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آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مريم سنبالن فرزند عبدالمجيد
خواهان بانك سينا با نمايندگى و مديريت عبدالعلى نجفى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مهرداد 
بهرام پور _ منصور كرمى خراط _ مريم سنبالن به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 250000000 ريال مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709986144400068 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
دزفول ثبت و وقت رســيدگى مورخ 12/ 8/ 1397 ســاعت 30/ 9 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دزفول_ محسن محمدوند

آگهى مزايده مال غير منقول پرونده كالسه 9600310 اجراى ثبت شهركرد 
بستانكار: بانك كشاورزى شعبه كاشانى شهركرد. بدهكار شركت تعاونى جمع آورى سيلو و توليد يونجه خشك 
گلدشت كيان شهركرد با امضاء منوچهر ملك پور شهركى به سمت مدير عامل و خانم توران ملك پور شهركى بسمت 
رييس هيئت مديره بدهكار و راهن ششــدانگ پالك بيســت و ســه فرعى از دويست و چهل و دو اصلى واقع در 
شهر كيان. مورد مزايده ششدانگ يك قطعه زمين محصور بنام شركت گلدشت كيان به پالك بيست و سه فرعى از 
دويست و چهل و دو اصلى به مساحت 2050/20 مترمربع واقع در بهرام آباد محدود است شماال بطول 103/10 
متر ديواريســت به زمين كشاورزى باقيمانده 242 اصلى شــرقا بطول 20 متر ديواريست به جوى زراعى عمومى 
جنوبا بطول 102 متر ديواريســت به زمين آقاى قاســمى غربا بطول 20/02 متر درب و ديواريست به حريم جاده 
مشخصات ساختمان در بحش شرقى ملك مورد ارزيابى بنايى به مساحت 198/5 متر مربع با مشخصات ذيل احداث 
ديوارها آجرى داراى كالفهاى قائم سقف شيروانى با شيب دو طرفه و پوشش با ورق كركره گالوانيزه كف سراميك، 
حدود 60 درصد از سطح زير بناى مذكور بصورت دو پوش مى باشد بدنه تا ارتفاع دو مترى سراميك و در قسمت 
پوش دوم بدنه تا زير سقف سراميك كار شده است داراى دو درب فلزى ماشين رو با پوشش ورق كامل مى باشد. 
در وضعيت موجود ضلع جنوبى ملك داراى كوچه است كه يكى از دربهاى فلزى مذكور در ضلع جنوبى سمت كوچه 
و درب ديگر در ضلع غربى ساختمان تعبيه گرديده. ساختمان فاقد نما سازى و با كيفيت ضعيف مى باشد مشخصات 
حصار: ملك فوق در اضالع شمالى، جنوبى و غربى داراى حصار به ضخامت 35 سانتى متر و ارتفاع 2/30 متر با آجر 
زبره و مالت گل احداث شده، بخشى از حصار ضلع غربى تخريب شده كه در وضعيت موجود بوسيله بلوك سيمانى 
خشكه چين ملك محصور شده است و حصار اضالع شمالى و جنوبى از حالت شاقولى خارج و خطر تخريبى دارد. پى 
حصار از جنس ســنگ الشه خشــكه چين احداث شده كه سطح روى آن به منظور ديوار پينى با مالت ماسه سيمان 
تراز شده است. ساختمان نگهبانى: در كنج جنوب غربى ملك ساختمان نگهبانى با مشخصات ديوارها طبقه تحتانى، 
پوشش سقف تيرچه بلوك در حد سفت كارى و طبقه فوقانى در حد اجراى ديوارها با بلوك سيمانى به ضخامت 20 
ســانتى متر و ارتفاع 2/70 متر بدون پوشــش سقف اجرا شده است متراژ زير بنايى طبقه همكف حدود 28 متر 
مربع مى باشد. ملك مورد ارزيابى داراى يك انشعاب آب 1/2 اينچ و يك انشعاب برق 30 كيلو وات است. عرصه 
ملــك فوق به مســاحت 2050/20 مترمربع با در نظر گرفتــن ارزش حصار از قرار هر متر مربع دو ميليون و صد 
هزار ريال جمعا بمبلغ چهار ميليارد و ســيصد و پنج ميليون و چهارصد و بيســت هزار ريال ساختمان ضلع شرقى 
(ســالن كارگاهى) به مســاحت 198/5 متر مربع از قرار هر متر مربع دو ميليون ريال جمعا بمبلغ ســيصد و نود و 
هفت ميليون ريال، ســاختمان نگهبانى به مســاحت 28 متر مربع از قرار هر متر مربع يك ميليون و دويست هزار 
ريال جمعا سى و سه ميليون و ششصد هزار ريال، و امتيازات منصوبه با در نظر گرفتن هزينه هاى نصب و متعلقات 
مقطوعا به مبلغ دويســت و پنجاه ميليون ريال ارزيابى گرديده و ارزش كل ملك شــامل عرصه و كليه مستحدثات 
طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى جمعا به مبلغ (چهار ميليارد و نهصد و هشتاد و شش ميليون و بيست هزار 
ريال ) ارزيابى گرديده كه مورد وثيقه بموجب سند رهنى 42132-90/12/07 دفترخانه يك شهر كيان در رهن 
بانك كشاورزى شعبه كاشانى مى باشد و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن مى باشد پالك فوق از ساعت 9 
الى 12 روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 در اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد واقع در شهركرد خيابان كاشانى از 
طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 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 آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده 
نقــداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد، مزايــده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 
ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شما 96/3/27-960749 

