسه كتبا تقاضاى حضور در جلسه راتقديم دادگاه 
نمايد .محل تشكيل جلسه مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگاه 
ــد بديهى است مال مورد  ــتان صحنه مى باش عمومى (حقوقى)شهرس
ــوى خريداران واگذار خواهد  ــنهادى از س مزايده به باالترين قيمت پيش

گرديد.
ــاه قبادىـ  مدير دفتراجراى احكام مدنى شعبه اول دادگاه  جهانش

عمومى (حقوقى)شهرستان صحنه 
----------------------------------------

دادنامه 
پرونده كالسه 9609988440300120شعبه اول دادگاه عمومى 
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــه  صحن ــتان  (حقوقى)شهرس

9609978440300648
خواهان : خانم خديجه ديندار فرزند مراد به نشانى استان كرمانشاهـ  
شهرستان صحنهـ  شهر صحنهـ  سى مترى كوچه ياس روبه روى نانوايى 

هوشمند 

ــانى مجهول  ــاى عباس عبدالپورى فرزند رمضان به نش خوانده: آق
المكان

خواسته :سلب حضانت 
راى دادگاه

در خصوص دعوى خانم خديجه ديندار فرزند مراد به طرفيت آقاى 
عباس عبدالپورى فرزند رمضان به خواسته سلب حضانت خوانده نسبت 
ــان بدين توضيح كه  ــاى حضانت وى به خواه ــترك واعط به فرزند مش
خواهان اظهار ميدارد خوانده دعوى سابقا همسر شرعى وقانونى اينجانب 
بوده كه حاصل ازدواج ما يك فرزند پسر به اسم اشكان ميباشد واينجانب 
از همسرم حسب مفاد طالق نامه طبق دادنامه شماره 9000242مورخ 
90/2/8شعبه دوم حقوقى صحنه طالق گرفته ام ايشان اعتياد شديد به 
مواد مخدرصنعتى دارد ومدت دوسال از حضانت فرزندم كه نزد من است 
مى گذرد اما هيچ خبرى از خوانده جهت تحويل گرفتن بچه نشدودر اين 
مدت هيچ كمك مال بعمل نياورده وحتى يك تماس هم نگرفته است وما 
هيچ تغيير مكانى نداده ايم ومدت پنجاه سال است كه محل زندگى پدرم 
ــت وحتى شماره منزل هم  ــان زندگى ميكنم ثابت اس كه من هم با ايش
تغيير نكرده است همسرم اكنون آواره است وهيچ مسكن وكار مشخصى 
ندارد به همين دليل حضانت فرزندم را خواستارم .خواهان آدرس خوانده 
ــرآگهى احضار ليكن  را مجهول المكان اعالم نموده ونامبرده از طريق نش
مشار اليه در جلسه دادرسى حاضر نشد واليحه دفاعيه نيز ارسال نكرده 
ــتماع شهادت شهود را صادر  دادگاه با عنايت به تقاضاى خواهان قرار اس
ــبت به اخذ اظهارات آنان اقدام نموده است لذا با عنايت به اظهارات  ونس
ــت تقديمى ومستندات آن ، عدم حضور خوانده  خواهان ، مفاد دادخواس
ــد ادعاى خواهان  ــهود كه موي ــال اليحه دفاعيه ، اظهارات ش وعدم ارس
ميباشد واعتياد زوج ودر نظر گرفتن سن طفل ونظر موافق قاضى محترم 
مشاور وبا توجه به ترك ورها نمودن طفل از سوى خوانده دعوى خواهان 
ــخيص ومستندا به ماده198قانون آئين دادرسى مدنى ومواد  را وارد تش
ــت خانواده مصوب  ــاده 45قانون حماي ــون مدنى وم 1172و1173قان
1394/12/1حكم به سلب حضانت خوانده نسبت به طفل به نام اشكان 
متولد 1388/2/14به شماره ملى 4061858963و واگذارى حضانت وى 

به خواهان صادر واعالم خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان صحنه  

----------------------------------------
شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بخش كهريزك

اجرائيه
مشخصات محكوم له/محكوم لهم

نام: حميد نام خانوادگى: محبوب پورنام پدر:سلمان نشانى:باقرشهر 
مجتمع تجريش فاز يك بعد از نگهبانى پ 41
مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم

نام:اكبرنام خانوادگى:چزانى شراهى 
نشانى: مجهول المكان

ــماره  ــت اجراى حكم مربوطه به ش ــوم به : به موجب درخواس محك
ــه  مزبوط ــه  دادنام ــماره  ش و   9610092295100615

9409972295100543 محكوم عليه محكوم است به 
1-پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل بدهى و به پرداخت 
مبلغ 2/370/000 ريال بابت هزينه دادرسى ونيز پرداخت خسارت تاخير 
ــزى از تاريخ طرح دعوا  ــاخص هاى تورمى بانك مرك تاديه طبق نرخ ش

(94/6/4) تا زمان وصول در حق محكوم له
ــر دولتى در حق  ــت مبلغ 400000 تومان بابت نيم عش 2- پرداخ

صندوق دولت
ــى حقوقى بخش  ــعبه1 دادگاه عموم ــر دفتر دادگاه بخش ش مدي

كهريزك – زهرا محمدپور
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه

1-ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد(ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى 
ــر باشد چنانچه خود را  ــتيفا محكوم به از آن ميس كند كه اجرا حكم و اس
ــى روز كليه اموال خود را  قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف س
ــول و غير منقول به طور  ــا مقدار و قيمت همه اموال منق ــامل تعداد ي ش
ــزد بانكها و  ــه به هر عنوان ن ــتمل برميزان وجوه نقدى ك ــروح مش مش
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق 
ــابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و  حس
ــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع  كليه مطالبات او از اش
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ــار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست  ضميمه دادخواست اعس
ــت مى شود(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت  محكوم له بازداش
ــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به  مالى 1394) 4- خ
منظور فرار از اجراى حكم حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد (ماده 
ــاده 16 قانون نحوه  ــكام مدنى و ماده 20 ق م ا  وم ــون اجراى اح 34 قان
ــال به ديگرى به هر نحو با  ــراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال م اج
انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون 
ــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل  كافى نباش
ــود.(ماده 21 قانون نحوه اجراى  نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى ش
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 
ــه خواهدبود(تبصره 1 ماده 3  ــط محكوم علي وثيقه يا معرفى كفيل توس

قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)
----------------------------------------

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بخش كهريزك
دادنامه 

ــه 9509982295300392 شعبه 3 دادگاه عمومى  پرونده كالس
حقوقى بخش كهريزك تصميم نهايى شماره 9609972295300326
خواهان: آقاى اكبر معادى فرزند حسين به نشانى تهران – رى خ ش 

فدايى ك باغ ملك پ 8 واحد 6
ــدگان:1- خانم احترام ملكى 2- آقاى مجتبى حاجى احمدى  خوان

فرزند احمد على همگى به نشانى مجهول المكان 
ــان  ــانى تهران – لواس ــاى مجيد چنارى فرزند محمود به نش 3- آق

جنوبى خ پاسداران خ مهستان چهارم پ 18
ــهررى ابتداى خ 24  ــانى ش ــهررى به نش 4- واحد اجرايى ثبت ش

مترى 
ــاى على محمدى كيا 6- آقاى مهرداد محمدى كيا همگى به  5- آق
نشانى تهران كن ايستگاه يخچال خ سيد جمال الدين اسدآبادى بن بست 

دوم پ 15
خواسته ها: 1-ابطال عمليات اجرايى
2-الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى
3-الزام به تنظيم سند رسمى ملك

راى دادگاه
ــين به طرفيت 1-  4-در مورد دعواى آقاى اكبر معبادى فرزند حس
ــدى 3-آقاى على  ــاى مجتبى حاجى احم ــد چنارى 2- آق ــاى مجي آق
محمدى كيا4- آقاى مهرداد محمدى كيا 5- خانم احترام ملكى 6- واحد 
ــته هاى 1- صدورحكم بر ابطال عمليات  ــهررى به خواس اجراى ثبت ش
اجرايى و رفع بازداشت ثبتى يك قطعه زمين به مساحت 24/33 مترمربع 
ــى 247 فرعى از 82 و 89 اصلى مفروز و  ــه 23 تفكيكى از پالك ثبت قطع
مجزاشده از پالك ثبتى يك فرعى از اصلى مرقوم بخش ثبتى 12 تهران 
ــنگى كهريزك موضوع پرونده هاى اجرايى كالسه هاس  در قريه قلعه س
ــند  ــزام خوانده رديف دوم به تنظيم س 2601 ح ،2604 ح و2614 ،2-ال
رسمى مالكيت ملك مذكور به نام خواهان مقوم بر 210/000/000 ريال 
دادگاه با بررسى و ارزيابى جميع اوراق و مندرجات پرونده شامل مبايعه 
ــمى مربوط وپاسخ استعالم ثبتى و با توجه به  نامه عادى و وكالتنامه رس
ــم عليرغم ابالغ  ــوم و چهارم و شش ــه خواندگان رديف هاى اول ،س اينك
اخطاريه و ضمائم به نحو قانونى و خوانده رديف دوم و پنجم عليرغم اخطار 
ــار هيچ كدام در دادگاه حاضر  ــرآگهى در جرائد كثيراالنتش از طريق نش
ــن موجود مجموعا  ــد و با عنايت به قرائ ــدند و دفاعى بعمل نياوردن نش
ــاى مجتبى حاجى احمدى) به  ــد كه خوانده رديف دوم (آق مالحظه ش
ــده را به خواهان پرونده فروخته قبض و  عنوان مالك رسمى ملك يادش
اقباض عوضين صورت گرفته است و مالكيت آن ملبك ثبوتا به خواهان 
ــت و يكى از آثار و لوازم عرفى و قانونى بيع امالك  پرونده تعلق گرفته اس
ملزم بودن فروشنده به تنظيم سند رسمى مالكيت به نام خريدار است و 
ــكاران آقاى مجتبى حاجى  ــط طلب بنابراين توقيف بعدى آن ملك توس
ــاى 3 تا 5 )به منزله توقيف ملك ديگرى و  ــدى (خواندگان رديف ه احم
فاقد وجاهت قانونى است لذا دعاوى خواهان وارد است و مستندا به مواد 
2 و 73 و 198 قانون ائين دادرسى مدنى مصوب 1379 و مواد 10 و 190 
و 219 و 220 و 225 قانون مدنى و ماده 147 قانون اجراى احكام مدنى 
حكم بر ابطال عمليات اجرايى يادش ده حكم بر رفع بازداشت نسبت به 
ــزام خوانده رديف دوم به  ــته و حكم بر ال قطعه تفكيكى مندرج درخواس
ــند رسمى انتقال مالكيت آن ملك به نام خواهان صادر واعالم  تنظيم س
ــت و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ به محكومان  ــد.راى صادره غيابى اس ش
ــت و ظرف 20 روز توسط طرفين  غيابى قابل واخواهى در اين دادگاه اس

قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.
محمدسارى رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك

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

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كهريزك
ــى اراضى و  ــف وضعيت ثبت ــن تكلي ــوع قانون تعيي ــات موض هي

