
مفقودى
سند كمپانى و شناسنامه مالكيت خودرو پژو 405 مدل 95 رنگ نقره اى متاليك به شماره پالك 83 د 116 
ايران 85 و شــماره موتور124k0796634  وشماره شاسىnaam01ce8gk401897  به نام صهبا براهوئى نظر 

جانى گم و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.زاهدان

مدرك تحصيلى اينجانب سعيد موسى زاده ملكى فرزند سلمان به شماره شناسنامه 1540046958 صادره 
از ملكان در مقطع كارشناسى رشته مديريت دولتى صادره از واحد دانشگاهى بناب با شماره 129014400041 
مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى 
واحد بناب به نشــانى :اســتان آذربايجان شرقى - شهرســتان بناب - روبروى پليس راه ارسال نمايند.نوبت اول 

96/6/23- نوبت دوم 96/7/8- نوبت سوم 96/7/23- تبريز 

مدرك تحصيلى اينجانب سعيد موسى زاده ملكى فرزند سلمان به شماره شناسنامه 1540046958 صادره 
از ملكان در مقطع كارشناسى ارشد رشته مديريت دولتى  - مديريت مالى دولتى صادره از واحد دانشگاهى بناب با 
شماره 169314401006 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد بناب به نشانى :استان آذربايجان شرقى - شهرستان بناب - روبروى پليس راه ارسال 

نمايند. نوبت اول 96/6/23- نوبت دوم 96/7/8- نوبت سوم 96/7/23- تبريز 

كليه مدارك اعم از برگ سبز و سندكمپانى سوارى پرايد مدل 1383 رنگ سفيدشيرى روغنى بشماره پالك 
ايران 32-551 ج 12 بشماره موتور 00895439 و شماره شاسى S1412283286533 به نام طاهره السادات 

ميرى فرزند محمدهادى به ش ش 1081 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

ســند كمپانــى خــودروى ســوارى پــژو pars xu7 به شــماره پــالك 675ج31 ايــران 49 و شــماره موتور 
124K0420994 و شــماره شاسى NAAN01CAXEK849661 به نام زينب رضائى مطهر فرزند گلباد مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660301053001944 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم ميثم قربانى فرزند عبداله بشــماره شناسنامه 2138 صادره از رى در شش دانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 125 مترمربع پالك 7 فرعى از 85 اصلى خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم ميثم قربانى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/6/8- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 96/6/23 - م الف/3295
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001120 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
حميد ابولى فرزند براتعلى به شــماره شناســنامه 792 صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 200 متر مربع  پالك 6286 فرعى از 10- اصلى قطعه واقع در گرمســار خريدارى از مالك رسمي  آقاى 
كامران باقرى مالك مشاعى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين نوبت 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 قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد..م الف : 500
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/6/23 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/7/6                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله بــه آقاى محمد قــدس فرزند محمود فعــال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى حســينعلى 
مهرزادگان دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 5 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالسه 5/96/328 ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 96/7/17 ساعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. 
لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان سبزوار به نشانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه 
آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. 

در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده نوبت اول
 در پرونــده اجرائى بكالســه 960100 اجراى احكام  حقوقى  ســقز، ماترك متعلــق به مرحوم صالح كريمى 
(موروثى مشــاعى ) واقع در  روســتاى قشــالق مله (قشــالق على ســلطان) ســقز حســب حكم دادگاه  در تاريخ 
1396/7/22 ســاعت 10در دفتر اجراى احكام مدنى  به مزايده گذاشــته ميشود  مزايده  از قيمت  كارشناسى 
شــده  بعنوان  قيمت  پايه شــروع  ميشــود  و برنده مزايده كســى اســت كه باالترين قيمت را بپردازد  و برنده  
بايستى  فى المجلس  ده در صد قيمت كارشناسى شده ملك ذيل را بحساب  سپرده شماره 2171294253007 
دادگسترى سقز واريز و ظرف يك ماه  بعد ازتاريخ مزايده  ترتيب  پرداخت مابقى قيمت آن را  بدهد ضمنا كسانى 
كه قصد بازديد  ازملك مورد  مزايده را داشته  باشند پنج  روز مانده  به روز  مزايده با مراجعه  به اين دادگاه  و با 
اخذ  مجوز وفق  مقررات مى توانند  از آن بازديد بعمل آورند . مشخصات اموال مورد مزايده: الف) 8 قطعه زمين 
آبى و ديم با مســاحت مجموعا 106351 متر مربع بشــرح ذيل: 1- ديم نســار حمه بانه اى بمساحت 10465 متر 
مربع جمعا به ارزش 28255500 ريال 2- ديم چاله گوره بمساحت 2020 متر مربع به ارزش 7070000 ريال 
3- ديم چاله گوره بمساحت 4710 متر مربع به ارزش 16485000 ريال 4- ديم چاله گه وره بمساحت 53766 
متر مربع به ارزش 215064000 ريال 5- ديم حمه بانه اى بمساحت 5825 متر مربع و به ارزش 26212500 
ريال 6- زمين ابى حمه بانه اى بمســاحت 27970 متر مربع و به ارزش 209775000 ريال 7- زمين آبى حمه 
بانه اى بمساحت 964 متر مربع و به ارزش 7712000 ريال 8- زمين آبى حمه بانه اى بمساحت 631 متر مربع 
و بــه ارزش 5048000 ريــال . مجموعا به ارزش ريالى قطعات آبى و ديم معــادل515622000 ريال برآوردمى 
گردد. ب) اشجار مثمر و غير مثمر شامل : 20 اصله گردو – 6 اصله زردآلو – 9 اصله آلبالو – 11 اصله آلوچه – 4 
اصله به – 10 اصله سنجدو 12 اصله چنار جمعا به ارزش 123200000 ريال . مجموع كل ارزش ريالى اراضى 
زراعتى و اشــجار موجود درآن 638822000 ريال برآورد گرديده است و قيمت پايه كارشناسى براى مزايده بر 