صادره از دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهركرد بمبلغ 1798000000 ريال بازداشت مى باشد. 
 سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد- على اكبر باقرى

دادنامه
شماره دادنامه: 535- شماره پرونده: 96/ش358/1 ، تاريخ تنظيم:96/11/25-  خواهان: سميه نوروزى 
بنشــانى تهرانپارس خ 218 شــرقى بين گيو و كادوس پ 84ط3 و واحد 5 ، خوانده: سعيد نصيرى مطلق بنشانى 
مجهول المكان ، خواسته: فك پالك ، گردشكار: خواهان دادخواستى / درخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده 
تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت بكالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت فوق العاده / 
مقرر حوزه بتصدى امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شورا و تبادل نظر ختم 
رســيدگى را اعالم بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شــورا) در خصوص دادخواست خواهان خانم 
ســميه نوروزى فرزند قدرت اله مقيم تهران به طرفيت خوانده آقاى سعيد نصيرى مطلق فرزند محمد حسين به 
خواســته فك پالك يك دستگاه خودروى سوارى پرايد صبا مدل 1379 به شماره شهربانى 734ص87 ايران 66 
بانضمام كليه خســارات دادرســى با عنايت به دادخواست تقديمى از ناحيه خواهان و استعالم از پليس راهور در 
مورخ 96/8/16 پالك فوق از آن خواهان بوده كه طى يك برگ مبايعه نامه عادى به خوانده واگذار نموده و با توجه 
به ابالغ اخطار وقت رسيگى به خوانده از طريق نشر آگهى و عدم حضور وى در جلسه رسيدگى و عدم ارائه اليحه اى 
مبنى بر دفاع از خود در قبال دعوى مطروحه لذا با استناد به مواد 1257 قانون مدنى 198و519و515 قانون آئين 
دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده بر فك پالك ياد شــده از خودروى فوق الذكر و استرداد ان به خواهان 
و پرداخت مبلغ 1/105/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و پس از انقضاى فرجه مذكور تجديدنظر پذير در دادگاه 

محترم بخش رودهن است. م الف/5558
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى سعيد سالكى ده باغى  داراى شناسنامه شماره 3830074115 به شرح دادخواست به كالسه 581/97 
در اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحومه فريبا ميرزاويسى 
تسنن مذهب به شناسنامه 3830046911 در تاريخ 1397/6/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : همسر مرحوم به نام سعيد سالكى ده باغى داراى شناسنامه شماره 
3830074115 متولد 1369/11/30 پدر مرحومه به نام صالح ميرزاويســى به شــماره شناســنامه 89 متولد 
1332/7/2 و مادرش به نام وســط امانى به شــماره شناسنامه 663 متولد 1346/7/9 و يك فرزند پسر به نام 
شايان خاجوند به شناسنامه شماره 7350004818 متولد 1389/1/29 مى باشند و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف:357
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

 
متن آگهى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى /خانم عباس خيرجو مغانلو فرزند  خواهان آقاى /
خانم دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى /خانم به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709988797500342 شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سقز  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/28 
ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 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:1255
سحر محمودى سنته-مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سقز

دادنامه
پرونده كالسه 9609988797200462 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سقز تصميم نهايى شماره 
9709978797200009  خواهان: آقاى محمدكريم رحيمى فرزند محمد امين به نشــانى اســتان كردســتان – 
شهرســتان ســقز – شهر سقز – پاساژ مراد ويسى پالك 26 خواندگان: 1. آقاى محمد باقر دوستى گلستان فرزند 
غيبعلى به نشانى مجهول المكان 2. آقاى يحيى فتحى لنبر فرزند حسن به نشانى استان زنجان- شهرستان زنجان- 
شهر زنجان- الهيه فاز 2-5مترى هدف ق 3535 ط2 خواسته ها:1. تامين خواسته 2. مطالبه وجه چك  گردشكار: 
با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با اعالم ختم رسيدگى بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد.(راى قاضى 
شورا)در خصوص دعوى آقاى محمد كريم رحيمى بطرفيت آقايان 1- محمد باقر دوستى گلستان 2- يحيى فتحى 
لنبر بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال وجه يك فقره چك 174527 مورخ 96/3/30 بانك سپه شعبه 
خلخال و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه ، با اين توضيح كه خواهان در جريان رسيدگى برابر صورتجلسه 
تنظيمى دعوى خود را نســبت به خوانده رديف 2 مســترد نموده اســت. خواهان با ارائه اصل چك و گواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه درخواست محكوميت خوانده رديف اول بشرح دادخواست تقديمى را دارد. بدليل مجهول 
المكان بودن خوانده رديف اول از طريق نشــرآگهى در روزنامه دعوت بعمل آمد ليكن در جلســه شركت نكرده و 
اليحه اى در دفاع از خود و برائت ذمه اقامه نكرده است. لذا با عنايت به بقاى اصل چك در يد خواهان كه داللت 
بر مديونيت و اشــتغال ذمه صادركننده چك دارد، خواســته محرز و ثابت تشــخيص داده ميشود و باستناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرســى مدنى خوانده رديف اول به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ريال اصل بدهى و مبلغ 2/640/000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير در تاديه از 
96/3/30 تا تاريخ وصول در حق خواهان محكوم ميگردد و نســبت به خوانده رديف 2 باســتناد ماده 89 ناظربه 
بند ب ماده 107 قانون آئين دادرســى مدنى قرار رد دعوى صادر ميگردد. راى صادره غيابى اســت و ظرف مدت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى بمدت بيســت روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى شهرستان سقز ميباشد. م/الف:1256
كاظم على پور چسلى- قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى /خانم حسين احمدى فرزند  
خواهان آقاى /خانم مژگان زعيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى /خانم حســين احمدى به خواســته 
دايــر بــر خلــع يد، قلع و قمــع و مطالبه اجــرت المثل مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988740400386 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان سقز  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/27 ساعت 10:30 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:1276
فريده حسينى-منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سقز