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

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره  139660301053002339هيات اول موضوع  برابر راى ش
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض  مس
متقاضى آقاى على اكبر فرهادى كيا فرزند ايرج بشماره شناسنامه 1723 
ــاى احداثى به  ــك قطعه زمين با بن ــش دانگ ي ــهررى درش صادره ازش
ــمى  ــاحت  4535مترمربع پالك 165 اصلى  خريدارى از مالك رس مس
ــن قدمى محرز گرديده است.لذا به منظور  آقاى /خانم وراث مرحوم حس
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود درصورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم وپس از اخذ رس اين اداره تس
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:8/10
تاريخ انتشار نوبت دوم:8/27

سيدمهدى المعى رئيس ثبت اسناد وامالك كهريزك

آگهى فقدان سند مالكيت
چون آقاى بهنام اسفنديارى مع الواسطه به استناد تفويض وكالتنامه 
ــده و  ــهاديه گواهى ش ــماره20477-92/2/19 با ارائه دو برگ استش ش
تقاضاى كتبى جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره 
ــهم  ــهم از 64028/9 س ــت 27732 س ــت تمام ــه و مدعى اس مراجع
ــهم ششدانگ پالك2 فرعى از 87-اصلى بخش 8چناران  از321400 س
ذيل دفتر41 صفحه166 به نام خانم فاطمه رزمخواه ثبت و سند مالكيت 
به شماره چاپى 379213 صادرو تسليم گرديده است و دفتر امالك بيش 
ــاده 120 آيين نامه قانون ثبت امالك  ــتناد م از اين حكايتى ندارد به اس
متذكر مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده 
و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد بايد ظرف مدت 10 روز 
پس از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ــند مالكيت يا سند معامله تنظيم شده تسليم نمايد.در غير اينصورت  س
ــند  ــال اعتراض طبق مقررات س ــس از انقضاى مهلت مقرر و عدم ارس پ
ــد.م الف72 تاريخ  مالكيت المثنى صادر و به متقاضى تحويل خواهد ش

انتشار1396/8/30
رئيس ثبت اسناد و امالك چناران

ابوالقاسم نظام زاده
----------------------------------------

آگهى تحديدحدود اختصاصى حوزه ثبتى گناباد
پيرو آگهى تحديد حدودقبلى كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت 
ــت واصله مستند به ماده مذكو  ــرگرديده اينك برحسب درخواس منتش
وماده61آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود يك قسمت از امالك واقع در 

بخش يك حوزه ثبتى اين 
واحد به شرح زير:

قطعات مفروز على آباد-1-اصلى 
ــدانگ يكباب  10661فرعى از 1065 فرعى على رفيق و غيره شش

مغازه و محوطه متصل به آن
 96/09/21 قبل از ظهردر محل انجام خواهد شد.

لذا بموجب ماده14قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين 
ــردد كه در روز  ــيله اين آگهى اخطار مى گ ــماره هاى فوق الذكر بوس ش
وساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هريك از صاحبان 
ــند مطابق  ــع مقرر حاضر نباش ــى آنها در موق ــا نماينده قانون ــالك ي ام
ــده از طرف  ــى با حدود اظهار ش ــور ملك مورد آگه ــون مزب ماده15قان
مجاورين تحديدخواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود وحقوق 
ــه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق  ــى ونيز صاحبان امالك ك ارتفاق
ــدود پذيرفته  ــى روز از تاريخ تحديد ح ــت فقط تاس ــون ثب ماده20قان
خواهدشد در اجراى تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى 
معترض ثبتى معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم 
ــليم نمايند.م  ــه اين اداره تس ــع مذكور اخذ وب ــى الزم را از مرج وگواه

الف1198 تاريخ انتشار1396/8/30 
رئيس ثبت اسناد وامالك گناباد

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

ابالغ
ــى هاى قبلى در  ــى كما چالى پيرو اگه ــماعيل آقاي آقاى/خانم اس
خصوص دعوى آقا/خانم حسين ظريف خدمتگذار نظامى به طرفيت شما 
بدينوسيله ابالغ مى شود كه در پرونده كالسه 940491 منجر به صدور 
اجرائيه عليه شما مبنى بر پرداخت 1-مبلغ سى ميليون ريال بابت اصل 
ــته 2-مبلغ پانصدو هشتاد هزار ريال هزينه دادرسى الصاق تمبر و  خواس
ــل طبق تعرفه كانون  ــى در روزنامه 3-حق الوكاله وكي ــه درج اگه هزين
وكالى محاسبه 4-خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا يوم االداء كه 
ــبه خواهد شد در حق خواهان و  بر مبناى نرخ تورم بانك مركزى محاس
ــر دولتى در حق دولت گرديده است.لذا مراتب وفق مواد  هزينه نيم عش
ــون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى  19-118-119 قان
درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد 
شد پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد 
ــمت اجراء اعالم نماييد.م  ــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قس ش

الف43846 تاريخ انتشار1396/8/30
مسئول دفتر شعبه 188 شوراهاى حل اختالف مشهد

----------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى – گاليكش 

ــعبه سوم شوراى حل اختالف گاليكش  كالسه پرونده 96/715 ش
ــانى  ــاى / خانم على جهانفر فرزند جهان بخش بنش ــيله به آق بدين وس
ــجادى مطالبه طلب  ــول المكان اخطار مى گردد خواهان بتول س مجه
ــت پس از ارجاع به اين  ــوراى حل اختالف گاليكش تقديم نموده اس ش
ــريفات قانونى ، تعيين وقت  ــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جرى تش ش
رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينكه خوانده / خواندگان 
ــتنداً به ماده 73 قانون آيين دادرسى  ــد لذا مس مجهول المكان مى باش
ــار درج مى  مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــخه ثانى  ــورا حاضر و نس ــوم ش ــعبه س ــردد تا خواندگان در دفتر ش گ
دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده در جلسه دادرسى كه به 
ــنبه تاريخ 96/9/21 ساعت 10/30 صبح تعيين نموده است  ــه ش روز س

شركت نمايند چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد يك نوبت و مدت آن ده 
روز خواهد بود .

مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف گاليكش 
----------------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى – گاليكش 
ــوم شوراى حل اختالف گاليكش  كالسه پرونده 96/565 شعبه س
بدين وسيله به آقاى محمدعلى مبينى كشته فرزند اصغر بنشانى مجهول 
ــتى به  ــى الرضا قربانفر دادخواس المكان اخطار مى گردد خواهان موس
ــته مطالبه طلب به شوراى حل اختالف گاليكش  ــما به خاس طرفيت ش
ــت پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و  تقديم نموده اس
ــريفات قانونى ، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت  جرى تش
ــد لذا  ــن نظر به اينكه خوانده / خواندگان مجهول المكان مى باش طرفي
مستنداً به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت در يكى 
ــار درج مى گردد تا خواندگان در دفتر شعبه  از روزنامه هاى كثيراالنتش
سوم شورا حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت 
نموده در جلسه دادرسى كه به روز چهارشنبه تاريخ 96/9/29 ساعت 10 
صبح تعيين نموده است شركت نمايند چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد 

فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف گاليكش  

----------------------------------------
برگ اجرائيه – گاليكش 

مشخصات محكوم عليه : 1- مهدى فرهنگ نيا فرزند على به نشانى 
ــن فرهنگ نيا فرزند على به  ــش – اداره صنعت و معدن 2- محس گاليك
ــانى گنبد- خيابان شهيد كالهدوز كوچه شهيد جراح فرعى 2 پالك  نش

 72/1
مشخصات محكوم له : بانك مهر اقتصاد به نمايندگى رسول سعيدى 

به نشانى گرگان- نبش عدالت پانزدهم طبقه چهارم واحد حقوقى 
محكوم به موجب راى شماره 322 تاريخ 96/4/18 شعبه اول شوراى 

حل اختالف شهرستان گاليكش كه قطعيت يافته است .
ــت به : 1- پرداخت مبلغ 144/000/000  محكوم عليه محكوم اس
ــته 2- پرداخت مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه  ريال بابت اصل خواس
ــارت ديرگرد از تاريخ 95/9/29 تا زمان اجراء  دادرسى 3- پرداخت خس

4- پرداخت نيم عشر دولتى 
به استناد ماده 29 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 
مجلس شوراى اسالمى ، محكوم عليه مكلف است : پس از ابالغ اين اخطار 
ــذارد و يا ترتيبى براى  ــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ ــى ظ اجراي
ــت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد ،در غير اين صورت  پرداخ
ــترى  ــده جهت اقدام قانونى براى اجراى حكم ، به دادگاه يا دادگس پرون

محل تحويل خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف گاليكش 

----------------------------------------
آگهى فقدان سند مالكيت – گنبد كاووس 

آقاى / خانم معصومه ملكان فرزند محمد با ارائه دو برگ استشهاديه 
ــند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با  ــده ادعا نموده كه س گواهى ش
ــاحت 103/64 مترمربع داراى پالك شماره 1234  بناى احداثى به مس
ــى از 204 فرعى از 70 – اصلى واقع در گاليكش – خيابان منتظرى  فرع
– منتظرى دوم بخش نه حوزه ثبتى گاليكش ذيل ثبت 43899 صفحه 
ــام آقاى / خانم  ــماره چاپى 392784 كه بن ــر جلد 236 به ش 391 دفت
ــليم گرديده بود بعلت جايجايى  معصومه ملكان فرزند محمد صادر و تس
ــده و نامبرده تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره  مفقود ش
نموده است . از اينرو باستناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك 
نوبت آگهى ميگردد تا هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله ديگرى 
انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت ده روز 
از تاريخ آگهى اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مستندات به اين 
ــس از انقضاى مدت مذكور برابر  ــليم نمايند در غير اينصورت پ اداره تس

مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد شد. 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گاليكش – هادى عطائى مقدم 

شماره م . الف 8485
----------------------------------------
شوراى حل اختالف شماره 2 مجتمع مركزى شهرستان 

زاهدان 
متن اگهى 

ــد على داراى  ــانه گرگيچ  فرزن ــت حصر وراثت افس خواهان رونوش
ــرح دادخواست  ــماره105  صادره ازحوزه2 زاهدان به ش ــنامه ش شناس
ــه 960437 از اين شورا درخواست گواهى  ــده به كالس تقديمى ثبت ش
ــادروان على گرگيچ  فرزند  حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش
لوارى بشناسنامه 61 صادره ازحوزه 3 زاهدان  در تاريخ 1396/08/1 در 
ــات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر  ــگاه دائمى خود بدرود حي اقامت

است به 1-متقاضى با مشخصات فوق الذكر(فرزند متوفى )
ــنامه 75 صادره از حوزه  ــايان   فرزند على بشناس 2-محمدعلى ش

2زاهدان (فرزند متوفى)  
ــنامه 606 صادره ازحوزه3  ــن گرگيچ  فرزند على بشناس 3-محس

زاهدان فرزند متوفى 
4-پرستو گرگيچ  فرزند على بشناسنامه 79 صادره ازحوزه2زاهدان 

فرزند متوفى 
5-صفا چيت بند غمين   فرزند غالمعلى  بشناسنامه 3صادره ازحوزه 

1 زاهدان همسر متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور يك نوبت اگهى 
ــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى  مى گردد تا چنانچه ش
نزد او مى باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد 
بشير احمد موحد –قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان 

ــازمان تعزيرات حكومتى  زاهدان خيابان مصطفى خمينى جنب س
مجتمع شوراهاى حل اختالف استان سيستان وبلوچستان 

