
روحانی:

هدایت های رهبری 
پشتوانه دولت است

رییس جمهور، مسئولیت روحانیون را برای حفظ 
انقالب و نظام بسیار سنگین دانست و تصریح 
کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت نیاز 
داریم و ضروری است که روحانیت برای جامعه 

وحدت بخش باشد و امیدآفرینی کنند.
حجت االسالم  حسن روحانی پنج شنبه شب در 
ضیافت افطاری با حضور جمعی از روحانیون و 

ائمه جمعه و جماعات، اظهارداشت: امروز بیش 
از همیشه به اعتدال در داخل کشور و منطقه و 
برای وظیفه مهم معرفی اسالم، نیاز داریم. چرا 
که چشم های بسیاری بویژه از سوی مسلمانانی 
که در نقاط مختلف و از جمله در منطقه، تحت 
فشار و ظلم هستند به ایران اسالمی دوخته شده 

است.                                  اد     امه د     ر صفحه 2

ظریف: برای توافقی بادوام و عادالنه به وین می رویم

امور خارجه در حساب  محمد جواد ظریف وزیر 
و  بادوام  توافقی  برای  که  نوشت  خود  توییتری 

عادالنه به وین می رود.
رهبر  شنبه  سه  روز  بیانات  به  اشاره  با  ظریف 
معظم انقالب در جمع مقامات و مسئوالن ارشد 
معظم  رهبر  که  همانگونه  داشت:  اظهار  نظام 
توافقی  خواستار  ها  ایرانی  کردند  تاکید  انقالب 
عزتمند هستند و زیاده خواهی ها را رد می کنند.

مذاکره  به  وین  در  شنبه  روز  خارجه  امور  وزیر 
کنندگان ملحق خواهد شد.

معاونان ظریف از چهارشنبه هفته گذشته سرگرم نگارش متن توافق جامع هستند.

عراقچی: مشکالت عمده همچنان مانع کار است
صفحه 2
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فساد ۱۰۸ میلیارد 
تومانی مدیر عامل 

یک بانک

تغییـر 
مسیر ترانزیت 

موادمخدر

نحوه برخورد 
با مشترکــان 

پرمصرف برق
3 4 ۱4

وزیر بهداشت تاکید کرد:

اتکا به توان داخلی از راههای دستیابی به اقتصاد مقاومتی
مقام  حمایت  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
معظم رهبری از دولت به ویژه تعابیری که در مورد عملکرد تیم 
مذاکره کننده هسته ای و شخص وزیر خارجه داشتند، موجب 

دلگرمی همه خدمتگزاران به ویژه اعضای دولت شد.

در  هاشمی  زاده  قاضی  سیدحسن  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
خصوص دیدار رمضانی مسووالن نظام با مقام معظم رهبری با 

ابراز خرسندی از این دیدار، مطالب فوق را اعالم کرد.
های  بخش  در  مقاومتی  اقتصاد  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 

در  داشت: تالش می شود  اظهار  است،  تخصصی، محقق شده 
اشاره  مورد  و  مطلوب  وضعیت  به  نیز  پزشکی  تجهیزات  حوزه 

مقام معظم رهبری در این حوزه دست یابیم.
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در 3 ماه نخست امسال محقق شد؛

صادرات ٦ میلیارد دالری میعانات 
گازی و محصوالت پتروشیمی

آیت ا... صدیقی:

تیم هسته ای 
نیاز به حمایت  
نظارتی دارد

کاهش ذخیره بنزین 
۷۰۰ تومانی کارت ها

کارت های بنزین 
حذف نمی شوند

جهانگیری: دولت 
از ورزشکاران برای 

حضور در المپیک 
ریو حمایت می کند

اینکه حمایت   بیان  با  تهران  نماز جمعه  خطیب 
رهبر انقالب از تیم مذاکره کننده باعث مصونیت 
آنان نمی شود، گفت:تیم مذاکره کننده هم به دعا 
نیاز دارد و هم به نظارت لذا توقع نمی رفت که 

مجلس این ایام تعطیل شود.

نماز جمعه  آیت ا... کاظم صدیقی در خطبه های 
تهران تقوا را کلید نجات دانست و گفت: کسی 
که تقوا نداشته باشد، از بن بست ها خالصی ندارد.

وی افزود: تقوا برکت می آورد، ارزانی، رونق بازار 
بی تقوایی  و  تقواست  اهل  برای  خوب  زندگی  و 
از  توفیق  سلب  و  دارد  همراه  به  خود  با  گره 
خیرات  همه  منشا  تقوا  بنابراین  می کند.  انسان 

و بی تقوایی منشا همه بدبختی هاست.
آیت ا... صدیقی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در جمع کارگزاران نظام گفت: رهبری بار دیگر در 
بیانات آرام بخش شان که اعتقاد داریم کلمات ایشان 
ایجاد  مومنین  دل های  در  آرامشی  است،  ذکرا... 
زمینه  و  دلگرم  را  مسئوالن  بیانات  این  و  کردند 

نزدیکی آنها را به یکدیگر فراهم کرد.
اشاره  با  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
از  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  حمایت های  به 
اینان  حال  به  خوشا  گفت:  مذاکره کننده  تیم 
در  را  دلنشینی  بسیار  الفاظ  چنین  رهبری  که 
وصف آنان به کار برد، اما این حمایت ها، بار تیم 

مذاکره کننده را سنگین تر می کند.
وی افزود: نایب امام زمان )عج( تیم مذاکره کننده 
ایشان  اما  می دانند،  متدین  و  غیور  شجاع،  را 
باعث  شرایط  این  می فرمایند  نیز  حکیمانه 
و  هستند  بشر  اینها  نمی شود.  آنان  مصونیت 

ممکن است اشتباه کنند.
چتر  دارد  وظیفه  مجلس  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نظارتی خود را برای صیانت از تیم مذاکره کننده 
و پافشاری اش به حقوق حقه ملت مظلوم شهید 
رفت  نمی  توقع  گفت:  باشد،  داشته  ایران  داده 

تعطیل  اسالمی  شورای  مجلس  ایام  این  در  که 
شود؛ یک حرکت خوبی را آغاز کردند، ولی تیم 
مذاکره کننده نیاز به حمایت های شدید دارد چرا 

که با غدار روزگار مواجه هستند.
ماه  ایام  در  مردم  اینکه  بیان  با  صدیقی  آیت ا... 

دعا  مذاکره کننده  تیم  برای  باید  رمضان  مبارک 
آینده  سرنوشت  هسته ای،  مساله  گفت:  کنند، 
است و یک پیچ حساس و خطرناک تاریخی است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه 
ما نمی توانیم ذلت پذیر باشیم، گفت: ما خود را 
زیر پرچم امیرالمومنین )ع( و ائمه می دانیم. ما 
به  را  نویی  راه  کردیم،  انقالب  که  ملتی هستیم 
را  جایگاهمان  باید  لذا  بخشیدیم،  الهام  ملت ها 
باید  را  امام )ره( و والیت  حفظ کنیم و صالبت 
تیم مذاکره کننده حفظ کنند که این هم به دعا 
تذکر  و  دائم  ارشاد  و  نظارت  به  هم  و  توسل  و 

دائم نیاز دارد.
اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
برای  انقالب  رهبر  توسط  که  قرمزی  به خطوط 
گفت:  است،  شده  ترسیم  هسته ای  مذاکرات 
القا  بیان داشتند »بعضی ها ممکن است  رهبری 
کنند ما در جلسات خصوصی به تیم مذاکره کننده 
اجازه هایی دادیم که به صورت علنی آن را بیان 
نمی کنیم. نخیر؛ ما این خطوط قرمزی را که در 
را  خطوط  این  می کنیم،  مطرح  عمومی  بیانات 
یکسری  آنکه  عالوه  به  گفته ایم،  هم  خلوت  در 
لذا  کرده ایم«.  گوشزد  را هم  دیگر  قرمز  خطوط 
انتظار داریم انشاءا... با عنایت صاحب این کشور 
که امام زمان )عج( است، به موفقیت دست یابیم.

آیت ا... صدیقی با اشاره به اینکه آمریکا داوطلب 
آمریکا  این  بوده است، گفت:  مذاکرات هسته ای 
است که کسی را به نزد رهبر انقالب می فرستد 
هسته ای  مساله  در  که  می کند  درخواست  و 
مشکل را حل کنیم و قول می دهد که تحریم ها 

را  هسته ای  حقوق  و  بردارد  ماه  شش  ظرف  را 
هم به رسمیت بشناسد؛ ولی آقا با بصیرت خاص 
آنها  به  اعتماد  »ما  که  می فرمایند  خودشان 

نداریم.«
آن  افزود:  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
واسطه به رهبر انقالب می گوید »اگر اعتماد هم 
ندارید الاقل آنان را امتحان کنید« این امتحان 
سال  دو  از  سر  ماهشان  شش  دیدید  که  بود 
زیاده خواهی ها  چقدر  هم  هنوز  و  است  درآورده 
تیم  که  می طلبد  لذا  دارند!  افزون طلبی ها  و 
روح  و  عزت  کرامت،  حفظ  برای  مذاکره کننده 
انقالبی و سنگر رهبری توده های بپا خواسته دنیا، 

علیه نظام استکباری جهان تالش کند.
آمریکا  شد  باعث  که  دلیلی  آن  کرد:  تاکید  وی 
دانشمندان  تالش  شود،  مذاکرات  این  داوطلب 
هسته ای بود که موجب شده بود دست ایران در 
این زمینه پر باشد. مساله غنی سازی ۲۰ درصد 
و  کنند  محقق  توانستند  داخلی  دانشمندان  را 
به  ایران  و  رفته  به خطا  تیرشان  که  دیدند  آنها 
قدرتی فکر نکردنی دست یافته و با تحریم ها از 

پا ننشسته است.
ادامه  ضرورت  بر  تاکید  با  صدیقی  آیت ا... 
ما  گفت:  هسته ای  انرژی  صلح آمیز  فناوری های 
باشد،  پر  دستمان  هسته ای  فناوری  در  چه  هر 
در مذاکرات دست برتر خواهیم داشت، ولی اگر 
سرمایه  و  نعمت  این  قدر  و  کردیم  عقب نشینی 
را ندانستیم، موفق نمی شویم. آنها هر چه به ما 
وعده  می دهند، وعده های پوچ است و نمی شود به 

وعده های آنان اعتماد کرد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه کار تحقیق 
و توسعه را جزو خطوط قرمز مذاکرات دانست و 
گفت: تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی مربوط به 
شورای امنیت و یا کنگره آمریکا باید فوراً هنگام 

امضای موافقتنامه لغو شود و نه تعلیق.
تعهدات  اجرای  اینکه  بیان  با  صدیقی  آیت ا... 
نباید منوط به امضای آژانس باشد، گفت: آژانس 
اختیار  در  و  نداده  پس  خوب  را  خود  امتحان 

قدرت های بزرگ است.
گفت:  مقاومتی  اقتصاد  به  اشاره  با  همچنین  وی 
چالش هایی را در این زمینه حضرت آقا بیان کردند 
که اگر کسی وجدان داشته باشد، باید بپا خیزد و 
بداند که چتر والیت، چتر رهبری و ادامه حرکت 
انبیا است و در مقام دلسوزی و نجات همگان است.