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حبيب اله تقى مصلح فرزند محمد على به نشــانى اســتان سيســتان و 
بلوچســتان شهرستان زاهدان شــهر زاهدان خيابان شورا شوراى شرقى نرسيده به بلوار 22 بهمن از آخر سمت 
چپ قطعه 6 ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: ابراهيم حســن زهى فرزند روزدين ، محكوم به: بموجب 
دادنامه شــماره 9609975510400475 مورخ 1396/10/12 شوراى حل اختالف شماره 11 زاهدان محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ سيصد و هفتاد و پنج هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له ضمناً پرداخت هزينه حق االجراء بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه 
مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنــى) . 2- ترتيبــى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن 
ميســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
4- خــوددارى محكوم عليــه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت 
ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 

خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/1496
 رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى دعوت افراز
چون آقاى /خانم زهرا ناروئى فرزند حليم احدى از مالكين مشاعى پالك 1/696 اصلى اصلى واقع در بخش 
2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 9725 ز مورخ 97/2/5 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك 
مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى 
افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه 
حــق و حقوقــى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه 
مورخــه 97/7/14 در ايــن اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل 
افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 

1397/6/21- م الف/985
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم گل بى بى آچاك باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 
31 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 455776 الف 93 ششدانگ يكباب منزل پالك 24330- اصلى 
واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان جام جم كوچه ساســولى پالك 29 مورد ثبــت 42878 صفحه 344 
دفتر 266 ضمنا تمامى مورد ثبت به موجب نامه 13940582201001171-94/4/2 نزد بازپرس شعبه دوم 
دادسراى نظامى بازداشت مى باشد كه بعلت سرقت مفقود گرديده است كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى 
نموده لذا مراتب باســتناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود تا چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى 
ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند 
تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/6/21 

شناسه: 1326491- م الف/1415
 رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

تصميم دادگاه
در خصوص گزارش مامورين عليه سميه خسروى فرزند حيدرعلى دائر بر فروش پنج گرم ترياك كه به كالسه 
970540 دادگاه انقالب اســالمى شهرســتان كنگاور ثبت و براى مورخه 1397/08/05 ســاعت 10 صبح وقت 
رسيدگى تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب ســال 92 و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا متهم پس از 
نشر آگهى تا اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود.
مدير دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب شبنم شوهانى فرزند حيدر به شماره شناسنامه 1098 و شماره ملى 
4501108924 صادره از ايالم در مقطع كاردانى رشته معمارى صادره از واحد دانشگاهى انديمشك با 
شماره 8414012260 مفقود گرديده است فاقد اعتبار ميباشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمى واحد انديمشك به نشانى دانشگاه آزاد ارسال نمايد. نوبت اول 97/5/23 – 

نوبت دوم: 97/6/7- نوبت سوم 97/6/21

مدرك فوق ديپلم گرافيك دانشگاه آزاد شهركرد متعلق به خانم فرزانه سليمانى دهكردى فرزند 
كرمعلى به شماره شناسنامه 6694 صادره از شهركرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. در 

صورت پيدا شدن مدرك به دانشگاه آزاد شهركرد واحد فارغ التحصيالن تحويل داده شود.