م الف 2734
----------------------------------------

آگهى حصر وراثت 
ــعبه حل  ــاكى/خواهان: فرنوش حيدرى تاريخ:1396/8/23 ش ش

اختالف كهريزك پرونده 467/96
نظر به اينكه خانم فرنوش حيدرى فرزند على بشرح درخواستى كه 
دراين شورا ثبت گرديده و درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
واعالم داشته است كه شادروان آقاى مهدى جوالئى فرزند حسن بشماره 
شناسنامه223 صادره از تهران در تاريخ 96/8/8 در اقامتگاه دائمى خود 

در تهران فوت نموده و ورثه ى حين الفوت نامبرده عبارتند از:
1-فرنوش حيدرى فرزند على به ش ش 4127 و متولد 1350/2/16 

همسر متوفى
ــه ش ش كدملى  001-725935  2-هانيه جوالئى فرزند مهدى ب

متولد 73/9/2 دختر متوفى
3- مينا جوالئى فرزند مهدى به شماره شناسنامه ملى 379453-4-

002 متولد 78/10/17 دختر متوفى
والغير و اينك اين شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
ــى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيت  ــور را يك نوبت آگهى م مزب
نامه از متوفى نزد او مى باشداز تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت يك ماه به 
اين شورا مراجعه و ارائه نمايد.واال گواهى حصر وراثت نسبت به نامبردگان 

مذكور صادرخواهدشد.
رئيس شوراى حل اختالف كهريزك

----------------------------------------
آگهى ماده3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
برابر راى شماره 139660313005002893 مورخ 96/6/22 هيات 
ــاختمانهاى فاقد  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــه وبالمعارض  ــتقردر واحدثبتى نقده تصرفات مالكان ــمى مس سندرس
متقاضى مصطفى صولتى فرزند مرتضى ششدانگيك قطعه باغ به مساحت 
74826 مترمربع پالك 176 فرعى از110 اصلى بخش11 اروميه آدرس 
نقده روستاى مميند ازمستثنيات پدرى. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــود درصورتيكه اشخاص نسبت به  دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ  صدور س
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس 
ــت  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس از اخذ رس
خودرا به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است درصورت انقضاى مدت 
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آگهى ماده3 وماده13 آيين نامه تعيين تكليف اراضى 

وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
ــورخ  ــماره 139660313005002917 و 2918 م ــر راى ش براب
ــت ثبتى اراضى  ــون تعيين تكليف وضعي ــات موضوع قان 96/6/26 هي
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحدثبتى نقده تصرفات مالكانه 
وبالمعارض متقاضيان آقايان احمدولقمان رسولى خوش صفت فرزندان 
ــدانگ يك قطعه باغ به مساحت 46850 مترمربع ازپالك يك  قادر شش
فرعى از113 اصلى بخش11 اروميه آدرس نقده روستاى يادگارلو ازنسق 
پدرى ملكيت بالسويه. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف  مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى 
ــت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  تقديم نمايند.بديهى اس
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طرح فروش فوري رنو كپچر مدل 2017
گروه صنعتي ايران خودرو به مناسبت فرارسيدن ماه ربيع االول فروش تعداد 
محدودي از محصول رنو كپچر را در دس��تور كار قرار داده اس��ت. اين طرح از سه 
ش��نبه 30 آبان ماه آغاز و تا زمان تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت. به گزارش 
ايكوپرس، طرح فروش فوري محصول رنو كپچر مدل 2017 با موعد تحويل 30 
روز از سي ام آبان ماه آغاز مي شود.برمبناي اين گزارش، در اين طرح، رنو كپچر در 
رنگ هاي نقره اي،  قهوه اي، خاكس��تري، نارنجي، قرمز و مش��كي با رنگ سقف 
مشكي و سفيد عرضه مي شود.متقاضيان مي توانند با پرداخت مبلغ 121 ميليون 
و 900 هزار تومان براي كپچر داراي آپشن گرمكن صندلي نام نويسي كنند. وجه 
مدل بدون گرمكن صندلي 119 ميليون و 900 هزار تومان تعيين ش��ده است.
مش��تريان مي توانند با مراجعه  به نمايندگی های مجاز ايران خودرو در سراس��ر 
.ikco.esale كشور و يا پايگاه اينترنتي فروش محصوالت ايران خودرو به نشاني

ir نسبت به نام نويسي و بهره مندي از مزاياي اين طرح اقدام كنند.
    

سایپا در مسیر قانون مداری
آنچه مهم است تاكيد سايپا بر رعايت همه جانبه قانون است و هر تصميمی كه 
هيات مديره منتخب آخرين مجمع عمومی گروه خودروس��ازی سايپا بگيرند 
قانونی بوده و س��ايپا خود را موظف به اجرای آن می داند.به گزارش س��ايپا نيوز؛ 
آنگونه كه در خبرهای روز گذش��ته آمده، مديرعامل گروه خودروس��ازی سايپا 
توسط وزير محترم صنعت، معدن و تجارت منصوب شده است كه اين موضوع بر 
اساس قوانين جاری كشور، مغاير قانون تجارت است و مطمئناً مقام عالی وزارت 
هيچگاه راس��اً در انتخاب مديرعامل يک ش��ركت س��هامی عام دخالتی ندارد و 
مشخص نيست منشاء اين خبر كجاست و با چه هدفی منتشر شده است.طبق 
قوانين حاكم بر موضوع و قانون تجارت، هر ش��ركت س��هامی بوسيله عده ای از 
سهامداران  كه قانون عنوان هيات مديره به آنها داده است، اداره می شود. هيات 
مديره، مقام تصميم گيری و اجرايی شركت است و اين هيات يک نفر از بين خود 
يا خارج از اعضاء را به عنوان مديرعامل جهت انجام امور اجرائی شركت انتخاب 
می كند.آنچه مهم اس��ت تاكيد س��ايپا بر رعايت همه جانبه قانون اس��ت و هر 
تصميمی كه هيات مديره منتخب آخرين مجمع عمومی گروه خودروس��ازی 

سايپا بگيرند قانونی بوده و سايپا خود را موظف به اجرای آن می داند.  