تاکید کرد:  این هفته تهران  نماز جمعه  خطیب 
یکی از چالش های اقتصاد مقاومتی، سطحی نگری 
است. با لفظ پردازی و مباحث روشنفکری، اقتصاد 
و  پویایی  حرکت،  نمی شود؛  محقق  مقاومتی 

خالقیت می خواهد.
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آیت ا... صدیقی:

تیم هسته ای نیاز به حمایت  نظارتی دارد
مجلس نباید تعطیل می شد

صادرات میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی 
در سه ماه نخست امسال به بیش از شش هزار و 

۲۰۰ میلیون دالر رسید.
براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، 
 ١٩٥ و  هزار  شش  امسال،  نخست  ماه  سه  در 
هزار تن میعانات گازی به ارزش دو هزار و ٦۲٩ 
میلیون دالر و رقم ریالی ٧٤ هزار و ٦٨۰ هزار 
از  میلیارد ریال به خارج از کشور صادر شد که 
از نظر ارزشی ۲.۲٤  نظر وزنی ۲٤.٧۲ درصد و 

از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.
پتروشیمی  صادراتی  محصوالت  همچنین 
سهم  از  درصد   ۲٤.٩٩ وزنی  نظر  از  کشورمان 
کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد و 
در سه ماه نخست امسال به شش میلیون ۲٦٣ 
با  نیز  ارزشی  نظر  از  همچنین  رسید،  تن  هزار 
از  ها  پتروشیمی  سهم  درصدی   ٣٣.٣٤ سهمی 
صادرات غیرنفتی به سه میلیارد و ٦۲٣ میلیون 
دالر رسید و نیز ارزش ریالی محصوالت صادراتی 

نیز ١۰۲.٩٩٣ هزار میلیارد ریال بود.
هیدرو  و  نفتی  گازهای  افزاید:  می  گزارش  این 
کربورهای گازی به ارزش ٥٧٦ میلیون دالر و سهم 
ارزشی هفت درصد و نیز پروپان مایع شده به ارزش 
از  ارزشی ٤.٦٥ درصد  ٣٨٣ میلیون دالر و سهم 

دیگر صادرات مهم سه ماه نخست امسال بود.
و  میلیون دالر  ارزش ٣٦٣  به  نیز  قیر  همچنین 
سهم ٤.٤ درصدی نیز در سبد متنوع محصوالت 

صادراتی غیر نفتی کشورمان قرار داشت.

در 3 ماه نخست امسال محقق شد؛

صادرات ٦ میلیارد دالری میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی

بورس تهران بعد از دو ماه روند نزولی از ابتدای 
رشد  به  رو  روند  ماه  خرداد  در  تاکنون،  سال 
خود را آغاز کرد و بازدهی ۲ درصدی را نصیب 

سهامداران خود کرد.
بورس تهران بعد از دو ماه روند نزولی، در آخرین 
هفته خرداد ماه روند صعودی خود را آغاز کرد و 
با رشد ١۰٨ واحدی شاخص و رسیدن به کانال 
٦٣ هزار و ٨١۰ واحدی، بازدهی سهامداران خود 

را از منفی به ۲ درصد رساند.
اخبار  انتشار  نتیجه  در  که  سرمایه  بازار  رشد  با 
بازگشایی  سپس  و  توقف  نیز  و  سیاسی  مثبت 
بورس  شاخص  داد،  رخ  پاالیشگاهی  نمادهای 
تاکنون رشد هزار و ۲٧٩  ابتدای سال  از  تهران 
اندک  جبران  صدد  در  و  کرد  تجربه  را  واحدی 

زیان سهامداران خود برآمده است.
رغم  علی  ماه  در خرداد  که  است  حالی  در  این 
رشد نسبی قیمت ها و بهبود تقاضا، ارزش و حجم 
پیدا  کاهش  ماه  اردیبهشت  به  نسبت  معامالت 
کرد به طوری که طی ۲١ روز معامالتی خرداد 
٩ هزار و ۲٩٧ میلیون سهم به ارزش ١٨ هزار و 

۲٧٥ میلیارد تومان داد و ستد شد.همچنین در 
افت  درصد   ۲٤ معامالت  دفعات  تعداد  ماه  این 
کرد و به ٧٨۲ هزار دفعه رسید همچنین از تعداد 
خریداران به دلیل انتظار آنها برای مشخص شدن 
نتیجه مذاکرات هسته ای ٣٩ درصد کاسته شد 

و تعداد آنها به ١٩١ هزار نفر رسید.

بورس  محتاطانه  روند  رغم  علی  ماه  خرداد  در 
تهران، معامالت اوراق مشارکت رشد کرد و ارزش 
و حجم معامالت این اوراق با رشد مواجه شد به 
طوری که در این ماه ٥ میلیون برگه داد و ستد 
شد که نسبت به ماه گذشته با رشد هزار درصدی 

رو به رو شد.

بازدهی 2 درصدی سهامداران بورس در خرداد

حوزه  در  فعال  شرکت   شش  بازار  سهم 
واردات خودرو به کشور کمتر از یک درصد 

است.
 )١٣٩٣( گذشته  سال  دوم  ماهه  در شش 
کشور  به  خودرو  واردکننده  شرکت  شش 
یک  از  )کمتر  درصد   ۰.٨ حدود  مجموعا 
در  را  کشور  خودروی  بازار  سهم  درصد( 

اختیار داشته اند.
بازرسی  ارزیابی شرکت  اساس طبق  براین 
کیفیت و استاندارد ایران از وضعیت خدمات 
ماهه  شش  در  سواری  خودروهای  فروش 

دوم سال گذشته، سهم بازار شرکت آرین موتور 
بوده  درصد   ۰.۲ میتسوبیشی(  )واردکننده  پویا 

است.

هیوندای(  )واردکننده  موتور  آسان  شرکت 
نیز ۰.١ درصد سهم بازار را در اختیار داشته 
)واردکننده  قشم  مدیا  بازار  سهم  است. 
شرکت  است.  بوده  درصد   ۰.۲ نیز  ام جی( 
 ۰.١ نیز  کیا(  )واردکننده  خودرو  اطلس 

درصد سهم بازار را در اختیار داشته است.
در بازه زمانی شش ماهه دوم سال گذشته 
)واردکننده  خودرو  پرشیا  بازار  سهم 
بوده  درصد  دهم  یک  از  کمتر  بی ام دبلیو( 
موتور  آلفا  بازار  سهم  مدت  این  در  است. 
از یک دهم  نیز کمتر  )واردکننده جولیتا( 

درصد بوده است.

سهم بازار واردکنندگان خودرو، کمتر از یک درصد

همین صفحه

همین صفحه

صفحه 7

صفحه 14



عراقچی: مشکالت عمده همچنان 
مانع کار است

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
هسته ای نگارش متن را » بویژه در بخش های آخر« 
دشوار توصیف کرد و گفت: همچنان مشکالت عمده 

ای مانع کار است.
معاون وزیر امور خارجه گفت: با این حال در جزییات 
و در بعضی از موارد عمومی پیشرفت های خوبی 

حاصل شده است. 
عراقچی از حضور تمامی هیات های مذاکره کننده 
به ریاست معاونان وزیران خارجه 1+5 در وین خبر 
چندجانبه  و  دوجانبه  مداوم  جلسات  گفت:  و  داد 
با معاونان و هیات برگزار می شود. در بخش های 
با  متفاوتی  مواضع  بعضا  هم  آنها  موضوع  حساس 
سختی  کار  شدنشان  هماهنگ  که  دارند  یکدیگر 
است و باید جلسات هماهنگی بین آنها برگزار شود. 
به  و  سختی  به  کار  درمجموع،  داشت:  اظهار  وی 

آهستگی به پیش می رود.
عراقچی درپاسخ به سوالی درباره اظهار نظر یکی 
پیشرفت  بر  ارشد 5+1 مبنی  از مذاکره کنندگان 
90 درصدی نگارش متن گفت:در حال حاضر نمی 
شود از عدد و رقم صحبت کرد. همانطور که می 
دانید یک متن اصلی وجود دارد و چندین ضمیمه 
، درهرکدام از اینها با درصدهای مختلفی به پیش 
رفته ایم. در متن اصلی نسبت به ضمائم پیشرفت 
ها بهتر بوده است. وی افزود:به دلیل این که ضمائم 
کار  پیشرفت  است  زیادی  بسیار  جزییات  درگیر 
خاصی  درصد  از  توان  نمی  است.  دشوارتر  قدری 
صحبت کرد . برخی موضوعات هنوز مانده که از نظر 
کیفی اهمیت بیشتری دارد . موضوعاتی هست که 

حل شده ولی اهمیتش کمتر است .
ظریف  محمدجواد  اینکه  به  اشاره  با  عراقچی 
افزود:  وارد وین می شود،  ایران شنبه  وزیرخارجه 
فکر می کنم روزهای شنبه و یکشنبه مالقات های 
دوجانبه بین وزرای خارجه و بعضا چند جانبه برگزار 
شود و بعد دوباره کار نگارش ادامه پیدا خواهد کرد.

وی در پاسخ به موضوع تمدید مذاکرات گفت : بحث 
تمدید االن در دستور کار ما وجود ندارد، بنای ما این 
است که تا زمان تعیین شده بتوانیم به یک توافقی 
برسیم و اگر الزم باشد چند روزی کار را ادامه می 

دهیم، تا در پایان به یک جمع بندی برسیم.