برگ سبز ليفان X60 به شماره پالك 113 ص 61 ايران 88 مدل 1393 بنام فاطمه سادات موسوى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اصل پروانه حمل ســالح شــكارى گلوله زنى يك لول به شماره ســريال 1926900 متعلق به آقاى 
محمد على مرتضوى صومعه مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.نوبت اول 97/6/21 ، 

نوبت دوم 97/7/7 (زنجان)

برگ سبز(   شناسنامه) خودرو سوارى پژو206 مدل 1395 به رنگ سفيد به شماره انتظامى 748م 
78ايران 14به شماره موتور 165A0034860 و به شماره شاسى NAAP03EE2GJ800283 به نام 

امير گشتاسبى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

ســند خودرو سوارى مزدا دوكابين مدل 89 به رنگ نقره آبى به شماره انتظامى 267 ص14ايران 
49 به شــماره موتور FE135904 و يه شماره شاســى NACDPX2PN12C11167 به نام قدرت اله 

سيدى زاده مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.ياسوج

كليه مدارك شناســايى موتور سيكلت ويو 110 به شــماره موتور: 7381- سمنان 9 و شماره تنه 
8400348 به نام حسين ناظر مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار 

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب مرتضى شعبانى اصل فرزند محمود ش ش 0780379942 صادره 
از سبزوار در مقطع كارشناسى رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهى آزاد سبزوار با شماره 2525911 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاداسالمى 

واحد سبزوار به نشانى خيابان دانشگاه، ميدان دانشگاه ارسال نمايد.( نوبت اول) (سبزوار) 

آگهــى موضوع ماده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى در واحد ثبتى شهرســتان قروه استان كردستان ، 
تصرفــات مالكانــه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد  تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاص ذى نفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشته 
باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست 
را به اين اداره تحويل نمايد بديهى اســت در صــورت عدم وصول اعتراض يا عدم 
ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد :
1- غالمرضا اسمعيلى فرزند حسن شماره ملى 44/3801234045 ششدانگ 
يك باب خانه بمســاحت 127/80 و پالك شــماره 44/4776 واقع در قلعه خيابان 

هورام كوى نصر خريدارى از مالك رسمى مرصاد عبدالملكى
2- ســياره خواجه لو فرزند به شماره ملى 3782406133 ششدانگ يك باب 
خانــه بمســاحت 65/23 مترمربع پــالك شــماره 63/19621 آدرس خيابان عالمه 

مجلسى كوى دى خريدارى از مالك رسمى على حسين مقيمى 
3- مليحه رضايى فرزند محمد امين شماره ملى 3800423421 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 157/84 شــماره پالك 63/20530 واقع در شهرك امام بلوار 

گلستان خريدارى از مالك رسمى ذوقعلى و سلطانعلى محمدى 
4- زهرا محمودى فرزند اهللا داد شــماره ملى 3800398281 ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 323 مترمربع و پالك شماره 63/20561 واقع در خيابان ابوذر 

كوى شهيد سلطانى خريدارى از مالك رسمى موسى محمدى
5- راديــن معظمى فرزند رامين شــماره ملى 3790704504 ششــدانگ يك 
بــاب خانه بمســاحت 80/88 مترمربع و پالك شــماره 63/20633 واقع در خيابان 

فرماندارى كوى فروتن خريدارى از مالك رسمى محمد جعفر معتمد هاشمى
6- موسى رستمى فرزند قربانعلى شماره ملى 3800554356 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 180 مترمربع و پالك شماره 63/20657 واقع در خيابان شهداى 

آتشنشان كوى آتشنشان 3 خريدارى از مالك رسمى اسماعيل آقاعلى 
7- مهدى عبدالملكى فرزند كريم شــماره ملى 3801455440 ششدانگ يك 
بــاب خانه بمســاحت 78/48 مترمربع و پالك شــماره 63/20588 واقع در خيابان 

مدرس كوى فردوس خريدارى از مالك رسمى على عمران حق شناس
8- اسماعيل رضايى فرزند محمد امين شماره ملى 3839326842 ششدانگ 
يك باب خانه بمساحت 74/02 مترمربع و پالك شماره 63/20722 واقع در شهرك 

امام خريدارى از مالك رسمى باباخان درويشى
9- نــادر رحمانى فرزند صحبت شــماره ملى 3801654591 ششــدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت هاى 26‚24031 و 24796 و 24316 و 25797 و 
28790 و 28653 و 49925 و 63541 و 30062 و 66‚15660 و 32‚15086 
و 19980 و 28‚28475 و 07‚9477 و 78‚16020 و 11‚10809 مترمربع پالك 
شــماره هاى 82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69-
83-84 فرعى از 21 اصلى واقع در بخش شش روستاى داشبالغ خريدارى از مالك 

رسمى سيد جالل حسينى.
تاريخ انتشار: مرحله اول: 97/6/6 ، مرحله دوم: 97/6/21- م الف/520

على محمد براتى – رئيس ثبت قروه

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

برابــر راى شــماره 139760322003001289 مورخه 1397/05/22 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ســاالرزهى فرزند چراغ بشــماره شناســنامه 236 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مساحت 275 مترمربع قسمتى از پالك 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد كوچه 
منشــعبه از خيابان فردوســى بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى / محمد جواد دشتى 
خويدكــى محرز گرديده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/6/6- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/6/21- م الف/356
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139760322003001291 مورخه 1397/05/22 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ســاالرزهى فرزند چراغ بشــماره شناســنامه 236 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مســاحت 228/60 مترمربع قســمتى از پالك 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد 
بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى احمد صديقى خويدكى محرز گرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شنبه 1397/6/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 