اين اساس مى باشد. م/الف: 1220  
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى سقز

متن آگهى
نظر به اينكه متهم آقاى ساسان صفرى فرزند مجتبى به اتهام مباشرت در ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع 
شكايت احسان صيدى در پرونده كالسه ى 950971 ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى سال 1392 مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه هفدهم داديارى جهت پاسخگويى به اتهام وارده 
حاضــر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور پس از يك ماه رســيدگى غيابى و اقــدام قانونى معمول خواهد 

شد. م الف/5903
مدير دفتر شعبه 17 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه

متن اگهى
 خواهان رئوف فرهادى دادخواستى به طرفيت خوانده رامين مقدم رنجبران به خواسته مطالبه وجه سفته 
تقديم شــوراى حل اختالف شهرستان ســقز نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 3 شــوراى حل اختالف شهرستان 
ســقز واقع در شهرســتان ســقز ارجاع  و به كالســه 9609988797200491 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
1396/8/3 و ســاعت 9 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون ايين دادرسى  دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى  و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثير االنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد ان به شوراى حل اختالف شعبه 
مربوطه  مراجعه و ضمن اعالم  نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در يافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد . م/الف : 1248
ژيال مسلم پناه – مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سقز 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
خواهــان شــركت تعاونى انقالب شــهريار با وكالــت رقيه عبدالعلى بــه طرفيت خوانده آقــاى فرهاد ملكى 
فرزنــد رمضــان بــه خواســته مطالبــه ى وجــه چك مطرح كــه به اين شــعبه ارجــاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982640900641 شــعبه 9 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان شــهريار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1396/8/7 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/27079
منشى دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حبيب الهوى فرزند حكمت
خواهان نصراله الهويى دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- ارژنگ هورتاش 2- تيمور الهويى 3- حبيب 
4- بيژن 5- بهروز 6- حميرتا 7- طاهره 8-حســين همگى الهويى و حنيفه شــاپوريان و محمد حسنى به خواسته 
ابطال ســند رســمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982610100220 شعبه 1 
دادگاه عمومى حقوقى كرج ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/7/22 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/27081
دفتر دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى كرج

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: نازى فريدونى دره چى فرزند ولى خانه دار به نشانى بومهن سياه بند كوچه قائم قائم 
2 پالك 6 زنگ 3- مشــخصات محكوم عليه: حســين نويدى شغل آزاد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه 
شماره 126 مورخ 96/4/13 شوراى حل اختالف رودهن حوزه چهارم كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – 
قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ پانزده ميليون تومان به عنوان اصل خواسته 
به انضمام خســارات تاخير تاديه از تاريخ ســفته ها و هزينه دادرســى در حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق 
دولــت. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيــه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع 

اجرا بگذارد. م الف/4532
رئيس حوزه 4 شوراى حل اختالف رودهن

متن آگهى
از طرف فرهاد عالى نسب به طرفيت 1- شركت زرد ساز بوشهر به مديريت جانعلى جوان 2- جانعلى جوان 
فرزند محمدعلى بخواسته مطالبه به حوزه شورا تسليم كه به كالسه 96/416 ثبت و براى روز 96/7/25 ساعت 
9 صبح تعيين وقت گرديده نظر به اينكه خواندگان در نشانى معيينه شناخته نشده لذا حسب درخواست خواهان 
و تجويــز ماده 733 قانون آيين دادرســى مدنى مراتــب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا 
خواندگان مذكور ضمن مراجعه به دفتر شعبه 7 شورا نشانى خود را اعالم و اوراق مربوطه را نيز دريافت دارد در 

غير اينصورت شورا غياباً رسيدگى و مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1233
متصدى دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بوشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى/ خانم سيروس دلجو بناب ضمن تسليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است كه سند 
مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى به مساحت 160/49 مترمربع قطعه 1 تفكيكى به شماره 11280 
فرعى از 156 از اصلى مفروز از پالك 4375 و 4376 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى كرج جزء حوزه ثبتى 
شهرســتان كرج مورد ثبت 1002369 صفحه 369 جلد 3683 امالك به نام – ثبت و صادر گرديده و برابر ســند 
قطعى 62420 مورخ 1390/5/4 دفترخانه 48 كرج به متقاضى منتقل شــده و به موجب ســند رهنى شــماره – 
دفترخانه – در رهن –مى باشــد به علت ســهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده 
اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا 
چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقرارت عمل گردد 
بديهى است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد. م الف/96/5370
رئيس ناحيه1 كرج – عباس على شوش پاشا

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9509988316000581 شــعبه نهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب متهم احسان 
اكبرى سياه كمرى به موجب شكايت محمود شيرزادى و گزارش داير بر فروش خودرو مسروقه از طريق نشر آگهى 
تحت تعقيب است و ابالغ اخطاريه به واسطه معلوم نبودن اقامت ايشان ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف يك ماه احضار مى 

شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف/594
بازپرس شعبه نهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9609988316000336 شعبه نهم بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب متهم مهران 
حســينى داير بر مشــاركت در سوء استفاده از سفيد امضاء و شروع به كالهبردارى موضوع شكايت يزدان گچى از 
طريق نشر آگهى تحت تعقيب است و ابالغ اخطاريه به واسطه معلوم نبودن اقامت ايشان ممكن نگرديده بدينوسيله 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف يك 

ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. م الف/596
بازپرس شعبه نهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى على مرادى فرزند على بيگ
خواهان خانم بشرى بيگى با وكالت خانم مريم نظرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على مرادى فرزند 
على بيگ به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409988311601302 شعبه 
6 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/8/13 ساعت 10/30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به د فتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. (جلسه شهادت شهود زوجه مبنى بر ترك 