زنگ خطر انتقال بیماری های 
واگیر از پاکستان به ایران

وزارت بهداشت و درمان پاکستان به تازگی اعالم کرده 
است که 84 درصد کودکان در ایالت بلوچستان این 
کشور هیچ نوع واکسنی دریافت نمی کنند؛ خبری که 
می تواند زنگ خطری برای احتمال انتقال بیماری های 

واگیر به خاک ایران باشد.
وزارت  اورژانس  عملیات  مرکز  گزارش  براساس 
بهداشت پاکستان، از هر 100 کودک پاکستانی در 
آنها بطور  نفر  تنها 16  این کشور،  بلوچستان  ایالت 
فلج  جمله  از  مختلف  های  بیماری  برابر  در  کامل 
واکسینه  هپاتیت  و  سرخک  مرغان،  آبله  اطفال، 
پاکستان،  ایالت  ترین  بلوچستان محروم  می شوند. 
ایران  با  مشترک  مرز  کیلومتر  هزار  یک  به  نزدیک 
دارد و با توجه به تردد اتباع پاکستانی از گذرگاه های 
مختلف مرزی و همچنین برخی ترددهای غیرقانونی، 
به رغم تمام مراقبت های پزشکی و بهداشتی که از 
انتقال ویروس  احتمال  انجام می شود،  ایران  سوی 
بیماری های مسری خطرناک از پاکستان به داخل 
بهداشت  از مسووالن بخش  یکی  دارد.  ایران وجود 
نشود،  ذکر  نامش  خواسته  که  بلوچستان  ایالت 
است:  گفته  پاکستان  داون  روزنامه  با  مصاحبه  در 
بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایالت بلوچستان 
غیرفعال هستند. هرسال تعداد زیادی از کودکان در 
این ایالت به بیماری هایی نظیر سرخک، آبله مرغان، 
فلج اطفال و هپاتیت مبتال می شوند. این بیماری ها 

ساالنه موجب دهها کودک در بلوچستان می شود.
در سال های اخیر، منحنی میزان ابتال به فلج اطفال 
در پاکستان روند صعودی داشته است. سطح پایین 
سواد و آگاهی مردم در بسیاری از مناطق پاکستان به 
ویژه ایالت بلوچستان، تاثیر منفی تبلیغات گروه های 
افراطی علیه استفاده از روش های علمی و پزشکی 
خطر  همچنین  و  ها  بیماری  از  گیری  پیش  برای 
از  واکسیناسیون،  های  گروه  به  تروریستی  حمالت 
عمده ترین دالیل ضعف فعالیت های واکسیناسیون 

در این کشور است.
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داعش مسئولیت انفجار تروریستی 
مسجد شیعیان کویت را برعهده گرفت

تکفیری  گروه  که  کردند  اعالم  خبری  منابع 
امام  مسجد  تروریستی  انفجار  مسئولیت  داعش 
جعفر صادق)ع( در منطقه صوابر واقع در مرکز 
پایتخت کویت را که ساعتی پیش رخ داده است، 

برعهده گرفت.
به گزارش ایرنا از کویت،کلیه بیمارستان های کشور 
بمنظور پذیرش مصدمان حادثه به حالت اماده باش 
در امده و نیروهای امنیتی منطقه وقوع حادثه را 

تحت کنترل خود قرار داده اند.
در محل  پیش ضمن حضور  دقایقی  امیر کویت 
انفجار مسجد بزرگ شیعیان در این کشور از نزدیک 
با مصدومان و خانواده های شهدا و قربانیان گفتگو 
اسیب  به  رسیدگی  برای  الزم  دستورات  و  کرد 

دیدگان را صادر نمود.
شیخ صباح االحمد در این بازدید خواهان شناسایی 

فوری عامالن این حادثه تروریستی شد.
جمله  از  کویت  پارلمان  نمایندگان  از  تعدادی 
در  حضور  با  شیعه  نمایندگان  و  مجلس  رییس 
محل حادثه مردم را به حفظ ارامش فراخواندند. به 
گفته شاهدان عینی این انفجار در رکعت اخر نماز 
جماعت و توسط یک عامل تکفیری صورت گرفت.

انتقاد از مصرف برق 
در ادارات و مساجد

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با انتقاد 
از مصرف برق در ادارات و مساجد، گفت: ادارات 
و مساجد در افزایش مصرف در زمان پیک سهم 

بسزایی دارند.
سخنان  در  هاشمی  سیدمحمد  ایرنا،  گزارش  به 
پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، با 
تاکید بر اینکه در انفاق باید اعتدال را رعایت کرد و 
از حد نگذریم زیرا ریخت و پاش و مصرف بی رویه 
حرام است، افزود: با وجود این تاکیدات اما در بخش 

های مختلف اسراف داریم.
و  خانگی  برق  مصرف  سرانه  داشت:  اظهار  وی 
کشاورزی در ایران سه برابر متوسط جهان است 
و این رقم در بخش تجاری، حمل و نقل و صنعت 

یک برابر و در مصرف آب دو برابر است. 
در  برق  حد  از  بیش  مصرف  از  انتقاد  با  هاشمی 
ادارات، گفت: دو هزار و 234 مشترک اداری وجود 
دارد که این تعداد در زمان اوج مصرف )ساعات 11 
تا 15( حدود 1150 مگاوات مصرف برق دارند که 

28 درصد مصرف تهران را تشکیل می دهد.
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران، در 
حالی که 4 میلیون و 200 هزار مشترک داریم که 
نیم درصد ادارات را تشکیل می دهند اما از نظر 
مصرف ادارات در سطح باالیی قرار دارند و معادل 

28 درصد برق تهران را مصرف می کنند.
در  مسجد   611 و  هزار  دو  اینکه  بیان  با  وی 
تهران داریم که مصرف برخی از آنها برابر با110 
مشترک خانگی است، تصریح کرد: تنها دو درصد 
از مشترکین بیش از هزار کیلووات در ماه مصرف 
دارند که اکثر مساجد نیز در این رنج و گروه قرار 
دارند.  هاشمی با اشاره به وجود محدودیت در تولید 
برق، گفت: دما، رطوبت و مصرف از نمونه های مهم 
در بخش برق است و تقاضا می شود در ساعات 
پیک روز )11 تا 15( و)20 تا 23( شب از تجهیزات 

پرمصرف استفاده نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ افزود: 
روز   5 در  اما  است  روز   7 دارای  هفته  هرچند 
نزدیک  مصرف  پیک  چهارشنبه(  تا  هفته)شنبه 
روز  در  میزان  این  و  است  مگاوات  هزار  به چهار 
پنجشنبه سه هزار مگاوات و روز جمعه کمتر از سه 
هزار مگاوات است و این نشان از استفاده بی رویه 

از این انرژی دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید در مصرف به زمان پیک 
پرمصرف  وسایل  از  ساعات  این  در  و  توجه شود 
با  برق  صنعت  داشت:  اظهار  نشود،  استفاده 
مشترکین خود قراردادی منعقد کرده که در فیوز 
پایین کنتور درج شده که براساس آن مشترکین 
ظرفیتی را خریداری کرده اند بنابر این مشترکین 
حق ندارند فیوز باالتر به آن نصب کنند زیرا این امر 

از نظر شرعی نیز حرام است.

دیدارمسئوالن کنسولگری ایران 
بازندانیان ایرانی استانبول

ایران  مسئولین سرکنسولگری جمهوری اسالمی 
در استانبول ترکیه با زندانیان ایرانی ندامتگاه »مال 
نزدیک  از  را  آنها  شرایط  و  دیدار  استانبول  تپه« 

بررسی کردند.
» عباس توسلی« معاون سرکنسولگری جمهوری 
بر  گفت:  دیدار،  این  انجام  از  پس  ایران  اسالمی 
اساس تاکید وزارت امور خارجه مبنی بر سرکشی 
به  و  آنها  اولیه  نیازهای  رفع  و  ایرانی  زندانیان  از 
مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به عنوان 
یک وظیفه اداری، دینی و انسانی با زندانیان ایرانی 

ندامتگاه مال تپه دیدار کردیم.
وی افزود: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، قرار 
است در طول ماه مبارک رمضان با زندانیان ایرانی 

دیگر زندانهای استانبول نیز مالقات کنیم.
ندامتگاههای  در  زندانی  ایرانیان  شمار  توسلی، 
نفر  از 250  بیش  در مجموع  را  ترکیه  استانبول 
برشمرد که از این تعداد، 180 نفر در زندانهای شهر 
استانبول هستند و 12 تن از آنها را زنان تشکیل 
می دهند. این افراد به اتهام ارتکاب جرائم گوناگون، 

محاکمه و زندانی شده اند. 
هنگام  ایران  سرکنسولگری  توسلی،  گفته  به 
و  شرایط  بررسی  بر  عالوه  زندانیان،  از  سرکشی 
استماع درخواستهای آنها، انواع کتب دینی و ادعیه، 
تقویم و برخی اقالم و لوازم موردنیازشان را به آنها 

می دهد.

اصالحیه
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاوني مسکن فجر سازمان خدمات موتوري شهرداري کرج
بدينوسيله از اعضاي محترم اين شركت تعاوني دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي ساليانه بطور فوق العاده )نوبت اول( كه 
در ساعت 11 ظهر روز پنج شنبه مورخ 94/5/8 در نشاني كرج- انتهاي خيابان شهيد صدوقي – سازمان خدمات موتوري شهرداري 

كرج برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.
توجه: در صورتيكه هر يك از اعضا نتواند در مجمع عمومي فوق حضور يابد مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال 
راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام االختيار واگذار كند. تعداد آرا وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو 
تنها يك راي خواهد بود و در اين صورت تاييد نمايندگي تام االختيار با يك بازرس يا دو عضو هيئت مديره تعاوني خواهد بد. 
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف 7 روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست 
داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، 
عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، عضويت متقاضي و 
اهليت نماينده، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد و ورقه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد. اعضايي 
كه مايل به كانديداي هيات مديره و بازرسي مي باشند مدارك خود را ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي جهت ارائه به 

كميسيون ماده 5 اتاق تعاون به دفتر تعاوني تحويل نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش كتبي هيات مديره و بازرس
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص صورتهاي مالي سال 90 الي 93

3- طرح و تصويب بودجه آتي شركت
4- انتخاب هيات مديره و بازرسان

هیات مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مسکن فجر سازمان خدمات موتوري

شهرداري کرج
به  انجام اصالحات  به  باتوجه  تعاوني مي رساند  اعضاي محترم شركت  به اطالع كليه  بدينوسيله 
عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوري اسالمي ايران مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
انتهاي خيابان شهيد  اين شركت راس ساعت 12ظهر روز شنبه مورخ 94/4/20 در نشاني كرج- 

صدوقي – سازمان خدمات موتوري شهرداري كرج برگزار مي گردد.
از كليه اعضاي محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مذكور حضوربهم رسانيده و يا نمايندگان تام 
با حضور  اين مجمع  يادآوري مي شود  نمايند. ضمنا  به صورت مكتوب معرفي  را  االختيار خود 
دوسوم كل اعضا شركت تعاوني رسميت مي يابد و تصميماتي كه در اين مجمع اتخاذ مي شود 

براي كليه اعضا )اعم از غائب و مخالف( نافذ  ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني براي مدت سه سال
2- طرح و تصويب اساسنامه جديد