1397/6/21- م الف/355
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760324001001639 مورخ 97/5/9 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى عليشاهى فرزند عبدالرسول صادره از گچساران را نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 142 مترمربع در قسمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/6/6- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 97/6/21 - م 

الف/461
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

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 13976301053001854 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 محمود قنبرى فرزند شربت على بشماره شناسنامه 394 صادره از زنجان در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 4813 مترمربع پالك 312 فرعى از 85 اصلى واقع در كبير آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى 
محمود قنبرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
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، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/6- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/6/21 - م الف/3040
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 

سند رسمى 
برابر راى شــماره 663 مورخ 1397/05/07 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پل دختر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى ناصر ميرى فرزند بهرام خان بشماره شناسنامه 167 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعيان 
يكباب مغازه تجارى به مساحت 73/ 25 مترمربع پالك 28 فرعى از 14 اصلى واقع در دوالبچى پلدختر خريدارى 
از مالك رسمى آقاى مرغذار حيدروند 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 ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/21 

 جهانگير آزادبخت -رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 

سند رسمى 
برابر راى شــماره 590 مورخ 1397/05/08 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پل دختر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى داريوش برخوردارى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 437 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعيان يكباب واحد تجارى به مساحت 73 مترمربع پالك 1 فرعى از 116 اصلى واقع در كاوكالى پلدختر خريدارى از 
مالك رسمى آقاى داربلوط مجانى 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 ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/21 

 جهانگير آزادبخت -رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

 برج الل دوسانی

رایزن سفارت جمهوری اسالمی پاکستان در تهران

حضور فوتب��ال در جهان حقیقت��اً غیرقابل  توسعه وصف اس��ت. فارغ از آن ک��ه در کجای این مسیر 
دنیا باش��ید، فوتب��ال در خیابان های آن بازی می ش��ود. به طور 
حتم، ش��اید هم��ه ج��ا آن را با اس��م »فوتبال« نشناس��ند، اما 
صرف نظ��ر از آنکه آن را چ��ه می نامند ماهیت اصل��ی فوتبال - 
ضرب��ه به توپ برای ثبت امتی��از در دروازه تیم مقابل - ایدهای 
است که س��ال ها وجود داشته اس��ت. این ورزش مسلماً یکی از 
محبوب ترین ورزش هاس��ت؛ آن هم به خاطر دسترسی آسان به 
آن. ش��ما حتی در مکان های توس��عه نیافته نیز می توانید راهی 
برای فوتبال بازی کردن پیدا کنید، و قطعاً این مس��ئله آن را به 
یکی از تفریحات آس��ان در مقایسه با فوتبال آمریکایی و یا حتی 
بیس��بال و بس��کتبال تبدی��ل می کند. اما حتی فوتب��ال نیز، که 
ورزشی همگانی است، به یک عنصر مهم نیاز دارد: توپ فوتبال. 
تعدادی کمی می دانند که تنها یک ش��هر تولیدکننده بخش 
عظیمی از توپ های فوتبال است و تعداد کمتری حتی می توانند 
حدس بزنند که این ش��هر کجاست؛ حتی اگر برای آنها پرسشی 
چهارگزینهای را مطرح کنید. صادقانه باید گفت اگر شانس 100 
درصدی وجود داش��ته باش��د تنها یک درصد می توانند جایی را 
ک��ه 40 درصد از توپهای فوتبال دنیا در آنجا تولید می ش��ود، به 
درس��تی حدس بزنند. اغلب خواهند گفت: چین و یا آمریکا، اما 
جواب این پرس��ش »سیالکوت«، شهر کوچکی در استان پنجاب 
پاکس��تان است. احس��اس نکنید تنها شما نمی دانس��ته اید و یا 

بی خبر مانده اید چون اولین بار اس��ت که این را می ش��نوید؛ این 
یکی از واقعیت هایی است که کمتر کسی در دنیا آن را می داند. 
چرا سیالکوت؟ داس��تان موفقیت و برتری این شهر کوچک 
در صنعت توپ فوتبال بس��یار جالب اس��ت اما داس��تان عجیب 
و غریب��ی برخالف آنچه انتظ��ار می رود نیس��ت. اولین رونمایی 
بین المل��ل س��یالکوت در جام جهانی س��ال 1982 بود که در آن 
زمان از توپهای »تانگو« این ش��هر برای مس��ابقات استفاده شد. 
اس��تفاده از این توپ فوتبال، س��یالکوت را به یک��ی از برترین ها 
تبدیل کرد و از آن زمان این ش��هر یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
صنعت توپ فوتبال باقی مانده اس��ت. باتوج��ه به اهمیت تولید 
توپ رس��می فوتب��ال جام جهانی و رقابتی که بدون ش��ک برای 
بدست آوردن این افتخار وجود داشت، توانایی شهر سیالکوت در 

تولید بهترین توپ بسیار تأثیربرانگیزتر می نماید. 
ش��اید بپرسید که چرا از ابتدا سیالکوت دست به تولید توپ 
فوتبال زد؟ اولین بار تولید توپ فوتبال در استان پنجاب در سال 
1889 اتف��اق افتاد زمانی که گروهی بریتانیایی از پاکس��تانی ها 
خواس��تند تا ب��رای آنها توپ فوتب��ال تولید کنند. ای��ن گروه از 
زمان بر بودن ارس��ال توپ از طریق دریا خس��ته بودند به همین 
خاطر از پاکس��تانی ها خواستند تا برای آنها اینکار را انجام دهند. 