زندگى از سوى زوج مى باشد) م الف/608 
شعبه ششم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

اصالحيه
پيرو چاپ آگهى دعوت از بســتانكاران شــركت توليد ابزار ماشــين آرين 
نوبت اول با شــماره ثبت 3843 در تاريخ 96/6/5 در روزنامه سياســت روز 
نام شــركت به اشــتباه شركت توليد ابزار ماشــين آالت آرين درج گرديده كه 

بدينوسيله اصالح مى گردد.
مدير تسويه شركت – كورش خاموشى

حصروراثت
آقاى بردى محمد مشــهدى داراى شناســنامه شــماره 617 به شــرح دادخواســت به كالســه 960423 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان موالم مشهدى به شناسنامه 
2020611872 درتاريــخ 95/12/24 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-بردى محمد مشهدى فرزند قانجق گلدى به ش ش 617 صادره گنبد نسبت پدر متوفى 2- الله 
گل ناظر فرزند اترك به ش ش 778 صادره گنبد نسبت مادرمتوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى عدالت عيســى بيگى اردها داراى شناســنامه شماره 2187 به شــرح دادخواست به كالسه 960463 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصرت عيسى بيكى اردها به 
شناسنامه 1213 درتاريخ 1395/12/08 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1- هدايت عيســى بيگى رادهائى فرزند نصرت به ش ش 35 صادره سراب نسبت پسرمتوفى 
2- عنايت عيسى بيگى رادها فرزند نصرت به ش ش 3 صادره سراب نسبت پسرمتوفى 3-عدالت عيسى بيگى 
رادها فرزند نصرت به ش ش 2187 صادره سراب نسبت پسرمتوفى 4-محمد عيسى بيگى رادها فرزند نصرت 
آقا به ش ش 464 صادره گنبدكاووس نسبت پسرمتوفى 5-عصمت عيسى بيگى رادها فرزند نصرت به ش ش 
2186 صادره سراب نسبت دخترمتوفى 6-رفعت عيسى بيگى رادهائى فرزند نصرت به ش ش 44 صادره سراب 
نسبت دخترمتوفى 7-فاطمه عريانى فرزند حسين به ش ش 23 صادره سراب نسبت همسرمتوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى جهان قليچ ولى قوجق داراى شناســنامه شماره 588 به شــرح دادخواست به كالسه 960491 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حالت ولى قوجق به شناسنامه 59 
درتاريخ 96/01/15 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- 
ساعت آقا ولى قوجق فرزند جعفر به ش ش 1182 ت ت 1309 صادره از گنبد پدرمتوفى 2-عليرضا ولى قوجق 
فرزند حالت به ش ش 2020960631 ت ت 1381 صادره از گنبد پسرمتوفى 3-نرگس ولى قوجق فرزند حالت 
بــه ش ش 2020751879 ت ت 1377 صــادره از گنبد دخترمتوفى 4-نجمه ولى قوجق فرزند حالت به ش ش 
2020846111 ت ت 1379 صادره از گنبد دخترمتوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 بارانى- رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه
نظربه اينكه در پرونده كالســه 960655 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس موضوع دعوى آقاى 
مصطفى شــرافتى فرزند محمد رضا بموجب درخواست اجراى حكم مربوط به شــماره 9610097157200485 
و شــماره دادنامه مربوط 9609977157200028  محكوم عليه آقاى شــادى آقا گرگيج فرزند ملك داد مجهول 
المكان به پرداخت مبلغ-/40/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ-/1/085/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا يوم الوصول طبق شاخص بهاى تورم بانك 
مركــزى با محاســبه اجراى احكام مدنى و حق الوكيل طبق تعرفه قانونــى و پرداخت هزينه اجرائيه درحق خواهان 
محكــوم گرديــده و از آنجائيكه محل اقامت محكوم عليه نامشــخص و مجهول المكان اعالم گرديــده لذا مفاد اين 
اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود در اين صورت براى عمليات 
اجرايــى ابــالغ يا اخطاريه ديگرى به محكوم عليه الزم نيســت مگر اينكه محكوم عليه محــل اقامت خود را كتباً به 

قسمت اجرا اطالع دهد.
 عابدى فيروزجانى- قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

راى دادگاه
درپرونــده شــماره بايگانــى 960050 كالســه 9609981787400030 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان گنبد كاووس درخصوص دادخواســت خانم نفيسه مســعودى وكيل دادگســترى با وكالت از خواهان 
سرپرســتى پست بانك اســتان گلســتان به طرفيت خواندگان 1-آدينه گلدى سيفى فرزند ســيف اله 2-بهروز 
نظرى فرزند خواجه 3-نورمحمد قليچى فرزند موســى 4-فخر الدين سيفى فرزند جبار به خواسته مطالبه مبلغ-