هیات مدیره شرکت تعاوني

اد     امه از صفحه1
رییس جمهوری با اظهار خشنودی از اینکه توفیق 
امروز مسئولیت  یافته که  را  با روحانیونی  دیدار 
انقالب و نظام اسالمی  بسیار سنگینی در حفظ 
بر عهده دارند، گفت: روحانیت تا دهه های 30 و 
40 مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی داشت اما 
از آن سال ها مسئولیت سنگین دیگری در عرصه 
سیاسی و در حمایت از نهضت امام خمینی)ره( 
بر عهده گرفت و روحانیون پشت سر امام راحل 

ایستادند تا نهضت به پیروزی رسید.
روحانی با بیان اینکه روحانیت مصادف با همین 
توجه  با  را  دیگری  سنگینی  مسئولیت  دوره 
تمدن  با  جوان  نسل  آشنایی  شدن  فراگیر  به 
چون  پیشگامانی  افزود:  گرفت،  عهده  بر  جدید 
مفتح  شهید  و  بهشتی  شهید  مطهری،  شهید 
آغاز  از  اندکی پیش تر  و شاید  در همین سال ها 
برای  نهضت اسالمی، مسئولیت سنگین دیگری 
برقراری ارتباط بین حوزه های علمیه و سنت با 
نسل جوانی که با تمدن جدید آشنا شده بود، بر 

عهده گرفتند.
رییس جمهوری، برقراری و استقرار نظام اسالمی 
به عنوان آرزوی دیرین مسلمانان و روحانیون را 
با  نامید که روحانیت  مسئولیت سنگین دیگری 

پیروزی انقالب اسالمی بر عهده گرفت.
رییس شورای عالی انقالب فرهنگی اظهارداشت: 
همه این مسئولیت ها از مسئولیت های فرهنگی و 
انقالب اسالمی و  اجتماعی، تداوم مسیر نظام و 
حفظ و استقرار نظام در ابعاد مختلف همچنان بر 
عهده روحانیت است و در کنار همه اینها شرایط 
برای  نیز  جدیدی  مسئولیت های  امروز  خاص 

روحانیون به ارمغان آورده است.
رییس جمهوری تصریح کرد: روزگاری دغدغه ما 
این بود که چه کنیم تا جوانان در مسیر استفاده 
از رادیو و تلویزیون به انحراف کشیده نشوند، اما 
و  ماهواره ها  و  اجتماعی  شبکه های  انبوه  امروز 
دسترسی به فضای مجازی، دغدغه های جدیدی 
را برای ما ایجاد کرده تا در انتقال فرهنگ صحیح 
اسالمی به نسل های جوان دچار مشکل نشویم.

گسترده  موج  کنار  در  داد:  ادامه  روحانی 
و  امروز  که  گفت  باید  متأسفانه  اسالم هراسی 
توسط عده ای نیز موج روحانیت  هراسی در حال 
به راه افتادن است و این مسئولیت روحانیون را 

سنگین تر از گذشته می کند.
رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه دولت نیز 
در این زمینه مسئولیت های سنگینی دارد و البته 
خاطر  روبروست،  پیچیده ای  و  سخت  شرایط  با 
کار  این دولت  بودید که  نشان کرد: همه شاهد 
خود را در چه شرایط سختی آغاز کرد اما همه 
به  عمل  از  تا  گرفته ایم  بکار  را  خود  تالش های 

مسئولیت های خود عقب نمانیم.
روحانی با اشاره به مذاکرات هسته ای که تقریباً 
از آغاز به کار دولت یازدهم به صورت فشرده و 
بوده است، گفت: قدم های  انجام  جدی در حال 
برداشته ایم  به پیش  این زمینه  بسیار مهمی در 
و  افراطی گری  و  منطقه  شرایط  به  توجه  با  اما 
در  دین  نام  به  هستیم  شاهد  که  خشونتی 
منطقه و جهان به اسالم ضربه می زند، همچنان 

مسئولیت های سنگینی پیش رو داریم.
و  حمایت ها  و  مردم  حضور  جمهوری  رییس 
و  پشتوانه  را  رهبری  معظم  مقام  هدایت های 
خود  مسئولیت های  ایفای  در  دولت  راهگشای 
عنوان و تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره 

در تمام عرصه ها هدایتگر و یاری گر دولت بودند 
و اگر حمایت ها و هدایت های ایشان نبود قطعاً 

آنچه امروز حاصل شده است، میسر نبود.
روحانی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه 
همواره روحانیت در کنار مردم بوده است، خاطر 
باید همچنان در  نیز روحانیت  امروز  نشان کرد: 
کنار مردم باشد و از سوی دیگر وظیفه خطیری 
این  و  دارد  اسالمی  و حکومت  نظام  از  دفاع  در 
کار را برای روحانیت سخت تر از گذشته می کند 
در  خود  مسئولیت های  به  صحیح  عمل  برای  و 

این شرایط باید همه دست به دست هم بدهیم.
ایراد  به  روحانیون  از  نفر   4 مراسم  این  آغاز  در 
به  مبلغی  حجت االسالم  پرداختند.  سخنرانی 
عنوان اولین سخنران با بیان اینکه ضروری است 
رابطه بین دین و شریعت را دوباره تعریف کنیم، 
به  مردم  گرایش  ساز  بستر  باید  شریعت  گفت: 
دین باشد و نه باعث فرار و جدایی مردم از دین؛ 
منطقه  که  شرایطی  در  روحانی  دکتر  دولت  و 
فرصتی  است،  درگیر  شریعت  از  غلط  تعریف  با 
مناسب در داخل و خارج کشور برای بسط اخالق 

و گسترش نگاه صحیح به شریعت و دین است.
در  نیز  آملی  المسلمین جوادی  و  حجت االسالم 
داشتن  پاک  ماه  را  رمضان  مبارک  ماه  سخنانی 
صحنه جان و شستشوی عرصه عقل عنوان کرد 

و اظهار داشت: عالمان و فاضالن حوزه و دانشگاه 
از دولت تدبیر و امید و اعتدال درخواست دارند 
اعتدال  به  را  همگان  که  را  رمضان  فرهنگ  که 
ملت  و  ایران  باردیگر  تا  کرده  می خواند،ترویج 
ایران بر عرش ادب و فرهنگ در جهان تکیه زنند.

نیز  مراسم  بعدی  سخنران  ادیب  حجت االسالم 
دولت  مفهوم  به  یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با 
است،  دیگر  دولت های  از  نزدیک تر  فراجناحی 
تصریح کرد: انتظار از دولت تدبیر و امید این است 
که در مسیر رفع تنش های پیش آمده در گذشته 
قدم بردارد و برای ایجاد آشتی ملی تالش کند و 
در راستای همدلی و همزبانی در دفاع از منافع 
ملی تعریفی جدید از چینش نیروهای سیاسی و 

اجتماعی سامان دهد.
به  خداوند  هدیه  اسالمی  جمهوری  افزود:  وی 
ایران است و بنده از رییس جمهوری محترم به 
عنوان مجری قانون اساسی می خواهم که در کنار 
نظام،  فناورانه  و  علمی  دستاوردهای  از  حراست 
از  دفاع  چگونگی  راهکارهای  از  دوباره  تعریفی 
ارایه  اساسی  قانون  اصول  براساس  مردم  حقوق 
متأسفانه  که  هستیم  آن  شاهد  که  چرا  دهد 
گاهی  غلط  های  استنباط   و  تعاریف  براساس 
حقوق مردم ضایع می شود که نمونه آن تعطیلی 
کنسرت های قانونی و مجوز دار است که این را 
نادیده گرفتن حقوق مردم و خالف قانون اساسی 

می دانم.
به  نیز  طباطبایی  المسلمین  و  حجت االسالم 
باید  اینکه  بر  تأکید  با  سخنران  آخرین  عنوان 
تقویت  و  شود  تقویت  مردم  و  روحانیت  رابطه 
این رابطه مشکالت زیادی را حل و فصل خواهد 
غرش های  شاهد  گاهی  متأسفانه  گفت:  کرد، 
معظم  مقام  توصیه  به  عمل  جای  به  جاهالنه 
از  و  هستیم  قهرمانانه  نرمش  بر  مبنی  رهبری 
آقای روحانی می خواهم پیام مرا به آقای دکتر 
ظریف برساند و به ایشان بگوید که سختی های 
برای  مسیرتالش هایتان  در  که  طعنی  هر  و  راه 
برای  به شما زده می شود،  از حقوق ملت  دفاع 

شما یک حسنه خواهد بود.

روحانی:

هدایت های رهبری پشتوانه دولت است

آيت ا... صديقی:

تیم هسته ای نیاز 
به حمایت  نظارتی 

دارد
اد     امه از صفحه1

آیت ا... صدیقی با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی 
صبر و حوصله می خواهد، گفت: آنچه ما در بعد 
و  آورده ایم  دست  به  نانو  و  ماهواره ای  هسته ای، 
دشمن خواب آن را هم نمی دید، حاصل یک شب 
و دو شب نیست، در این 10 سال به بار نشست و 

مایه افتخار شد.
وی افزود: برخی راه ها صعب العبور است اما باعث 
وارد  و  غرب  دنیای  با  معامله  لذا  ماست؛  نجات 
کردن کاالهای آنها چه بسا سهولت داشته باشد، 
ولی کشورهای دیگری وجود دارند که اگر به سراغ 
آنها برویم با صعوبت ها باید دست و پنجه نرم کنیم، 

اما این کار مایه نجات کشور ما خواهد بود.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطر نشان 
مادی  مکتب  شده  تربیت  یا  که  بعضی ها  کرد: 
می گویند  هستند،  اجانب  مامورین  یا  و  غرب 
برای آنکه مشکالت ما حل شود، باید از مبانی 
کفر  دنیای  با  و  کنیم  عقب نشینی  دینی مان 
دهند.  نشان  ما  به  سبز  چراغ  آنها  تا  بسازیم 
مساله  هم  است،  خطرناکی  بسیار  مطلب  این 
عقب نشینی کردن از مبانی و ارزش های انقالبی 
و هم بی اعتمادی به مردم که فکر کنیم مردم 
قضاوت  چه  این  ندارند؛  را  سختی ها  تحمل 

نابجایی است! ما باید صادقانه مطالب و مشکالت 
سال  هشت  آنان  بگذاریم،  میان  در  مردم  با  را 
فرستادند.  قربانگاه  به  را  جوان هایشان  نیم  و 
مردمی که امام فرمودند که از مردم صدر اسالم 

برترند؛ لذا باید به آنان اعتماد کنیم.
مسائل  در  معنویت  به  تکیه  صدیقی  آیت ا... 
اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر تقوا و 
ایمان باشد، خدا قول داده است هم از زمین برکت 
می جوشاند و هم از آسمان، لذا نباید به هیچ وجه 
تکیه به دشمن کنیم. باید به ایمان و معنویت مان 

تکیه کنیم که انشاءا... راه نجات در پیش است.