خبر

خبر
Borgward آماده ورود به بازار 

اروپا می شود
خودروس��از آلمان��ی احيا ش��ده به نام 
Borgward در حال نهايی س��ازی برای 
ورود به بازارهای اروپايی است كه برای سه 
ماهه ابتدايی سال 2018 برنامه ريزی شده 
است.اين برند پس از حدود 50 سال غيبت 
حضور مجدد خ��ود در اروپ��ا را از آلمان و 
كشورهای همس��ايه آن آغاز خواهد كرد.

اولين مدل��ی ك��ه Borgward در اروپا 
عرضه خواهد كرد كراس اوور BX7 است 
كه در نمايشگاه خودروی فرانكفورت 2015 
معرفی ش��د. اين خودرو شاسی بلندی در 
س��ايز آئودی Q5 بوده و از كابينی تطبيق 
پذير به��ره می ب��رد كه م��ی تواند هفت 
سرنش��ين را در خود جای دهد و از موتور 
2.0 ليتری توربوشارژ بنزينی با قدرت 224 
اسب بخار و گشتاور 300 نيوتون متر بهره 
می برد.نيروی اين موتور از طريق گيربكس 
اتوماتي��ک دو كالج��ه به ه��ر چهار چرخ 
منتقل می شود. اين ساختار به شتاب صفر 
تا صد كم تر از 10 ثانيه و بيش��ينه سرعت 
200 كيلومتر بر س��اعت كمک می كند.
 BX7 گزارش شده است كه بهترين نسخه
يعنی TS BX7 كه در نمايشگاه خودروی 
گوانگژو به نمايش درآمده اس��ت در آلمان 
دارای قيمت پايه 44 هزار يورو خواهد بود. 
شايعه شده كه مدل استاندارد اين خودرو 

قيمت 26 هزار يورو خواهد داشت.
    

تکنولوژی های جدید در نیسان 
مورانو 2018

نيس��ان مورانو م��دل 2018 افزايش 
قيمتی اندک دارد ام��ا از تكنولوژی های 

استاندارد جديد نيز بهره می برد.
نيس��ان مورانو مدل 2018 كه قيمت 
31525 دالر دارد، 780 دالر از م��دل 
2017 خود گران تر ش��ده است اما ترمز 
اضط��راری خودكار و I-FCW اكنون به 
صورت اس��تاندارد در تمام نسخه های آن 
ارائه می شوند. نس��خه SV اين خودرو با 
قيمت 34825 دالر از هشدار نقاط كور و 
هش��دار برخورد عقب بهره می برد.كروز 
كنترل هوش��مند كه قبال تنها به صورت 
استاندارد در نسخه های SL و پالتينيوم 
عرضه می ش��د اكنون در نس��خه SL نيز 
 SV ارائ��ه می ش��ود و در بس��ته ارتقايی
Premium نيز تعبيه شده است. مدل 
SL اين خودرو دارای قيمت 39225 دالر 
است. در صدر مدل های اين خودرو مورانو 
پالتينيوم قرار دارد كه 42955 دالر قيمت 
دارد و اكن��ون از مونروف دو پانله بهره می 

برد.
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تاكن��ون دولت هي��چ حمايتی از 
خودروس��از ايرانی نكرده و همه اين 
ادعا ها بی اس��اس است زيرا در اصل 
دولت��ی ها با پرداخت تس��هيالت به 
مردم و سيستم بانكی كمک می كنند 
و اي��ن هي��چ ربط��ی به حماي��ت از 

خودروساز ندارد.
به گزارش پرشين خودرو موضوع 
تعرف��ه واردات خ��ودرو و حمايت از 

صنعت خودرو يكی از بحث های داغ و 
هميش��گی محافل كارشناسی و غير 
كارشناسی كشور است. در حالی كه 
به گفته برخی از واردكنندگان خودرو 
اين تعرفه ها دليل گرانی خودروهای 
با كيفيت وارداتی اس��ت و از منظری 
ديگر يعنی از س��وی دولت��ی ها اين 
تعرفه ها كمترين تاثي��ر را در گرانی 
خودرو بازی می كند و اين تنها بهانه 

ای برای گران كردن خودرو است.
در اين ميان مردم عادی جامعه كه 
زياد به محص��ول وارداتی و گرانی آن 
توجه��ی ندارند اين تعرف��ه ها را تنها 
راهی برای كمک ب��ه توليدات ايران 
خودرو و سايپا می دانند و اين حمايت 
بی قيد و ش��رط را دليل كيفی نبودن 

محصوالت خودرويی می پندارند.
اما نگاه ديگری نيز در مورد تعرفه 
ها وجود دارد كه كامال با دو نگاه قبل 
تفاوت داشته و اين تعرفه 45 درصدی 
را تنه��ا تامين كنن��ده بودجه دولت 
دانس��ته و اساس��ا نف��ع آن ب��رای 

خودروسازی را نفی می كنند.
عبداهلل بابايی ، كارشناس صنعت و 
بازار خودرو در گفت وگو با پرش��ين 
خودرو، در مورد اينكه گفته می شود 
دولتی ها از توليد كننده های داخلی 
خودرو حمايت های بسياری می كنند 
گفت: اين ادعا بی اساس است. چگونه 
حرف از حمايت می زنيم وقتی انواع و 
اقسام خودروهای اروپايی و آسيايی به 

راحتی  به كشور وارد می شوند و البته 
تعرفه اين واردات نيز تنها 45 درصد 

است؟
وی ادامه داد: س��ابق بر اين گفته 
می شد كه بازار خودرو انحصاری است 
و برای همين شورای رقابت ورود كرد 
ام��ا آيا ب��ا اي��ن هم��ه واردكننده و 
نمايندگی خودروی خارجی در ايران، 
همچن��ان می توانيم ادع��ا كنيم كه 