/181/015/233 ريــال و جريمــه روزانه به مبلغ 58/192 ريال از تاريــخ 95/11/30 لغايت يوم الوصول به 
انضمام خســارت دادرسى و حق الوكاله وكيل با عنايت به محتويات پرونده به استناد يك فقره قرارداد تسهيالت 
بانكى به شــماره 89011847353 مورخ 89/12/23 بشــرح دادخواســت تقديمى اســت با عنايت به محتويات 
پرونده مالحظه مفاد رونوشت قرارداد تسهيالت مالى كه مطابق آن به خوانده رديف اول با ضمانت ساير خواندگان 
طى قرارداد مشاركت مدنى مذكور از سوى بانك بابت 80 درصد سرمايه شركت مبلغ-/60/000/000 ريال با 
بازپرداخت 9 ماهه (90/9/23) پرداخت گرديده است كه مطابق اظهار وكيل خواهان خواندگان وجه تسهيالت را 
پرداخت نكرده اند درخواست رسيدگى بشرح خواسته تقاضا نموده اند با عنايت به مفاد قرارداد تسهيالتى استنادى 
خواهان مديونيت خواندگان بشرح مذكور در قبال مرجع خواهان بابت وجه ماخوذه و خسارت آن محرز بوده و اينكه 
از لحــاظ مقررات قانونى و شــرعى با اثبات اصل بر بقــاء آن دين بوده و اينكه خواندگان باوصف دعوت درجلســه 
رسيدگى حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان و مستندات تقديمى وى دفاعى بعمل نياورده و دليلى بر پرداخت 
دين و برائت ذمه يا عدم مديونيت خويش اقامه نكرده اند با عنايت به ميزان پرداخت تسهيالت از سوى خواهان 
در قالب قرارداد مشــاركت مدنى و عدم پرداخت آن در سررســيد قرارداد از ســوى خواندگان و توجه به كاهش 
ارزش پول و سياســت هاى پولى و اعتبارى بانك مركزى دعواى خواهان را نســبت به مبلغ -/150/408/561 
ريال تاتاريخ 95/11/30 وارد تشــخيص با اســتناد به مواد 198، 519، 522 قانون آيين دادرسى مدنى و  ماده 
403 قانــون تجارت حكم به محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلغ -/150/408/561 ريال بابت اصل 
خواسته و سود و خسارت تاخيرآن براساس نرخ تورم اعالمى بانك مركزى تا مورخ 95/11/30 و نيز پرداخت مبلغ 
-/3/760/214 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل درمرحله بدوى با احتساب از اصل محكوم 
به بر اساس تعرفه قانونى و نيز پرداخت خسارت تاخير از تاريخ 95/11/31 تا زمان پرداخت با احتساب از مبلغ 
-/60/000/000 ريال ( وجه تسهيالت پرداختى بانك) براساس نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه دراجراى احكام 
محاسبه مى گردد درحق خواهان صادر و اعالم مى نمايد نسبت به مازاد خواسته خواهان با توجه به ميزان تسهيالت 
پرداختى بانك و محاسبه سود و خسارت راجع به آن براساس نرخ كاهش ارزش پول (شاخص تورم اعالمى بانك) و 
سياست هاى پولى و اعتبارى بانك مركزى استحقاق خواهان را در مطالبه وجه مازاد احراز ننموده با استناد به ماده 
197 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به بطالن دعواى وى صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره درخصوص محكوميت 
خواندگان نسبت به خواندگان رديف 1 و 3 غيابى و ظرف 20 روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس 
ظــرف 20 روز از تاريــخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر بوده و نســبت به خوانــدگان رديف 2 و4 نظربه 
مشــاهده اخطاريه پيامك الكترونيك ارسالى از سوى دفتر از سوى خواندگان حضورى بوده ظرف 20 روز از تاريخ 

ابالغ قابل تجديد نظر و راى بطالن دعوا حضورى ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر مى باشد.
 فرهاد ايزدى-رئيس شعبه چهارم دادگاه حقوقى گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 4/960240 شعبه چهارم حقوقى دادگاه عمومى گنبد؛ بدينوسيله به خوانده غالم رضا رضايى 
شيرازى اخطارمى گردد، كه خواهان پرويز نخعى دادخواستى به طرفيت شما به اثبات بيع نامه و ... تقديم نموده 
اســت كه به اين شعبه ارجاع گرديد و به شــماره 9609981787400171  و به شماره بايگانى 960240 ثبت 
گرديده و پس از ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه براى 
طرفين، نظربه اينكه خوانده مجهول المكان مى باشــد. لذا مســتندا به ماده73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده دردفترشعبه چهارم دادگاه عمومى گنبد حاضرونسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه به روز سه شنبه مورخ 96/07/25 
ساعت 11:00 تعيين شده است شركت نمايند.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ومدت آن ده روز 

خواهد بود.
 دفتردادگاه حقوقى  شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان گنبدكاووس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه شيخانبر الهيجان  سنگ اصلى 
7 بخش 14 گيالن به شماره فرعى زير : پالك فرعى  1157  مفروز از 106- حسين كريم پور شيخانى  فرزند تقى 
به ش ش 13 و كدملى 2722054371  صادره از الهيجان – ششدانگ يكبابخانه و محوطه با كاربرى فضاى سبز  
بمساحت 318/30 مترمربع از مورد مالكيت تقى كريم پور شيخانى به استناد راى 139660318005001017 
مورخه 1396/5/2 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود 
مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و امالك عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه بازكياگوراب 
الهيجان  ســنگ اصلى 36 بخش 14 گيالن به شــماره فرعى زير : پالك فرعى  1816  مفروز از 49- اكرم صديق 
بازكياگوراب فرزند فريدون به ش ش 18689 و كدملى 2720186872 صادره از الهيجان –ششــدانگ يكباب 
مغازه بمســاحت 14/89 مترمربع از مورد مالكيت مهدى آســتانه به اســتناد راى 139660318005000999 
مورخه 1396/4/31 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود 
مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم فاطمه شــادمان فرد به شناســنامه شماره 469 به شرح دادخواســت به كالسه 710/96 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى شادمان فرد بشماره شناسنامه 
11 در تاريخ 96/6/9 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- ربابه صيادى فرزند ســيد رضا به ش ش 16 همســر 2- رضا شــادمان فرد فرزند محمد على به ش ش 16 
-3- عطيه شادمان فرد فرزند محمدعلى به ش ش 11225 -4- فاطمه شادمان فرد فرزند محمدعلى به ش ش 
469 -5- افســانه شــادمان فرد فرزند محمدعلى به ش ش 3 -6- فرزانه شادمان فرد فرزند محمدعلى به ش 
ش 378- 7- حجت اله شادمان فرد فرزند محمدعلى به ش ش 414 فرزندان . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /

متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: حسن كوشكى زمانى به نشانى شهريار انديشه فاز 2 خ ايران زمين بلوار راغب كوى 
باخدا پ 24- مشخصات محكوم عليه: صبورا ابراهيمى تكميلى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
1493 مورخ 96/4/19 شوراى حل اختالف شهريار حوزه دوم كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت 
حاصل كرده است حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه 
ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول 
آن در حــق خواهــان صــادر و اعالم مى دارد ضمناً نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفــه پرداخت گردد. م 

الف/27080
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
پرونده كالســه 9509982640501071 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار تصميم نهايى 
شماره ، خواهان: خانم طيبه لچينانى فرزند اكبر با وكالت آقاى على كيانى فرزند على كاظم به نشانى تهران تهران 
تهران شــهران باالتر از فلكه دوم پ 169 ساختمان محمد ط سوم واحد 14- خوانده: آقاى عليرضا تارويرديلو به 
نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك (راى دادگاه) در خصوص دعوى خانم طيبه لچينانى 
بــا وكالــت آقاى على كيانى به طرفيت آقاى عليرضا تارويرديلو به خواســته الزام به حضــور در دفترخانه و تنظيم 
ســند رســمى انتقال يك باب واحد مسكونى به پالك ثبتى 10725 فرعى از 46 اصلى مفروز از پالك ثبتى 3404 
فرعى از اصلى مذكور مقوم به -/21/000/000 ريال و كليه خســارات دادرســى ، وكيل خواهان اظهار مى دارد 
كه موكل يك واحد آپارتمان از خوانده خريدارى كرده اما خوانده اقدامى جهت انتقال ســند ننموده اســت نظر به 
مندرجات مستندات پيوستى و نظر به مبايعه نامه شماره 06664-87/1/8 كه حكايت از وقوع عقد بيع دارد و 
عقودى كه مطابق قانون منعقد مى شــود فيمابين طرفين و قائم مقام قانونى آنها الزم االتباع اســت وعقود نه تنها 
متعاملين را به اجراى چيزى كه در آن تصريح شده ملزم مى نمايد بلكه طرفين به كليه نتايجى كه به موجب عرف 
و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مى شود ملزم مى باشند و نظر به اينكه خوانده على رغم ابالغ در جلسه 
دادگاه حاضر نشده و دفاعى جهت دعوى مطروحه به عمل نياورده و پاسخ استعالم ثبتى به شماره 96/1/26-238 
حكايت از مالكيت خوانده بر روى پالك موصوف دارد دادگاه دعوى وكيل خواهان را وارد دانســته و مســتنداً به 
مواد 219و220و223و224 قانون مدنى و مواد 515 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده به 
حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند يك واحد آپارتمان به شماره پالك ثبتى 10725 فرعى از 46 
اصلى بنام خواهان و محكوميت وى به پرداخت مبلغ -/770/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد. م الف/27083
رئيس شعبه پنجم دادگاه حقوقى شهريار

اخبار
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حذف قبوض كاغذى تلفن ثابت در مخابرات گلستان
غالمعلى شهمرادى  با اشاره به حذف قبوض كاغذى تلفن ثابت  ، 

از شروع اين طرح از مرداد ماه در استان گلستان خبر داد وى با تاكيد 
بر جلب رضايت مشتريان د رحوزه تلفن ثابت گفت: طرح حذف قبوض 
تلفن ثابت با هدف اطالع رسانى دقيق و به موقع كاركرد تلفن ثابت و 
ــتان گلستان و همزمان  صرفه جويى در هزينه و مديريت زمان در اس

ــور به مرحله اجرا در خواهد آمد.مدير مخابرات گلستان با  با كل كش
اعالم اين خبر افزود: كاركرد تلفن ثابت تمامى مشتركانى كه شماره 
ــق 6002018017 به مخابرات پيامك   ــود را از طري ــن همراه خ  تلف
نموده اند از مرداد ماه برايشان ارسال شده است . شهمرادى از تمامى هم 

استانيها و مشتريان تلفن ثابت خواست به منظور تسريع در اجراى اين 
 طرح،  در صورتيكه تاكنون نسبت به اعالم شماره تلفن همراه خود اقدام
ننموده اند سريعا آنرا  از طريق شماره 6002018017 به مخابرات اعالم 

نموده تا بتوانيم منبعد اطالع رسانيهاى الزم را به موقع انجام دهيم .

يكصد و شصت و چهارمين جلسه شوراى مسكن 
استان گيالن برگزار شد

ــازى  به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و شهرس
ــتان گيالن يكصد و شصت و چهارمين جلسه شوراى  اس
ــعبانپور معاون  ــدس ش ــور مهن ــتان با حض ــكن اس مس
ــالن مهندس  ــتاندارى گي ــور عمرانى اس ــى ام هماهنگ
ــتان   ــازى ، فرماندار شهرس خاورى مدير كل راه وشهرس
ــورا  با محوريت بررسى  پروژه  ــتارا و ساير اعضاى ش آس
ــكن مهر تعاونى هاى شهرستان آستارا   900 واحدى مس

تشكيل گرديد .
ــاون امور  ــعبانپور مع ــه مهندس ش در ابتداى جلس
هماهنگى  عمرانى استاندارى گيالن  به ارائه توضيحاتى 
ــكن مهر آستارا پرداخت و تصريح كرد  :  در خصوص مس
ــريعتر  ــد تحويل بلوك هاى آماده به اعضا،  هرچه س رون
ــتان  ــات تصفيه و اداره كل تعاون اس ــتور كار هي  در دس

قرار گيرد .
ــازى گيالن  ــاورى مديركل راه و شهرس مهندس خ
ــه به بيان راهكارهايى در خصوص مديريت  در اين جلس
ــروژه و تحويل به  ــريع در اتمام پ ــاى تعاونى و  تس اعض

متقاضيان پرداخت.
ــوى فرماندار  ــت پس از ارائه گزارش از س گفتنى اس
ــتارا پيرامون مصوبات شوراى مسكن اين  ــتان آس شهرس
ــدگان اداره كل تعاون  ــزارش  نماين ــتان و ارائه گ شهرس
ــتان و هيات تصفيه تعاونى هاى مسسكن مهر آستارا   اس
مقرر گرديد ليست اعضاى 400 واحد  پروژه طى 10 روز 
آينده و ما بقى  حداكثر  ظرف يكماه آتى  مشخص و پس 
از تاييد اداره كل تعاون جهت ثبت در سامانه به اداره كل 
راه وشهرسازى ارائه گردد و پس از بررسى هاى بيشتر در 

جلسات بعدى تصميمات نهايى اتخاذ گردد.