بیش  حاضر  حال  در  گفت:  نیرو  وزیر 
از 600 سد در کل کشور وجود دارد 
 140 به  نیز  بزرگ  سدهای  تعداد  و 
برنامه  حاضر  حال  در  و  است  رسیده 
سراسر  در  را  بزرگ  سد  احداث 118 

کشور داریم.
ویژه  مراسم  در  چیت چیان  حمید   
مصرف  در  صرفه جویی  هفته  برنامه 
با  آب  المان شهری  از  رونمایی  و  آب 
به ظرفیت سدسازی در کشور،  اشاره 
گفت: زمانی که این تعداد سد ساخته 
کشور  در  سدسازی  امکان  دیگر  شود 
وجود ندارد لذا باید راهکارهای درست 
قرار  خود  کار  پیشه  را  کردن  مصرف 

داد.
حوزه  در  آبیاری  راندمان  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی، گفت: در حال حاضر راندمان آبیاری 
بخش کشاورزی در کشور حدود 40 درصد است 
و این در حالی است که به سادگی می توانیم این 
راندمان را 10 درصد افزایش و به عدد 50 درصد 

برسانیم.
به گفته وی، اگر سرمایه گذاری بیشتری در این 
حوزه صورت بگیرد حتی امکان باال بردن راندمان 
آبیاری بخش کشاورزی بیشتر از این میزان نیز 

وجود دارد.

وزیر نیرو مصرف معقول آب شهری و خانگی را 
130 لیتر عنوان و اظهار کرد:  در حال حاضر در 
ازای هر نفر آب  به  لیتر  از 250  کشور ما بیش 

تولید و توزیع می شود.
پیشرفته  کشورهای  به  اشاره  با  چیت چیان 
این کشور مصرف آب  آلمان، گفت: در  همچون 

برای هر فرد 159 لیتر است.
واقعیت  به  نسبت  باید  مردم  اینکه  بیان  با  وی 
منابع آبی و روش های درست مصرف کردن آن 
و  قوانین  باید  راستا  این  در  گفت:  باشند،  آگاه 
مقرراتی برای تشویق و جریمه افراد پرمصرف و 

کم مصرف وجود داشته باشد.
خدمات  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
مردم،  به  آب  حوزه  دست اندرکاران 
گفت: در برخی از شهرها آب از طریق 
خط لوله تا 300 کیلومتر نیز منتقل 
از  گوناگونی  فرآیندهای  و  می شود 
محصول  این  در   ... و  تصفیه  جمله 
انتظار  لذا  می گیرد  صورت  باارزش 
تالش ها  این  مقابل  در  مردم  می رود 

همکاری و مساعدت داشته باشند.
چیت چیان با بیان اینکه در بسیاری از 
کشورهای دنیا در فرآیندهای صنعتی 
قرار  بازچرخانی  در  مرتبه  هفت  آب 
می گیرد، اظهار کرد: در کشور ما نیز 
باید از چنین روش هایی برای کاهش 

مصرف آب استفاده شود.
برقی کشور، گفت: در  وی در خصوص وضعیت 
با صددرصد ظرفیت  نیروگاه ها  حال حاضر تمام 
خود در حال فعالیت هستند به  طوریکه مصرف 
توان مساوی  با یک  و  تولید در کنار همدیگر  و 
فعالیت می کنند و امکان افزایش ظرفیت در این 

حوزه وجود ندارد.
وزیر نیرو اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود از 
مردم خواهش می کنم تا در ساعات یک تا چهار 

در صرفه جویی مصرف برق دقت کنند.

وزير نيرو:

هیچ سد جدیدی ساخته نخواهد شد
جان كری: 

مواضع هسته ای 
ایران تغییر 
نکرده است

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره 
به سخنان اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی 
مواضع  گفت:  ای  هسته  مذاکرات  باره  در 
ایشان در تمام روند مذاکرات تغییر نکرده 
است و سخنان اخیرشان مانع از مذاکرات 

هسته ای نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان 
کری که فردا جمعه برای شرکت در گفت 
شود،  می  وین  راهی  ای  هسته  گوهای  و 
تازه  بحث  ایران،  رهبری  »سخنان  افزود: 
ای نیست و در تمام روند مذاکرات جریان 

داشته است.«
وی افزود: با این حال، اگر دو طرف نتوانند 
سوییس  لوزان  در  چه  آن  اجرای  سر  بر 
هیچ  کنند،  توافق  است  شده  تفاهم 

معامله ای انجام نخواهد شد.
وزیر خارجه امریکا تصریح کرد: آنچه برای 
ما در مذاکرات هسته ای مهم است، سندی 
تفاهم  به  آن  چارچوب  درباره  که  است 
رسیده ایم و باید جزییاتش را تنظیم کنیم. 
آسوشیتدپرس یادآور شد: آیت ا... خامنه ای 
توقف  شنبه  سه  روز  ایران،  عالی  رهبر 
را  ای  هسته  های  پژوهش  مدت  طوالنی 
مردود دانست و تاکید کرد هرگونه معامله 
باید زمانی امضا شود که همزمان با امضا، 

تحریم های بین المللی نیز لغو شود.



20 تیر جلسه رسیدگی 
به اتهامات سعید مرتضوی

رییس دادگاه های کیفری یک استان تهران از 
برگزاری پنجمین جلسه دادگاه سعید مرتضوی 
اجتماعی خبر  تامین  سازمان  سابق  مدیرعامل 

داد.
محسن افتخاری، گفت: شعبه 79 دادگاه کیفری 
پنجمین  برگزاری  روز  را  تیرماه  بیستم  یک، 
تعیین  مرتضوی  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه 

کرده است.
به گزارش ایرنا، تا کنون چهار جلسه از دادگاه 
کیفری  دادگاه   79 شعبه  در  مرتضوی  سعید 
محمدرضا  قاضی  ریاست  به  تهران  استان 
محمدی کشکولی برگزار شد که در این جلسات 
شدگان  کشته  از  یکی  دم  اولیای  شکایت  به 
در  تصدی  زمان  اتهامات  و  کهریزک  حادثه 

سازمان تامین اجتماعی رسیدگی می شود.
از  جلسه  چهارمین  پایان  در  کشکولی  قاضی 
دادگاه که در 21 اردیبهشت ماه برگزار شد در 
جمع خبرنگاران گفته بود که استعالم هایی از 
تعاون  کار،  وزارت  و  اجتماعی  تامین  سازمان 
پاسخ  از  بعد  و  است  خواسته  اجتماعی  رفاه  و 

استعالمات جلسه بعدی تشکیل می شود.

کشف فرار مالیاتی
3هزارمیلیارد ریالی دراصفهان

رییس کل دادگستری استان اصفهان از کشف و 
دستگیری عامالن اختالس 42 میلیارد و 300 
و  بانک  پست  شعب  از  یکی  در  ریالی  میلیون 
فرار  ریالی  میلیارد  هزار  سه  پرونده  شناسایی 

مالیاتی در اصفهان خبر داد .
کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
باره  استان اصفهان، احمد خسروی وفا در این 
از  نفر  دو  توسط  میلیاردی  اختالس 42  گفت: 
انجام شده  بانک  از شعب پست  کارمندان یک 

بود که متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین 
هزار  سه  مبلغ  به  مالیاتی  فرار  پرونده  درباره 
میلیارد ریال نیز گفت: فردی که حسابدار چند 
شرکت در اصفهان بوده با جعل فاکتور و اسناد 
و همچنین همکاری چند تن از کارمندان اداره 
مالیات ، از پرداخت حق مالیات سه هزار میلیارد 
ریالی فرار کرده بود که با تالش دستگاه قضایی 

استان شناسایی و دستگیر شد.
پرونده  به  اشاره  با  همچنین  وفا  خسروی 
مسئله  کرد:  تصریح  اصفهان  اسیدپاشی 
اسیدپاشی پرونده روز ما است و از همان ابتدا 
برای آن یک بازپرس ویژه و زبده انتخاب کردیم 
پرونده،  این  خاص  های  پیچیدگی  بدلیل  اما 

متهم هنوزشناسایی نشده است.
رسیدن  نتیجه  به  تا  که  این  بر  تاکید  با  وی 
کار  دستور  از  موضوع  این  اسیدپاشی  پرونده 
این  کرد:  تاکید  شد  نخواهد  خارج  دادگستری 
دهیم  می  قول  و  شود  نمی  فراموش  پرونده 

پیگیری های خود را ادامه دهیم.
خسروی وفا با انتقاد از برخی بانک های استان 
که با شرایطی نا مطمئن تسهیالت ارائه می کنند 
تصریح کرد: بعضی از بانکها در سال های گذشته 
بدون اخذ وثیقه مناسب وامهای میلیاردی ارائه 
کرده و اکنون بدلیل عدم پرداخت اقساط توسط 

وام گیرندگان، دچار مشکل شده اند. 
از  همچنین  اصفهان  دادگستری  کل  رییس 
رسیدگی به 800 هزار پرونده در سال 93 توسط 
استان  اختالف  حل  شوراهای  و  دادگستری 
اصفهان خبر داد و افزود: 600 هزار پرونده در 
دادگستری و 200 هزار پرونده در شوراهای حل 

اختالف استان مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی بیشتر پرونده های تشکیل شده در دادگاه های 
استان را مربوط به جرائمی نظیر سرقت، ضرب و 
جرح و توهین، صدور چک بالمحل و خیانت در 
امانت عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از پرونده ها 
نیز به تصادفات، اختالفات آب و حوزه اراضی و 
بخشی دیگر به مسائل حقوقی مانند اختالفات 
خانوادگی ،مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
ارتباط دارد؛ ضمن این که 19هزار و 37 پرونده 

مربوط به مواد مخدر می شود.
اینکه  بیان  با  اصفهان  دادگستری  کل  رییس 
بیشتر پرونده های موجود در دادگستری استان 
کرد:  اظهار  است  امسال  و  پارسال  به  مربوط 
و 92  های 91  های سال  پرونده  عمده  بخش 

رسیدگی و مختومه شده است .
خسروی وفا، بهبود کیفیت و سرعت رسیدگی 
به پرونده های قضایی را در گرو افزایش تعداد 
قضات دانست و گفت: دو سال اخیر 100 قاضی 
به استخدام دستگاه قضایی استان درآمده اند که 

تاثیر مثبتی در روند دادرسی دارد. 