صنعت خودرو انحصاری است؟
اي��ن كارش��ناس صنع��ت و بازار 
خ��ودرو تاكيد ك��رد: در هيچ كجای 
جهان تامي��ن منابع مال��ی بر عهده 
خودروس��ازی نيست اما در ايران اين 
وظيفه ني��ز بر دوش خودروس��ازان 
گذاشته شده است. حاال بايد پرسيد 
كه اي��ن حماي��ت ادعا ش��ده دقيقا 
چيست؟وی افزود: تامين منابع مالی 
باي��د برعهده بانک ها باش��د و در اين 
ميان ليزينگ ها نيز به اين روند كمک 
كنند و خودروس��از نبايد در اين كار 
دارای جايگاهی باشد.بابايی در مورد 

اينكه می گويند به خودروس��از برای 
فروش محصوالتش كمک می كنيم 
گفت: اين نگاه كامال غلط اس��ت زيرا 
ش��ما به خودروساز كمک نمی كنيد 
بلكه به مردمی كه می خواهند خودرو 
خريداری كنن��د اما پول اين خريد را 
ندارند كمک می كنيد و اس��اس سود 
اين كم��ک را هم به خوب��ی دريافت 
خواهيد كرد بنابراين شايد بهتر باشد 
بگوييم دولتی ها و بانک ها در اصل به 
خ��ود كم��ک م��ی كنن��د و ن��ه به 
خودروس��ازان و مردم!اين كارشناس 
بازار خودرو در پاي��ان تاكيد كرد: در 
همه جای جهان وقتی يک خودروساز 
م��ی خواهد بر روی ي��ک تكنولوژی 
جديد و ي��ا ورود يک محص��ول تازه 
سرمايه گذاری كند، دولت و سيستم 
بانكی پولی ارزان در اختيارش گذاشته 
تا بتواند به اهداف خود برس��د اما در 
كش��ور ما پول گران اس��ت و تامين 
س��رمايه از بان��ک ه��ا تنه��ا بدهی 

خودروسازان را افزايش می دهد.

حمایت از خودروساز ایرانی بی اساس است!

تامین مالی خودروساز وظیفه دولتی ها

خودروسازان چينی در سال های 
اخير برخی از ش��ركت های فراموش  
شده اروپايی را برای بار ديگر اما اين بار 
با روح و ذات چينی احيا كرده اند كه به 
عقيده برخی از كارشناسان نبايد اين 

دسته محصوالت را اروپايی دانست.
به گزارش ايسنا، در سال های اخير 
ش��ركت های چين��ی در صنع��ت 
خودروسازی رشد قابل توجهی داشته 

و توانس��تند ب��ا ش��ركت های بزرگ 
بين الملل��ی در اين صنع��ت ارتباط 
تنگاتنگ��ی پيدا كنن��د و در كنار آن 
ش��ركت های  از  برخ��ی  حت��ی 
خودروسازی قديمی كه تنها نامی از 
آن ها باقی مانده بود را خريداری و احيا 
كردند.با تكيه  بر اين روند كه چينی ها 
شركت های قديمی اروپايی را با علم و 
تكنول��وژی خ��ود احي��ا كرده ان��د 

محصوالتی را در س��ال های اخير به 
بازار معرفی كردند كه تنها نام تجاری 
اروپايی بر پيشانی خودرو حک شده و 
اصل و ريش��ه خودرو كام��اًل چينی 

است.
در رابط��ه با اين موضوع كه آيا اين 
دس��ته از خودروها را بايد محصولی 
اروپاي��ی دانس��ت ي��ا چين��ی، يک 
كارش��ناس صنعت خودرو به ايس��نا 

گفت: در سال های اخير حوزه طراحی 
و مدلينگ در صنعت خودروسازی با 
س��رعت بس��يار قابل توجهی رشد به 
ثبت رسانده و سر منشاء اين موضوع 
برگرفت��ه از دانش فن��ی و تكنولوژی 
است از اين رو اگر در گذشته شركتی 
مربوط به كشور اروپايی بوده و در حال 
حاض��ر مالكي��ت در اختيار چينی ها 
است، دانش فنی گذشته و اروپا در آن 

وجود ن��دارد.او اف��زود: دانش فنی و 
طراحی شركت های چينی نسبت به 
شركت های اروپايی عقب تر است اما 
سرعت رشد نسبت به گذشته افزايش 
يافت��ه و پيش بينی می ش��ود در يک 
دهه آينده خودروهايی از شركت های 
چينی در كالس خودروهای شخصی 
به بازار معرفی شود كه قابليت رقابت 

با محصوالت كره ای را داشته باشند.

فروش چشم بادامی ها به نام اروپایی در ایران

عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شورای اس��المی ، صادرات 
محور بودن صنعت خودرو را شاخص 
اصلی توس��عه بازاره��ای صادراتی 
دانس��ت و افزود: با افزايش كيفيت و 
همچني��ن تعديل قيمت خودرو می 

توان بازار جهانی را تصاحب كرد.
سيد جواد حس��ينی در گفتگو با 

خبر خودرو اظهاد داش��ت : در حال 
حاضر برخی از شركتهای خارجی با 
دو شاخص كيفيت و قيمت مناسب 
بخشی از صادرات خودرو به كشور را 

به دست گرفته اند.
وی در ادام��ه با اش��اره به گردش 
مالی باالی بس��ياری از ش��ركتهای 
خودروس��از در دني��ا ، تصريح كرد : 

متاس��فانه توليدات داخلی به جهت 
عدم قدرت رقابت پذيری مناس��ب 
موجب شده تا صنعت خودرو ايران از 