پس از آن تولید توپ فوتبال در این شهر ادامه یافت و در نهایت 
به آنچه امروز مش��اهده می کنید رسید. سفارش گروه بریتانیایی 
چارچوب سیالکوت و به طور کلی پاکستان را کاماًل تغییر داد که 
این مسئله بسیار خارق العاده است باتوجه به اینکه اصل سفارش 

مسئله ای تقریباً عادی بود. 
سیالکوت، همانطور که انتظار می رود، به شما وابستگی مالی 
این ش��هر را به تولید توپ فوتبال نش��ان می ده��د. با قدم زدن 
در این ش��هر تعداد عجیبی از کارگاهه��ای تولید توپ فوتبال را 
خواهی��د دید - عدد سرس��ام آوری نزدیک به 2000. با داش��تن 
جمعیتی کمتر از 2 میلیون، بخش بزرگی از مردم این ش��هر به 
تولید توپ فوتبال مش��غول می باش��ند، گاهی حتی کل اعضای 
خانواده ها. بدون ش��ک همسایگان س��یالکوت این پیروزی را به 
چالش کش��یده اند؛ برخی از کشورهای آسیایی به سختی تالش 
کرده ان��د تا گوی س��بقت را از پاکس��تان بربایند. ب��ا این وجود، 
سیالکوت همواره نسبتاً بدون چالش باقی مانده و کسی نتوانسته 

است تا کنون او را از میدان به در کند. 
با این ح��ال انحصار و برتری دائمی این ش��هر تعجب برانگیز 
اس��ت باتوجه به این مسئله که این ش��هر تمایلی به بهره گیری از 
تغییراتی که در بخش تولید ایجاد شده اس��ت، تغییراتی که برخی 

از تولیدکنندگان توپ فوتبال اخیراً مجبور به اعمال آن شده اند، از 
خود نشان نمی دهد. با وجود نشان دادن روش های بهتری از تولید 
توپ فوتبال، در یک مطالعه معلوم ش��د »تنه��ا 5 کارخانه از 35 

کارخانه« تصمیم گرفته اند تا در عمل 
از فناوری جدید استفاده کنند. 
البته این مسئله در حال 

تغیی��ر اس��ت؛ چراکه فیفا 
دیگر از توپ های دستساز 
بین الملل  مس��ابقات  در 
و  نمی کن��د  اس��تفاده 
ام��روز تعداد بیش��تری 
از  س��یالکوت  تج��ار  از 

ب��رای  م��درن  فن��اوری 
خریداران  تقاض��ای  تأمین 

بین المللی استفاده می کنند. 
س��یالکوت  اقتص��اد 

ب��ه می��زان زی��ادی به 
صادرات وابسته است؛ 
چراکه 99 درصد از 
محصوالت تولیدی 
صادر  س��یالکوت 
می شوند. این رقم 
حاکی از وابستگی 

توپ  به  این ش��هر 
فوتبال است. 

ب��ا وجود فش��اری که ناگزیر بر برتری س��یالکوت در صنعت 
تولید توپ فوتبال وارد شد، این شهر همواره در تولید حرف اول 
را در دنیا می زند. تا ب��ه امروز، برندهایی همچون نایک، ریبوک، 
آدیداس همگی توپ های فوتبال خود را در این ش��هر پاکس��تان 
تولید کرده اند. مش��خصاً جام جهانی س��عادت و تولید بیشتری را 
برای کارخانه ها به همراه دارد و با جام جهانی که در روس��یه 
برگزار شد این صنعت به طور حتم خود را برای چالش های 

روبه رو آماده می کند. 
دفع��ه بعد که با توپ فوتبال ب��ازی می کردید به جایی 
که احتماال در آن س��اخته شده است فکرکنید. بسیاری از 
افراد به آن فکر نخواهند کرد و چطور 
می توان آنها را مقصر دانس��ت؟ 
در کل به عنوان درسی در 
زندگی پیشنهاد می کنیم 
همیش��ه به فرق بین 
محصول و تولیدکننده 
فکر کنید. درحالی که 
بدون شک قشر مرفه 
و پولدار ب��ا توپ های 
فوتبال بازی می کنند، 
اما این مردمان سختکوش 
پاکس��تانی هس��تند که با 
عشق و سختکوش��ی در قبال 
پول ناچیزی این توپ ها را می سازند. 

این تصور دردناک است، ولی نباید آن را نادیده گرفت. 

بیش از 40 درصد از توپ های فوتبال تنها در یک شهر ساخته می شوند

حتیحدسشراهمنمیزنید!