ترميم خط لوله آسيب ديده انتقال نفت در 
كمترين زمان

ــت در منطقه دزفول  ــيب ديده انتقال نف خط لوله آس
ــاد وقفه در توليد  ــان ممكن و بدون ايج ــاه ترين زم  در كوت

ترميم شد  .  
به گزارش روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز 
ــليمان ، خط لوله اي كه نفت توليدي منطقه لب  مسجدس
ــفيد را به مبادي ديگر منتقل مي كرد شامگاه روز جمعه  س
دچار سانحه آتش سوزي شد اما با حضور بموقع عوامل آتش 
نشاني اين شركت و همكاري آتش نشاني شهر دزفول ، آتش 

خاموش تا عمليات ترميم آغاز گردد. 
ــوزان ، عوامل  ــعله هاي سركش اين آتش س با مهار ش
تعميرات خطوط لوله بالفاصله وارد كارزار شده و در كمترين 
زمان ممكن و بدون هرگونه وقفه در توليد و انتقال نفت ، اين 

خط لوله ايمن سازي و ترميم شد . 
علت اين حادثه در ابتدا دستكاري توسط افراد ناشناس 
ــي و آزمايش هاي پس از اطفاي  ــده بود ولي بررس عنوان ش
ــار خوردگي داخلي  ــن خط لوله دچ ــان داد كه اي آتش نش
ــپس  ــت نفت و س ــه اين خوردگي منجر به نش ــده ك  گردي

آتش سوزي بعلت نامعلوم شده است . 

سازمان توسعه تجارت ايران از توسعه صادرات و 
ترانزيت از سيستان و بلوچستان حمايت مى كند

قائم مقام وزير صنعت، معدن و 
زاهـــدان

 
ــازمات  ــس س ــارت و رئي تج
ــعه تجارت ايران آمادگى  توس
ــازمان را براى حمايت كامل از توسعه صادرات و  اين س

ترانزيت از استان سيستان و بلوچستان اعالم كرد.
ــت كارگروه توسعه  مجتبى خسروتاج در نشس
ــتان گفت:  ــتان و بلوچس ــادرات غير نفتى سيس ص
ــهمى ندارد و ما رصد  دولت بجز نفت در صادرات س
ــتگذار و  مى كنيم و در موضوع صادرات نقش سياس

حمايتى داريم.
ــى بر بازار  ــاد و صادرات متك ــزود: اقتص وى اف
ــت و نوع كاالى  ــا ايجاد رقاب ــت و بايد ب رقابتى اس
ــى و تكنولوژى با پويايى در اين زمينه پيش  صادرات
ــهم  ــم تا بتوانيم در بازارهاى منطقه و جهان س بروي

بيشترى داشته باشيم.
ــى در حوزه مبادالت  ــان كرد: برنامه هاي وى بي
ــدت تجارت ما  ــده كه در بلند م ــارى تدوين ش تج
ــد و حتى  ــكننده نباش ــف ش ــورهاى مختل در كش

ــدى ايران  ــاى تولي ــورها بنگاهه ــى از كش در برخ
ــم مقام وزير  ــتند. قاي ــال فعاليت توليدى هس در ح
ــارت گفت:  ــور تج ــارت در ام ــدن و تج صنعت،مع
ــتان براى توسعه روابط با  استان سيستان و بلوچس
كشورهاى افغانستان، پاكستان و عمان نقش كليدى 
ــمت تشكيل ميزهاى  ــاس به س دارد و بر همين اس
ــم كه از مزيت هاى  ــى كااليى پيش رفته اي تخصص
ــتفاده كنيم و ميزهاى  ــر منطقه براى صادرات اس ه
ــم انداز توسعه صادرات تعريف شده  كااليى در چش

ــى مختلف از جمله ميز  ــم اكنون ميزهاى كاالي و ه
ــتان سيستان و  كااليى ترانزيت، خرما و غيره در اس

بلوچستان راه اندازى شده است.
وى تصريح كرد: در زمينه تعرفه هاى ترجيحى 
ــورت پذيرفته و در  ــه ريزى ص ــارت آزاد برنام و تج
زمره فعاليتهاى ما قرار دارد و با برخى از كشورها به 
ــتان، پاكستان و عمان كه با سيستان و  ويژه افغانس
بلوچستان بصورت زمينى و دريايى هم مرز هستند 
ــروتاج گفت: در  ــراى آن را داريم. خس ــى اج آمادگ
ــتان سيستان و  زمينه حمايت از صادركنندگان اس
بلوچستان براى حضور در نمايشگاههاى بين المللى، 
ــارى، راه اندازى  ــاى تج ــزام هيات ه ــرش و اع پذي
ــعه ترانزيت و استفاده از  ــتيرانى و توس خطوط كش

بندر شهيد بهشتى آمادگى كامل داريم.
ــه داد: صادركنندگان در صورتى كه در  وى ادام
گذشته تسهيالت باالى 18 درصد دريافت كرده اند 
ــق يارانه مابه التفاوت به آنها پرداخت خواهد  از طري
شد. رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره 
ــاختمانى از جمله سيمان  به صادرات محصوالت س