انتصابات جدید در وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح

پاسدار  سرتیپ  سردار  سوی  از  احکامی  طی 
حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، معاونین جدید هماهنگ کننده، آماد و 
امور تحقیقاتی و صنعتی، منابع انسانی و مدیر 

عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع منصوب شدند.
به  نصرا... عزتی  امیر سرتیپ  ایسنا،  به گزارش 
سرتیپ  سردار  کننده،  هماهنگ  معاون  سمت 
پاسدار سید مهدی فرحی به سمت معاون آماد 
تحقیقاتی و صنعتی، مرتضی مخملباف  امور  و 
به سمت معاون منابع انسانی و سرهنگ پاسدار 
محمد اسدی به سمت مدیر عامل بنیاد تعاون 

وزارت دفاع منصوب شدند.
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افخم حمله تروریستی به مسجد امام 
صادق )ع( کویت را محکوم کرد

ایران  اسالمی  وزارت خارجه جمهوری   سخنگوی 
امام صادق )ع( کویت  حمله تروریستی به مسجد 
از  تعدای  شدن  زخمی  و  کشته  به  منجر  که  را 

نمازگزاران روزه دار شد، بشدت محکوم کرد.
مرضیه افخم افزود: تروریسم تکفیری همان طوری 
که بارها جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده مهمترین 
تهدید ملت های منطقه است و برای مقابله با این 
تهدید دولت های منطقه باید مبارزه جدی با این 
پدیده شوم و منابع تغذیه مالی و فکری آن را در 
اولویت سیاست های امنیتی خود قرار داده و ساز 
و کارهای جمعی منطقه ای را برای ریشه کردن آن 

هرچه سریعتر شکل دهند.
ساعتی پیش یک تروریست انتحاری با ورود به داخل 
مسجد امام صادق)ع(کویت خود را منفجر کرده و 
موجب کشته و زخمی شدن نمازگزاران و تخریب 

ساختمان مسجد شده است.
هم اکنون به دستور مقامات کویت همه نیروهای 
امنیتی و انتظامی در وضعیت آماده باش کامل قرار 

دارند.
شیخ صباح االحمد امیر کویت بمنطور تسریع در 
عملیات امداد و نجات مصدومان و آسیب دیدگان 
بزرگ  مسجد  تروریستی  هولناک  انفجار  حادثه 
شیعیان کویت ضمن حضور در محل حادثه وضعیت 

کنونی محل را مورد بررسی قرار داد.
نیروهای امنیتی و انتظامی کویت هم اکنون منطقه 
کامال  را  کشور  این  پایتخت  مرکز  در  واقع  صوابر 
محاصره کرده و هرگونه رفت و آمدی را بشدت زیر 

نظر دارند. 

رييس مركز تاييد ملی صالحيت ايران خبر داد:

سودجویی شرکت های غیرمعتبر 
برای صدور گواهینامه ایزو 9001

رییس مرکز تایید ملی صالحیت ایران در رابطه با 
فعالیت شرکت های غیرمعتبر صادر کننده گواهینامه 

ایزو 9001 هشدار داد.
کشور  در  ما  این که  بیان  با  خاکی فیروز،  علیرضا 
کیفیت  مدیریتی  سیستم  گواهینامه های  جعل  با 
مواجهیم، اظهار کرد: سایت هایی در کشور فعالیت 
می کنند که با دریافت 500 تا 700 هزار تومان از 
افراد بدون انجام ممیزی، گواهینامه کیفیت تا تایید 

صالحیت صادر می کنند.
وی افزود: بعضا دیده شده این سایت ها بدون مراجعه 
حضوری این کار را انجام داده و گواهینامه جعلی را 
با پیک موتوری برای مشتری ارسال می کنند و این 
باعث می شود که اعتبار کیفی کشور زیر سوال برود.

رییس مرکز ملی تایید صالحیت ایران با اشاره به 
فعالیت 19 نهاد معتبر در زمینه ی صدور گواهینامه 
این زمینه  ایزو 9001 گفت: تعداد زیادی نهاد در 
و  نیست  مشخص  هویت شان  که  دارد  وجود 
تنها با شماره موبایل فعالیت کرده و با استفاده از 
نرم افزارهایی مثل فتوشاپ اقدام به جعل گواهینامه 

می کنند.
خاکی فیروز با بیان این که جلوگیری از فعالیت این 
نهادها بسیار سخت است، ادامه داد: متاسفانه به دلیل 
مجهول بودن هویت این افراد نمی توانیم آنها را تحت 
پیگرد قرار دهیم اما چندین بار در سایت مرکز ملی 
تایید صالحیت ایران نسبت به فعالیت اینگونه نهادها 

هشدار داده ایم.
ملی  مرکز  تایید  مورد  نهادهای  نام  افزود:  وی 
صالحیت در سایت این مرکز درج شده و هر شرکت 
دیگری که در این سایت درج نشده باشد، مورد تایید 

ما نیست.
ایران  صالحیت  تایید  ملی  مرکز  رییس  گفته  به 
به  موضوع  این  در  هشدار  برای  اطالعیه هایی 
انجمن های صنعتی و استانی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و انجمن های تخصصی ارسال شده 

است.
خاکی فیروز تصریح کرد: شرکت های تایید شده باید 
با ایجاد انجمن های تخصصی جلوی این تخلفات را 

در کشور بگیرند.
وی ادامه داد: شرکت های تولید کننده می توانند عالوه 
بر نهادهای مورد تایید مرکز ملی تایید صالحیت از 
نهادهای معتبر خارجی نیز گواهینامه خود را دریافت 

کنند.

از  را  اقتصاد  چرخ  شدن  فعال  قضاییه  قوه  اول  معاون 
مهمترین اولویت های این قوه اعالم کرد و گفت: سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور توانست در سال گذشته نزدیک 
به چهار هزار میلیارد تومان از معوقات بانکها را وصول کند.

حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
سخنرانی پیش از خطبه نماز سیاسی عبادی جمعه این 
هفته تهران، افزود: قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی، 
توطئه ها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در 
داخل کشور چند هدف بزرگ را به صورت مشخص هدف 
گذاری کرد و دستیابی به این موارد را در کنار سایر کارها 

در اولویت قرار داده است.
محسنی اژه ای با بیان آنکه یکی از مسایل مهم در شرایط 
کنونی فعال شدن چرخ اقتصاد کشور است، گفت: اجرا 
شدن اقتصاد مقاومتی از خواسته های مقام معظم رهبری 
مسائل  خصوص  در  قضاییه  قوه  راستا  این  در  و  است 

اقتصادی به دولت و مردم تالش و کمک کرده است.
به گفته وی، یکی از مسایلی که می تواند در رونق چرخ 
اقتصاد موثر باشد این است که بیکاری را کاهش دهد و از 
بروز مشکالت ناشی از مسایل اقتصادی که سهم عمده آنها 

برعهده بانک هاست، جلوگیری کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر بانکها به صورت 
بنگاهداری عمل نکنند و با همان شرایطی که قانون تعیین 
اقتصادی  فعاالن  اختیار همه  اجازه دهند پول در  کرده 
جامعه قرار گیرد و گردش داشته باشد و در دست عده 
ای معدود رسوب نکند و آنها نیز از این پولها در جایی 
غیر از آنکه باید استفاده شود، استفاده نکنند؛ چرخ اقتصاد 

فعال می شود.
وی اضافه کرد: پولی که پرداخت می شود، باید اعتبارسنجی 
و نظارت شود که کی کجا و چگونه داده می شود و با این 
کار، حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد بوجود می آید و قوه 
قضاییه احساس کرد اینجاست که به نفع مردم و دولت باید 

وارد شود و ننشیند ببیند که بانک مرکزی چه می کند.
محسنی اژه ای با بیان آنکه احساس کردیم از جمله وظایف 
ما در جهت حفظ حقوق عامه و حفظ سرمایه های مردم 
که در بانکهاست، وارد شویم و وارد شدیم، گفت: تا حدود 
زیادی مسئله معوقات بانکها به میزان قابل توجهی کاهش 
پیدا کرد، ضمن آنکه با بدهکاران نیز صحبت شد و تسویه 

کردند.
به گفته وی، بخشی از آنها که بدهکاران بزرگ بانکی بودند 
و تسهیالت گرفته شده همراه با اقدامات غیرقانونی بود و قوه 
قضاییه با آنها برخورد و برخی را بازداشت و طلب بانک ها را 

از آنها وصول کرد و یا در حال وصول است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اجراییات سازمان ثبت 
فعال ترشد و در سال93 نزدیک 4 هزار میلیارد تومان از 

معوقات بانکها را وصول کرد.
شرکتهای  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  ای  اژه  محسنی 
اعتباری و واسپاری یا لیزینگی که در این عرصه فعالیت می 
کنند، غیرمجاز هستند و قوه قضاییه به کمک بانک مرکزی، 
مردم و دولت آمد و کارگروهی از چند دستگاه ایجاد شد تا 
این موسسات وشرکت هایی که به نحوی در مسئله پولی ما 

دخالت دارند و غیرمجاز هستند،ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: این موسسات یا باید خود را تطبیق دهند 
و فعالیت قانونی داتشه باشند یا آنکه بساط خود را جمع 

کنند؛ در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.
محسنی اژه ای از فعالیت یکهزار شرکت واسپاری یا لیزینگ 
بدون مجوز، 500 تعاونی اعتبار بدون مجوز، صرافی های 
غیرمجاز فراوان حبر داد و گفت: این موسسات غیرمجاز 
باید زیر چتر قانون قرار بگیرند و در جهت سیاستهای پولی 

کشور اقدام کنند.
معاون اول قوه قضاییه یکی از عوامل ایجاد اختالف طبقاتی 
را مسایل زراعی و دست انداری به زمین عنوان کرد و گفت: 
افراد بسیاری با دست اندازی به منابع طبیعی، جنگلها و 
اراضی زراعی هم ثروت بادآورده بسیاری بدست آورده و از 
این ثروت بادآورده فسادی را در ادارات و جاهای دیگر ایجاد 
و هم منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و غیره را تخریب 
می کردند.  وی ادامه داد: قوه قضاییه از سالهای گذشته 

خصوصا در سالهای 92 و 93 به دادستانها اخطار داد تا 
با استفاده از ظرفیت های مدعی العموم مانع از تخریب 
اراضی شوند که توفیقات بسیار موثر و مفیدی در این زمینه 
داشتند؛ هم جلوی پیشرفت زمین خواری گرفته و هم 

بازدارندگی برای آینده شد. 
محسنی اژه ای با بیان آنکه سند حدود 43 هزار هکتار 
زمین که بناحق تصرف شده بود، در سال 93 رفع تصرف 
شد و در اختیار دولت قرار گرفت، گفت: 44 هزار سند 
رسمی در سال 93 به نام دولت صادر شده است.  محسنی 
اژه ای منصب قضا را یک منصب الهی است در نظام اسالمی 
دانست و گفت: کسی که در منصب قضا می نشیند باید نبی 

یا وصی نبی باشد و اگر در این خط نبود شقی است. 
وی با استناد به اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را 
از نظر قانون اساسی قوه ای مستقل دانست و گفت: این 
قوه برای حمایت از حقوق فرد، اجتماع و برای گسترش 
عدالت در این نظام پیش بینی شده است.  این مقام قضایی 
خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از لحاظ کمک به سالمت نظام 
برای جلوگیری از انحرافات ریز و درشت در نظام می تواند 
نقش مفیدی داشته باشد و قوه قضاییه مستقل، مقتدر، 
سالم و عادل می تواند جلوی بسیاری از کجی ها، انحراف ها 

و نابهنجاری ها را در سطح ریز و کالن بگیرد. 
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه توقعاتی از قوه قضاییه در 
قانون اساسی پیش بینی شده است، گفت: براساس قانون 
اساسی، قوه قضاییه باید پاسداشت عدالت باشد و عدالت را 

گسترش دهد. 