پاکستان الگویی برای درآمدزایی ملی از صنایع دستی 
با مروری بر وضعیت داخلی و البته اقتصاد درونی و بیرونی  سایر کش��ورها می توان نقاط اشتراکی را یافت که می تواند میـــــراث
الگوی��ی ب��رای بهره گیری از دش��ته های درونی جهت تولید اقتصاد ملی باش��د. 
پاکستان از جمله کشورهایی است که شباهت های تاریخی و فرهنگی به نسبت 
مش��ابهی با ای��ران دارد و می توان از آن به عنوان الگوی��ی در برخی عرصه ها از 

جمله در حوزه صنایع دستی به عنوان یک مولفه اقتصادی بهره گرفت. 
پاکس��تان سرمینی اس��ت که از نظر منابع کانی فقیر بوده و به همین جهت 
بخش کش��اورزی در اقتصاد آن کش��ور نقش تعیین کننده ای دارد. صنایع دستی 
به عنوان جزیی از صنایع کوچک محس��وب ش��ده و دولت از طریق ایجاد مراکز 
خدمات فنی و نیز تأسیس چهار مرکز طراحی در ایاالت چهارگانه به منظور احیا 

و ترویج طرح های اصیل و بومی مناطق، تالش های وسیعی را انجام داده است.
تنها در ایالت پنجاب، ۷ مرکز هدایت صنایع دس��تی به منظور ترویج ساخت 
فرآورده ه��ای چوبی، حصیربافی و س��رامیک و... دایر ش��ده و ایج��اد ۷8 مرکز 

آموزشی قالیبافی را نیز باید به آن افزود.
از جمله صنایعی که در س��ال های اخیر توسعه  چشمگیری داشته و تلفیقی 
از صنایع کوچک و دس��تی است، س��اخت لوازم و وسایل ورزشی به ویژه توپ و 
تور فوتبال، انواع کفش و لباس های ورزش��ی در ش��هر سیالکوت است که عمدتاً 
با دس��ت و ابزار دستی تهیه شده و اشتغال وسیعی را ایجاد نموده و در زمینه ی 
صادرات اینگونه تولیدات، پاکس��تان مقام اول را در جهان احراز کرده است. پس 
از این رش��ته، توس��عه ی روزافزون صنعت فرش در پاکس��تان طی سال گذشته 
اعج��اب آور بوده به طوری ک��ه آمار صادرات آن از 55 میلیون روپیه در س��ال 
1980 م.، نزدیک به 3۷00 میلیون روپیه در سال 1995 میالدی. رسیده است. 

دقیقاً می توان گفت که طی این مدت پاکستان قسمت عمده ای از سهم ایران در 
بازار جهانی فرش را به خود اختصاص داده اس��ت، به طوری که در سال 19۷1 
می��الدی ایران حدود ۷5 درصد ب��ازار جهانی فرش را در اختیار داش��ت و این 
نسبت اکنون به کمتر از 25 درصد رسیده است. علت عمده  این دگرگونی ناشی 
از ایجاد تسهیالت فوق العاده برای صادرات در پاکستان همزمان با وضع مقررات 

بازدارنده و تشریفات دست و پاگیر در امر صادرات فرش ایران بوده است.
ع��الوه بر تس��هیالت اعتب��اری )بهره 2 ت��ا 3 درصد( ب��رای تولید کاالهای 
صادراتی کاه��ش ارزیابی قیمت کاالهای صادراتی در گمرک خروجی بر مبنای 
5/۷ تا 5/12 درصد قیمت FOB برحس��ب نوع کاال موجب پایین آمدن قیمت 
و امکان رقابت آن با محصوالت مشابه سایر کشورها گردیده است. این سیاست، 
رونق تولید و باال رفتن س��طح اش��تغال را نیز در داخل کشور به همراه داشته و 
اقالمی از جمله فرش، نخ و پارچه ی پنبه ای، محصوالت چرمی، شال های پشمی 
دستباف، کفش و لوازم و ابزار جراحی را دربر می گیرد. به منظور ایجاد انگیزه ی 
بیش��تر برای صادرات، به موجب قوانین مصوب، درآمده��ای صادراتی تا میزان 
55 درصد از پرداخت مالیات معاف می باش��د. برای عرضه و فروش فرآورده های 
دس��تی 5 نمایشگاه و فروشگاه در ش��هرهای راولپندی، الهور، پیشاور، مولتان و 

فرودگاه اسالم آباد دایر شده است.