گفت: با توجه به اينكه هزينه حمل و نقل در قيمت 
ــت،  ــيار تاثير گذار اس ــى اين محصوالت بس صادرات
ــتيرانى جمهورى  ــته به شركت كش ــال گذش در س
اسالمى ايران يارانه پرداخت شد و با توجه به اينكه 
ــيمان از جمله محصوالت مهم صادراتى سيستان  س
ــتان به شمار ميرود در اين زمينه نيز آماده  و بلوچس

همكارى هستيم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان 
و بلوچستان نيز در اين جلسه گفت: ميزان خروجى 
ــتان با احتساب  ــتان و بلوچس كاال از مرزهاى سيس
ترانزيت كاال، كاالهاى صادراتى از استان و كاالهاى 
ــاير گمركات و خروجى از مرزهاى  ــده از س احراز ش

استان به سه ميليارد دالر رسيده است.
ــكار گفت: بر اساس هدفگذارى بايد  نادر ميرش
ــال 95 ميزان صادرات از استان 440 ميليون  در س

دالر مى بود كه به 483 ميليون دالر رسيد.
ــال 95 نيز  ــتان در س وى گفت: تراز تجارى اس
ــبت به واردات  ــوده و ميزان صادرات ما نس مثبت ب

بيشتر بوده است.

توقف فعاليت بازاريابان شركت هاى تاكسى اينترنتى 
در سطح شهر

ــازمان تاكسيرانى شهردارى  مديرعامل س
ــركت اصـفـهـان اصفهان گفت: فعاليت بازاريابان ش

ــهر  ــطح ش ــى اينترنتى در س هاى تاكس
متوقف شد.

ــى هاى اينترنتى حدود چند ماهى است كه در سطح   تاكس
ــيارى براى سفرهاى درون  ــهر راه اندازى شده و شهروندان بس ش
ــى ها استفاده مى كنند و بازاريابان اين  ــهرى خود از اين تاكس ش
تاكسى ها كه مى بينند تنور فعاليت شان داغ است در گوشه هاى و 
كنار خيابان هاى سطح شهر سعى مى كردند تا راننده هاى تاكسى 
ــى هاى اينترنتى  را جذب كنند. اما پس از مدت ها فعاليت تاكس
اسنپ و تپسى و غيره در سطح شهر هنوز خبرى از برخورد قاطع و 
جلوگيرى از فعاليت اين شركتها نبوده و همچنان ادامه فعاليت اين 
شركت ها براى رانندگان تاكسى نگران كننده بود تا اينكه با دستور 
مقام قضايى فعاليت تبليغاتى بازاريابان اين شركت ها براى جذب 

نيروى راننده در سطح شهر ممنوع شد.
ــيرانى شهردارى  ــين جعفرى مديرعامل سازمان تاكس حس
اصفهان در اين باره اظهار كرد: فعاليت تاكسى هاى اينترنتى حدود 
ــال است كه رواج گرفته و شهروندان بسيارى براى سفرهاى  يكس

درون شهرى خود از اين تاكسى ها استفاده مى كنند.
ــاره به اينكه بازاريابان بسيارى در سطح شهر براى  وى با اش
جذب راننده فعاليت مى كردند، گفت: از همين رو با دستور مقام 
قضايى فعاليت تبليغاتى بازاريابان اين شركت ها براى جذب راننده 

در سطح شهر ممنوع شد.
مديرعامل سازمان تاكسيرانى ادامه داد: توقف فعاليت بازاريابان 
شركت هاى تاكسى اينترنتى به تمامى اين شركت ها ابالغ شده 
ــاهده فعاليت آنان در سطح شهر  ــت از اين رو  در صورت مش اس

توسط نيروى انتظامى برخورد قانونى مى شود.

 ديدار حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى 
با اعضاء كاروان هاى زير سايه خورشيد

 يكنواختى در برنامه ها و فرآيندها پسنديده 
ــت، برنامه هاى كاروان هاى زير سايه مـشـهـد نيس

خورشيد بايد از خالقيت، پويايى و نوآورى 
برخوردار باشند. اهميت و اثرگذارى اين كاروان ها بگونه اى هست 
ــال بايد براى آن برنامه ريزى كرد به همين منظور  كه در طول س

ما موافق تشكيل دبيرخانه اى دائمى براى آن هستيم.
ــيد با مطالعه و  ــايه خورش اهميت دارد كه كاروان هاى زير س
شناخت نسبت به جغرافيا، اقليم و فرهنگ مقصد، نسبت به آغاز 
سفر خود اقدام كنند.امروزه مديريت دانش به عنوان ابزارى كارآمد 
براى بهبود و ارتقا عملكرد فرآيندها مطرح است، در همين رابطه 
ــيد  ــايه خورش مديريت دانش بايد در خصوص كاروان هاى زير س
مورد توجه قرار گيرد؛ در اين مديريت تجربيات مؤثر و مفيد توام 
ــانى مورد توجه است. از تجربيات اعضاء  با خالقيت نيروهاى انس
ــيد مى توان به عنوان يك سند قابل  ــايه خورش كاروان هاى زير س

اعتماد براى اعزام اثر بخش تر اين كاروان  در آينده استفاده كرد.
ــر در تمام  ــك فرآيند مؤث ــه عنوان ي ــرح مى تواند ب ــن ط اي
ــئون زندگى دلدادگان به حضرت رضا عليه السالم مطرح باشد،  ش
ــر به هيچ عنوان يك فرآيند  ــير زندگى زائ مقوله زيارت نيز در س
ــه اى است كه مى تواند  ــت، بلكه زيارت امرى پرس پروسه اى نيس
ــد. كاروان هاى زير  ــارى باش ــى زائر جارى و س ــر زندگ در سراس
ــقان به ساحت نورانى امام  ــايه خورشيد ميان دلدادگان و عاش  س
على بن موسى الرضا عليه السالم در سراسر كشور و مضجع مطهر 

اين امام همام ارتباط برقرار مى كند.
حفظ تداوم ارتباط با زائران و همچنين برقرارى ارتباط دوطرفه 
با هدف گسترش فرهنگ رضوى با امكانات و زيرساخت هاى فضاى 
مجازى و سايبرى اهميت بسيار بااليى دارد و اين ابزارها بسترهاى 
تبليغى مناسبى هستند كه بايد از آن ها بگونه اى شايسته بهره برد.