از دستگاه قضا می خواهد  اساسی  قانون  داد:  ادامه  وی 
تا به همه تظلمات، شکایات و تعدیات رسیدگی کرده و 

خصومات را حل و فصل کند. 
محسنی اژه ای اضافه کرد: کشف جرایم و تعقیب مجرمان 
و به مجازات رساندن آنها، رعایت حدود الهی و مقررات و 
دفاع از حقوق عامه مردم از دیگر توقعات قانون اساسی از 

قوه قضاییه است. 
معاون اول قوه قضاییه با بیان آنکه مردم انتظارات به حقی 
از این دستگاه دارند، گفت: مردم از قوه قضاییه انتظار دارند 
که نسبت به امور و وظایفی که به او محول شده با اقتدار، 
صالبت، دقت و اقدام به موقع برخوردهای مناسب و در یک 

کلمه با عدالت رفتار کند. 
وی این خواست مردم را به حق خواند و ادامه داد: اگر کار 
مردم به تاخیر افتاد، کم انجام شد و یا اگر رفتار مناسب 
انجام نشد و در احیای حقوق عامه کاستی وجود داشت 
و اگر چنانچه خروجی کار همراه با عدالت نبود اینجا قوه 

قضاییه نتوانسته به وظیفه خود عمل کند. 
معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا آنچه انجام 
داده ایم با آنچه که باید انجام دهیم چقدر فاصله دارد، 
گفت: با نقطه مطلوب و آنچه قانون گفته خیلی فاصله 
داریم، اما یک نکته را می خواهم بگویم که فرزندان شما 
در قوه قضاییه با همه مشکالتی که دارند حقیقتا جهادگونه 
و بدون اینکه فشارها در آنها موثر باشد نهایت تالش خود 
را انجام می دهند و بعنوان عضو کوچکی از قوه قضاییه باید 
بگویم از هیچ چیزی در جهت اجرای حقوق مردم کوتاهی 

نخواهیم کرد. 
برخورد با دانه درشت ها یکی دیگر از موضوعاتی بود که 
معاون اول قوه قضاییه به آن اشاره کرد و گفت: یکی از 
مسابل مورد حق مردم برخورد با دانه درشت ها و برخورد 
بدون تبعیض با صاحبان قدرت بود؛ برخی از پرونده هایی 
که درسالهای اخیر رسیدگی می شود، فوق العاده فشار می 
آورند و تهدید و تطمیع می کنند.  وی ادامه داد: این افراد 
مستقیم و غیرمستقیم سعی در تخریب قوه قضاییه را دارند 

تا نتوانیم به پرونده آنها رسیدگی کنیم. 
محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصله دارد؛ گفت: نفس کار قضا سخت است و 
با توجه به اینکه ماموریت های سنگین بعهده قوه قضاییه 
گذاشته شده؛ این دستگاه عده و عده الزم را ندارد. از مجلس 
و دولت تقاضا داریم به قوه قضاییه اجازه جذب نیرو دهند. 
وی ادامه داد: قضاتی که طبق برنامه پنجم اجازه جذب داده 

هنوز در پرداخت حقوق آنها مانده ایم. 

معاون اول قوه قضاييه؛

بیش از 4هزار میلیاردتومان از معوقات بانکها وصول شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از رسیدگی به پرونده 
فساد بانکی مربوط به درآمد 108 میلیارد تومانی یکی از 

مدیران عامل بانک های کشور خبر داد.
 ناصر سراج در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر با بیان 
اینکه سازمان بازرسی کل کشور حق ورود به همه امور 
مالی و حقوقی سازمانها و دستگاههای تابع و تمام دفاتر 
زیر مجموعه آنها را دارد افزود: این سازمان مصر است تا 

ساختمان فساد را در کشور از پایه برچیند.
وی با اشاره به اینکه این سازمان از نظر کیفیت نظارت در 
سال جاری رتبه 8 را از سازمان نظارت و بازرسی جهانی 
کسب کرده است، گفت: برای از بین بردن فساد برای تمام 

کشورها نمی توان یک نسخه تجویز کرد.
سراج تصریح کرد: اصل فساد زیاده خواهی افراد خارج 
از چارچوب قوانین است و هیچ کشوری عاری از فساد 
برای ریشه کن کردن فساد در یک  افزود:  نیست. وی 

جامعه باید ذهنیت افراد را اصالح کرد.
ادارات  بــه  هشــدار   94۸ و  24هــزار 

دربــاره فســاد
اینکه امسال  بیان  با  بازرسی کل کشور  رئیس سازمان 
در  دولتی  ادارات  به  هشدار   948 و  هزار   24 از  بیش 
خصوص عملکردهای فسادآمیز داده شده است، گفت: 
اگر هشدارهای سازمان بازرسی به ثمر نشیند، حتماً با 
متخلفان امور برخورد خواهیم کرد و برای فرد خاطی 

حدود 90 روز حبس در نظر گرفته خواهد شد.
وی در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی هم اظهارداشت: 
در قسمت اول این پرونده که دادنامه آن حدود شش هزار 
برگ است، 32 نفر از متخلفان این پرونده محاکمه شدند 
و تا به حال حکم یکی از این 32 نفر هم اجرا شده و 

قسمت دوم پرونده هم در حال اجراست.
دریاخواری روند کند به خود گرفت

زمین  اینکه  بیان  با  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
خواری،   کوه خواری و دریاخواری در کشور روند کندی 
به خود گرفته است، اظهارداشت: در ایران 165 میلیون 

هکتار زمین وجود دارد که حدود 140 میلیون هکتار 
یعنی 85 درصد از آن متعلق به دولت است و بیشتر زمین 
خواری ها هم در همه این 85 درصد صورت می گیرد که 
البته دولت عزم جدی دارد تا زمینخواران را محاکمه کند 

و به جزایشان برساند.
سراج خاطرنشان کرد: در حوزه مالیاتی کشور مشکالت 
جدی وجود دارد که امید است با ورود سازمان نظارت و 
بازرسی کل کشور به این حوزه برای فرارهای مالیاتی که 
تاکنون صورت گرفته رسیدگی های مثبتی به عمل آید.

فــرار مالیاتــی 293 میلیــارد ریالــی یــک 
شــرکت

وی در بیان دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور در 
زمینه حوزه مالیاتی هم گفت: در این رسیدگی ها شرکتی 
شناسایی شده است که از سال 86 تا 92 حدود 293 هزار 
میلیارد ریال فرار مالیاتی داشته که در حال حاضر مورد 

بررسی و رسیدگی است.
سراج تصریح کرد: امسال حدود 9 و نیم میلیارد ریال 
چک وصول نشده داشتیم که بعد از ورود ما به پرونده 7 

و نیم میلیارد ریال آن وصول شده است.
وی با بیان اینکه ضرردهی بیمه های کشور فوق العاده 
باالست، گفت: اساساً در سیستم بیمه ای کشور مشکلی 
وجود ندارد. اگر موردی هم هست از دست درازی مدیران 

آن حاصل می شود.
جعلــی بــودن ۷۷ مــورد ضمانتنامــه 

گمرکــی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جعلی بودن 77 مورد 
اشاره  تومان  میلیارد  ده ها  مبلغ  به  گمرکی  ضمانتنامه 
کرد و اظهارداشت: گمرک به تازگی با الکترونیکی کردن 
ورودی و خروجی های دفاترش سعی به کمک در نظارت 

و بازرسی بر امور واردات و صادرات کشور کرده است.
مبادی  از  کشور  واردات  اکثر  کرد:  نشان  خاطر  سراج 
غیرقانونی صورت می گیرد که این واردات غیررسمی به 

بدنه تولید داخلی آسیب جدی می رساند.

اد     امه از صفحه1
همیشه  همچون  رهبری  اینکه  بیان  با  وی 
همگان را به همراهی و حمایت از دولت در این 
بسیار  اجرایی  کار  گفت:  کردند،  دعوت  شرایط 
سخت و طاقت فرسا است ، خواسته قلبی همه 
خدمتگزاران، ارائه خدمت به ایده آل ترین شکل 
نیز  موانعی  قطعا  مسیر  این  در  که  است  ممکن 
وجود دارد، اما با حمایت های رهبری، دولت با 

تمام توان در انجام وظایف خود می کوشد.
سوی  از  امسال  نامگذاری  به  اشاره  با  هاشمی 
و  همدلی  ملت،  و  »دولت  عنوان  با  رهبری 
مردم،  از  قبل  و  اول  وهله  در  گفت:  همزبانی«، 
مسووالن باید وحدت و همدلی را نشان بدهند تا 

موجبات دلگرمی مردم فراهم شود.

ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــاش ب ت
ــان ــت و درم ــوزه بهداش در ح

از  که  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  در خصوص  وی 
با  اخیر  دیدار  در  رهبری  فرمایشات  محورهای 
اقتصاد  کارگزاران نظام بود، نیز گفت: در بخش 
در  است،  ریزی  برنامه  حال  در  دولت  مقاومتی 
اما  شده  شروع  کار  درمان  و  بهداشت  حوزه 
برنامه  نیازمند  مطلوب  شرایط  به  دستیابی 
در  نتیجه  به  دستیابی  انتظار  و  است  درازمدت 

زمان کوتاه، نوعی نگاه سطحی است.
با  دولت  در  ما  همکاران  شد:  یادآور  هاشمی 
تحکیم  توان تالش خواهند کرد در جهت  تمام 
که  بردارند  گام  ای  گونه  به  اقتصادی  بنیادهای 
اتفاق بیفتد  بیشترین منفعت برای داخل کشور 
و در این مسیر بیگانگان نیز متضرر خواهند شد.