صنایع دستی پاکستان
۱- قالیبافی: بافت انواع قالی و قالیچه و تا حدی گلیم در پاکستان متداول 
است ولی شهرهای کراچی، الهور، مولتان و مظفرآباد از این نظر شهرت بیشتری 
دارند. البته طرح حروف به پای فیل، ش��کارگاه و گل بوته نیز در مواردی به کار 
می رود. برای بافت فرش های نفیس از پش��م مرغوب و گاهی نیز توامان از کرک 
و ابریش��م اس��تفاده می کنند در منطقه ی بلوچستان انواع قالیچه با پشم شتر به 

عنوان پود و موی بز به صورت تار تولید می گردد که به آن »فارسی« می گویند. 
در همین منطقه گلیم های دو رو نیز بافته می شود در مناطق کوهستانی شمالی 
نیز از موی بز برای بافت قالیچه استفاده می شود. عالوه بر اینها گبه هم با همین 

نام و با استفاده از پشم های ضخیم در مظفرآباد بافته می شود. 
۲- پارچه بافی: بافت پارچه های پش��می که در مناطق شمال و شمال غرب 
کشور رایج بوده و نیز نوعی پارچه ی ابریشمی بسیار لطیف که موج دار به نظر می رسد 
و به همین مناسبت به آن دریایی می گویند، در شهرهای مولتان و حیدرآباد بافته 
می ش��ود. - بافت پارچه ی ساری با گلدوزی ابریشم و نیز استفاده از نخهای طال و 
نقره در تزیین آن، که به زردوزی “شهرت دارد، در کراچی. - بافت نوعی پارچه ای 
پشمی با تراکم تار و پود کم برای لباس مردانه در نواحی شمالی گیلگیت و چیترال. 

به این نوع پارچه به مناسبت ماده ی اولیه آن که پشم است پتو می گویند.
۳- چـاپ پارچه: چاپ پارچه با اس��تفاده از قالب های��ی چوبی به صورت 
قلمکار اژرک یا ازرق و همچنین به س��بک باتیک در ایالت س��ند متداول بوده و 
محصوالتی که به این شیوه تهیه می شود، اغلب به عنوان دستار یا روسری مورد 

استفاده قرار می گیرد.
4- سوزن دوزی: با اس��تفاده از طرح های هندسی که سراسر سطح پارچه 
را می پوش��اند، به شیوه ی س��وزن دوزی متداول در میان زنان بلوچ ایرانی، این 

فعالیت بیشتر در نواحی مجاور مرز افغانستان رایج است.
۵- آینه دوزی: نوعی رودوزی با استفاده از قطعات بسیار کوچک آیینه و گاه 
همراه با س��که دوزی بوده و در ایاالت س��ند و بلوچستان و به ویژه شهرهای دره 
غازی خان و کویته )مرکز بلوچستان( متداول می باشد. عالوه بر تزیین لباس های 

محلی برای تهیه ی پرده و آویزهای دیواری از این هنر استفاده می شود.
۶- خوس دوزی: به آن Khes می گویند، در ایاالت سند و پنجاب در میان 
زنان محلی معمول اس��ت ش��یوه ی کار به صورت گلدوزی برجسته با استفاده از 

نخ های فلزی ش��بیه نقره می باش��د که در تزیین لباس زنانه به مصرف می رسد. 
ای��ن فعالی��ت نیاز به صرف وقت و حوصله ی زیادی دارد و تا این اواخر در ایران، 

در استان هرمزگان و به ویژه جزیره ی قشم هم معمول بود.
۷- ساخت اشـیاء گوناگون از چرم و پوست: این رشته در ایاالت سند 
و پنجاب رواج داشته و با استفاده از پوست شتر که روی آن را نقاشی می کنند، 
فرآورده هایی نظی��ر چراع رومیزی، چراغ های آوی��ز، گلدان های تزیینی، قوطی 

سیگار و جعبه ی مخصوص زیورآالت ساخته می شود.
۸- سفالگری: رسوبات اطراف رودخانه های متعددی که در پاکستان جاری 
می باش��د، از قدیم خاک رس مناسبی برای س��اخت اشیای سفالی فراهم ساخته 
اس��ت. محصوالت مذکور با استفاده از چرخ س��فالگری ساخته شده و روی آن را 
معموالً با نقوش هندسی زینت می بخشند. به عالوه تحت تأثیر سبک های اسالمی، 

نقوش گل و بوته و کنده کاری روی اشیا با خط کوفی نیز متداول می باشد. 
۹- سـاخت اشـیای چوبی کنده کاری شـده و معّرق چـوب: به علت 
فراوانی درخت گردو در ناحیه ی کش��میر، س��اخت اش��یای چوبی بسیار زیبا و 
ظریف با اس��تفاده از چوب گردو رواج داش��ته و یک��ی از اقالم عمده ی صادراِت 
صنایع دستی پاکستان را تشکیل می دهد. اشیایی نظیر انواع میز و مبل، پاراوان 
)جداکننده ی فضا( ظروف مختلف و جعبه های گوناگون به ش��یوه ی کنده کاری 
و معرق س��اخته می ش��ود.برای تهیه ی معرق چوب، از مفتول و ورقه های بسیار 

نازک برنجی، صدف، عاج و استخوان استفاده می کنند.
۱0- فلزکاری: تولید محصوالت مسی و برنجی در شهرهای پیشاور و ُگجران 
واال با کیفیت ممتازی متداول بوده و س��طح اش��یاء مذکور را پس از ساخت، به 
صورت مشبک، کنده کاری و یا با نقوش برجسته تزیین می کنند. این محصوالت 
در م��واردی ب��دون تزیینات ولی به صورت جالدار و براق در بازار معروف ش��هر 

پیشاور که به بازار قصه خوانی یا نّقالی مشهور است، عرضه می گردد. 