 راه اندازى درگاه ارتباط مردمى در دانشگاه 
علوم پزشكى گيالن

ــش رضايت مندى ذى  ــه منظور افزاي  ب
ــرايط گـيــالن ــهيل ش ــتاى تس نفعان و در راس

ــه ويژه بيماران،  برقرارى ارتباط مردم ب
ــنل براى ارسال پيشنهادات و انتقادات، درگاه  همراهان و پرس
ــالن گي ــكى  پزش ــوم  عل ــگاه  دانش در  ــى  مردم ــاط   ارتب

 راه اندازى شد.
ــكى  ــگاه علوم پزش ــانى دانش به گزارش پايگاه اطالع رس
ــور افزايش رضايت مندى  ــالن (وب دا)؛ اين درگاه به منظ گي
ــتاى تسهيل شرايط برقرارى ارتباط مردم  ذى نفعان و در راس
ــنل براى ارسال پيشنهادات،  به ويژه بيماران، همراهان و پرس
ــت روابط عمومى  ــورد انتظار، به درخواس ــادات و موارد م انتق
ــكى گيالن و با همكارى واحد  it ايجاد و  ــگاه علوم پزش دانش
ــن از طريق اين درگاه قابل  ــد. تصوير، صدا و مت راه اندازى ش
ــازمانى كه كاركنان آن با يكديگر،  ــك س ــال است. بى ش ارس
ــازمان ها ارتباطات موثر نداشته باشد  ــاير س ارباب رجوع و س
ــراى وظايف خود  ــدى هاى الزم را براى اج ــى تواند توانمن نم
ــوى ديگر، برقرارى ارتباط، بسترى مناسب  ــب كند . از س كس

براى مبادله اطالعات، دانش و تجربيات مى باشد.
ــى فعاليت هاى گروهى،  ــن، ارتباط براى هماهنگ همچني
ــت،  ــف رهبرى و انجام وظايف مديريتى الزم اس اجراى وظاي
ــانى، عوامل موثر بر  ــون ارتباطات انس ــت امورى چ در مديري
ــمى، روش هاى بهبود  ــمى و غيررس ارتباطات، گروه هاى رس
ــازمان حائز اهميت است.  ارتباطات و رفع موانع ارتباطى در س
ــازمان ها،  ــتيابى به حداكثر بهره ورى در س بنابراين براى دس
ــه در همه حال  ــد ك ــات بايد به گونه اى باش ــتم ارتباط سيس
ــراى برنامه ريزى و  ــه را در اختيار مديران ب ــات مربوط اطالع

تعيين الويت ها قرار دهد.

 

 دست اندازى به حقابه كشاورزان 
حق الناس است 

كامران، نماينده مردم اصفهان در مجلس 
ــاورزان اصـفـهـان ــت اندازى به حقابه كش گفت: دس

ــت و بايد براى واگذارى آب  حق الناس اس
پاييزه به كشاورزان به صورت جدى و جهادى تالش كرد.

حسن كامران دستجردى در گفت وگويى، با اشاره به اينكه آثار 
ــالى و ندارى شرق اصفهان بايد به نگاه مسئوالن كشورى  خشكس
برسد، گفت: رفت و آمد مسئوالن كشورى در شرق اصفهان با هدف 
ــرق انجام مى شود ومى تواند تاثير بسزايى در  شناخت مسائل ش
ــورى در توسعه و پيشرفت مناطق  تصميمات جديد مديران كش
محروم بگذارد. نماينده مردم اصفهان در مجلس اظهار كرد: مديران 
ــورى، اصفهان را برخوردار مى دانند؛ در صورتى كه همه جاى  كش
اصفهان در چهارباغ خالصه نمى شود و مناطق شرق آن با محروميت 
ــت و پنجه نرم مى كنند. وى افزود: زمينه هاى گردشگرى در  دس
شرق اصفهان بسيار زياد بوده و مسئوالن با همكارى مردم بايد در 
اين زمينه گام هاى جديدى را بردارند تا بتوان به نحو احسن از اين 
ــاره به واگذارى وام از صندوق  پتانسيل استفاده كرد. كامران با اش
توسعه تصريح كرد: جوانان مناطق محروم با راه اندازى تعاونى چند 
منظوره مى توانند از وام هاى ارزان قيمت استفاده كنند و در اين 
رابطه مى توان از سند محل نيز براى دريافت وام استفاده كرد. وى 
ــاورزان نزديك  با بيان اينكه به فصل پاييز و زمان آبدهى براى كش
ــويم، گفت: دستبرد به حقابه كشاورزان حق الناس است و  مى ش
بايد براى واگذارى آب پاييزه به كشاورزان تالش كرد. نماينده مردم 
ــت وگو، با مرورى بر  ــان در مجلس، در بخش ديگر اين گف  اصفه
ــان كرد: با ابالغ وزارت  ــهر ورزنه خاطرنش طرح هاى نيمه تمام ش
ــك و نيم ميليارد تومان اعتبار،  ــت، به زودى با اختصاص ي بهداش
مراحل تكميل بيمارستان 32 تخت خوابى شهر ورزنه آغاز مى شود 
و همچنين تدابيرى براى استخر شناى اين شهر مدنظرخواهد بود.
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