اين گردش مالی عقب بماند.
نمايند سنقر و كليايی در مجلس 
دهم با اشاره به اينكه صادرات زمينه 
س��از توس��عه صنعت خودرو است ، 
اظهار داش��ت : ام��روز برای تصاحب 

بازاره��ای جهان��ی بايد دو مس��اله 
صادرات خودرو و قطعات مورد اهتمام 

جدی شركتها قرار گيرد.
حسينی كيا افزود: در صورتی كه 
به موضوع صادرات توجه جدی نشود 
ب��ی ش��ک در آين��ده نزدي��ک بازار 
توليدات داخلی در كش��ور اش��باع 
خواهد ش��د از اين رو خودروسازان از 

هم اكنون بايد به فكر توسعه بازارهای 
صادراتی باشند.وی همچنين با توجه 
به لزوم استفاده از قطعات داخلی در 
توليد خودروس��ازان ، تاكي��د كرد : 
شركت های خودروساز بايد از قطعات 
داخلی جهت ساخت خودرو استفاده 
كنند و در اين رابطه به نظر می رسد 

بايد فرهنگ سازی شود.

شاخص های اصلی دستیابی به توسعه بازارهای صادراتی در صنعت خودرو
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ب��ا پيگيری های هم��كاران مديريت منابع آب 
شهرستان قزوين و با صدور حكم قضايی و همكاری 
نيروی انتظامی بيش از 25000 متر مربع از اراضی 
حاش��يه رودخانه شاهرود در اس��تان قزوين رفع 

تصرف شد. 
مهندس ملكی معاونت حفاظت و بهره برداری 
اين ش��ركت ضمن تقدير از تالش همكاران جهت 
اجرای قانون عنوان نمود: ش��ركت آب منطقه ای 
قزوين تاكن��ون كليه تصرفات ص��ورت گرفته در 
گذش��ته را بصورت رودخانه به رودخانه شناسايی 
نم��وده و اخطاره��ای الزم به مالكين ني��ز در اين 
خصوص ابالغ و برای آن دسته از مالكين كه توجهی 
به اخطار ها ننموده اند در محاكم قضايی تش��كيل 
پرونده داده شده كه احكام مربوطه بتدريج در حال 

صدور می باشند.
ايش��ان همچنين از تشكيل گروه های گشت و 
بازرسی جهت جلوگيری از ايجاد تصرفات جديد ياد 
كرد و عنوان نمود: تصرفات حاشيه رودخانه سبب 
افزايش قدرت و سرعت سيل می شود و در اين بين 
اقدامات شركت آب منطقه ای جهت رفت تصرفات 
در واق��ع حفاظت از جان و م��ال مردم و ابنيه های 
دولت��ی مانند پل ها، جاده ه��ا، خطوط گاز و ... می 

باشد.

در ادامه مهندس ملكی در راس��تای فرمايشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با پديده زمين 
خ��واری و  به منظور حفاظت و صيانت از بس��تر و 
حريم رودخانهها به عنوان ثروت ملی )انفال( اظهار 
داش��ت: با اعمال تبصره ه��ای 3 و 4 ماده 2 قانون 
توزيع عادالنه آب و ماده 9 اليحه قانونی رفع تجاوز 
از تأسيسات آب كشور، پس از اخذ احكام قضايی و 
با هم��كاری نيروه��ای انتظامی منطق��ه بيش از 

25000 متر مربع از اراضی حاشيه رودخانه شاهرود 
در منطقه الموت واقع در استان قزوين رفع تصرف 
شد.ايشان افزود: با طرح شكايت در مراجع قضايی 
و پيگي��ری های بعمل آمده تصرف اراضی بس��تر 
رودخانه ش��اهرود در منطقه الموت  كه به صورت 
خاكريزی و انحراف جريان سيالب انجام شده است، 
شناس��ايی و پس از ط��ی روال قانونی و اخذ احكام 

قضايی بازگشايی شد.

آزاد سازی بیش از 25000 متر مربع از اراضی بستر رودخانه شاهرود در استان قزوین

مدي��ركل راه آه��ن اراک از تجهي��ز ايس��تگاه 
مش��ک آباد اراک به سيس��تم كامپيوتری عالئمی 

)CTC( خبر داد.
جالل الدين كوكن��ار اظهار كرد: تاكنون س��ه 
ايستگاه سواريان، س��ميه و نورآباد اراک مجهز به 
سيستم كامپيوتری عالئمی )CTC( هستند كه با 
تجهيز ايستگاه مشک آباد تعداد ايستگاه های مجهز 
شده به اين سيستم به چهار ايستگاه افزايش يافت.

وی با اشاره به اينكه تجهيز ايستگاه ها به عالئم 
CTC از سال گذش��ته در راه آهن اراک آغازشده 
است، افزود:  در مرحله نخست تجهيز ايستگاه ها به 

اين سيستم قرار است مسير های شمال به جنوب 
اس��تان زير پوشش اين طرح قرار گيرند كه در اين 
راستا تجهيز شش ايستگاه ديگر نيز در دستور كار 

قرار دارد.
مدي��ركل راه آهن اراک بيان كرد:  هزينه تجهيز 
اين سيستم ها در هر ايستگاه 12 ميليارد ريال است 
ك��ه از محل اعتبارات راه آهن جمهوری اس��المی 

تأمين می شود.
كوكن��ار ادامه داد: در سيس��تم CTC عالئم و 
سوزن های مسير رفت وآمد قطارها خودكار و باهم 
درگير بوده و به وسيله مركز فرماندهی مستقيماً از 

روی پانل فرماندهی فرمان داده می شود.

مدیركل راه آهن اراک خبر داد:

)CTC( تجهیز ایستگاه مشک آباد اراک به سیستم كامپیوتری عالئمی

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

4-خراسان جنوبی3-خراسان شمالی2- سمنان1- فارس