اتــکا بــه تــوان داخلــی از راههــای 
مقاومتــی اقتصــاد  بــه  دســتیابی 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین 
اقتصاد  تحقق  راههای  از  را  داخلی  توان  به  اتکا 
و  بهداشت  بخش  در  گفت:  و  خواند  مقاومتی 
درمان پیشرفت های خوبی داشتیم و در حقیقت 
گفت  توان  می  تخصصی  های  بخش  اغلب  در 
اقتصاد مقاومتی محقق و بخشی از مسیر پیموده 
هم  هایی  بخش  در  حال  عین  در  است،  شده 
ضعف داریم که باید تالش نمائیم این ضعف ها 

را برطرف کنیم.
وی تالش برای دستیابی به دانش تولید داروهای 
اقتصادی مقاومتی  اولویت های  از  را  جدید دنیا 
داد:  ادامه  و  خواند  درمان  و  بهداشت  حوزه  در 
بیشتر  باید  نیز  پزشکی  تجهیزات  حوزه  در 
تالش کنیم و با توجه به منویات رهبری در این 

خصوص به وضعیت مطلوب دست یابیم.

رئيس سازمان بازرسی اعالم كرد:

فساد 10۸ میلیارد تومانی مدیر عامل یک بانک
وزير بهداشت:

اتکا به توان داخلی از راههای دستیابی به اقتصاد مقاومتی

رییس اتاق اصناف ایران گفت: علی رغم تاکیدات مقام 
معظم رهبری، نتوانستیم اقتصاد ایران را مردمی کنیم 
و این مشکلی است که ساختار اقتصادی کشور به آن 

مبتال می باشد.
علی فاضلی در سخنان پیش از خطبه های این هفته 
نماز جمعه تهران، با بیان اینکه، یکم تیر مصادف با روز 
ملی اصناف است، افزود: به اعتقاد کارشناسان کشورهای 
توسعه یافته، بنگاه های کوچک و متوسط موتور دستیابی 
به توسعه در اقتصاد هستند و جهان امروز به این جمع 
بندی رسیده که بنگاه های کوچک و متوسط ساختار 

اصلی اقتصاد در دنیا می باشند.
وی با بیان آنکه، یک سوم اشتغال متعلق به بنگاه های 
کوچک و متوسط است و یک چهارم سرمایه جهانی در 
بنگاه  اظهار داشت: سه میلیون  دارد،  این بخش وجود 
صنفی در ایران در بخش های مختلف وجود دارد ضمن 
آنکه 380 خوشه اقتصادی درکشور فعال هستند که 70 

درصد آنها متعلق به بخش اصناف است.
رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه اصناف در چهار 
بخش عمده، تاثیرگذار مستقیم هستند، خاطرنشان کرد: 
اصناف دربخش های مختلف اقتصادی هفت میلیون شغل 
بدون بار مالی به دولت ایجاد کرده اند و این در حالی است 
که هزینه ایجاد یک شغل حداقل 160 میلیون تومان 
است که این رقم در بخش صنفی به حدود 40 تا 50 

میلیون تومان می رسد. 
فاضلی تاکید کرد: عالوه بر این 24 میلیون خانوار ایرانی 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اصناف متصل هستند 

از  یکی  فرهنگی  بخش  در  اصناف  اساس  برهمین  و 
تاثیرگذارترین نهادها است.

وی با بیان آنکه، اصناف دربخش های امنیتی و سیاسی 
نیز دارای نقش فوق العاده ای هستند، گفت: اصناف عالوه 
بر ایجاد شغل در ایجاد توازن منطقه ای )جلوگیری از 
مهاجرت به شهرهای بزرگ( نیز نقش بسزایی دارند ضمن 
آنکه اصناف تنها شبکه مویرگی نظام تولید، توزیع و به 
عنوان آخرین حلقه نظام با مردم و مصرف کننده هستند.
به گفته وی، در حال حاضر سه میلیون واحد صنفی در 
کشور وجود دارد که روزانه با 9 میلیون انسان و خریدار 

دیدار نزدیک دارند.
رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه، اصناف در عرصه 
سیاسی از تاثیرگذارترین نیروها هستند و در دو سده اخیر 
با روحانیت همکاری مناسبی داشته اند، گفت: شاخصه 
اصلی اصناف وصل بودن به روحانیت است و در 200 
ساله اخیر از روحانیت جدا نشده و در انقالب اسالمی نیز 

از حمایت و دین خدا دست برنداشته اند.
وی ادامه داد: البته اصناف هیچگاه داعیه ای نداشته و از 
انقالب و نظام نیز طلبکار نبوده اند، ضمن آنکه والیتمداری 

و دین باوری جزو شاخصه های اصلی اصناف است. 
های  عرصه  در  هرچند  گفت:  اصناف  به  خطاب  وی 
گوناگون توفیقات گسترده ای داشته ایم و از اول انقالب 
نقش مهمی در بخش های مختلف ایفا کرده ایم اما در 
عرصه اقتصادی رشد چندانی نداشته ایم و اقتصاد ایران 
را نتوانستیم مردم محور کنیم و این مشکلی است که 

ساختار اقتصادی کشور به آن مبتال است.

رییس اتاق اصناف، مردمی نبودن را از مشکالت 
اقتصادی کشور دانست 
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»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008005540( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای محمد فاضل ساعتچی به ش ش 936 كد ملی 2218395916 صادره از تنكابن  
فرزند ابوالقاسم  ششد انگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان در حال احداث  به 
مساحت 224 متر مربع قسمتی از پالك 20/418 اصلی واقع در قريه خوبانرزگاه بخش 

4 ثبت تنكابن خريداری از ذوالفقاری شاپوری 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  - 6154
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1393114410008000953( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
خانم مريم الچينی به ش ش 457 كد ملی 2200519273 صادره از چالوس فرزند 
بهرامعلی ششد انگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای قديمی به مساحت 246/15 متر 
مربع قسمتی از پالك 3 اصلی واقع در قريه محمد حسين آباد بخش 3 ثبت تنكابن 

خريداری از وراث مرحوم طوبی غالمی 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6176
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1393114410008003579( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای عبداله شيرازی  به ش ش 330 كد ملی 0450949389 صادره از تهران فرزند 

همتعلی 
 ششد انگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای قديمی به مساحت 1879/51 متر مربع 
قسمتی از پالك 25   اصلی واقع در قريه معلم كوه  بخش 2ثبت تنكابن خريداری 

عبدالرضا معلمی . 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6117
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فريدونكنار 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310019001712 هيات اول /دوم  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فريدونكنار  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسين علی شيرپور 
فرزند محمد علی به ش ش 1494 صادره از بابلسر در يک قطعه زمين با ساختمان 
به مساحت 105.25 متر مربع جزء پالك 4398 فرعی از 66 اصلی بخش دو كالسه 
1394/64 واقع در فريدونكنار – حمزه كبيری – گلستان دهم – نگين 7 – خريداری 
از مالک رسمی اداره راه و شهرسازی    محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند 

مالكيت صادر خواهد شد م. الف -239
تاريخ انتشارنوبت اول : 94/3/23تاريخ انتشار نوبت دوم :94/4/6

فيض اله ذبيحی رييس ثبت و اسناد و امالك فريدونكنار 

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008000350( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای اسماعيل مهدی فهيمی به ش ش 576 كد ملی 2218375486 صادره از تنكابن 
– فرزند محمد مهدی  ششد انگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای احداثی به مساحت 
200/00 متر مربع قسمتی از پالك 4 اصلی واقع در قريه گراكو بخش 4 ثبت تنكابن 

خريداری از ماهرخ صياديان 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6139
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1393114410008001356( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای رمضانعلی حداديان به ش ش 29 كد ملی 6229851768 صادره از ميمه فرزند 
ماشااله ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان به مساحت 234/80 متر مربع 
قسمتی از پالك 19 اصلی واقع در قريه پلنگ آباد سفلی بخش 2 ثبت تنكابن خريداری 

از ليال پلنگيان 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  - 6170
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008005541( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای محمد فاضل ساعتچی به ش ش 936 كد ملی 2218395916 صادره از تنكابن  
فرزند ابوالقاسم  ششد انگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای  احداثی به مساحت 
338متر مربع قسمتی از پالك 418فرعی از 20اصلی واقع در قريه خوبانرزگاه بخش 4 

ثبت تنكابن خريداری از ذوالفقاری شاپوری 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  - 6153
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008005539( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای محمد فاضل ساعتچی به ش ش 936 كد ملی 2218395916 صادره از تنكابن  
فرزند ابوالقاسم  ششد انگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان به مساحت 445متر 
مربع قسمتی از پالك 20/418 اصلی واقع در قريه خوبانرزگاه بخش 4 ثبت تنكابن 

خريداری از ذوالفقاری شاپوری 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  - 6152
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي«  برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008004870( 

قانون تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای ضياءجليلی به ش ش 116 كد ملی 2219001611صادره از تنكابن – فرزند 
عباس   ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر پی بنای احداثی بمساحت 272/81متر 
مربع قسمتی از پالك 2اصلی دارای پالك اعيانی 2168فرعی از 2 فرعی از 2 اصلی واقع 

در قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از سهم االرث  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6274
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
برابر رای شماره139360310007011670   مورخه 21 /11/ 93 13هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
درواحد ثبتی نوشهر تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی  خانم اشرف طاهری 
از  به شماره شناسنامه 62843 كدملی 1281725765 صادره  جزی فرزند محمد 
اصفهان تحت كالسه 1759/91 در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت660/28 مترمربع پالك 26 اصلی واقع در قريه اميررود بخش دو  قشالقی 
حوزه ثبت نوشهر محرز گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی 
اعتراضی داشته باشند،می توانند از تاريخ اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضايی تقديم نمايند،بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذ كور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
م.الف .94  .2412

تاريخ انتشار نوبت اول:06 / 94/04   تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/04/20
رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر- اسفنديار نوری شيرازی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
شماره  ورای   1392114410018001823 كالسه  پرونده  برابر  رسمی  سند  فاقد 
139460310018001808 هيات اول   /دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد   

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای غالم رضا جعفری فرزند حسين به ش ش 496 صادره از شاهرود در قسمتی از 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان به مساحت 231/67 متر مربع به پالك 
49 فرعی از 146 اصلی واقع در قريه امرجكال  بخش 2 حوزه ثبت ملک عباس آباد  

خريداری ازمالک رسمی آقا/خانم  - محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 

صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد    م الف 6126
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

حميدرضا قنبری رييس اداره ثبت و اسناد و امالك  شهرستان عباس آباد

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي«  برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008004863( 

قانون تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای خسرو جليلی به ش ش 272- كد ملی 2219016722 صادره از تنكابن فرزند 
عباس  ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای احداثی بمساحت 338 متر مربع 
قسمتی از پالك 1911 فرعی از 2 فرعی از 2 اصلی واقع در قريه عبداله آباد بخش 3 

ثبت تنكابن خريداری از سهم االرث  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6225
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

به  توجه  با  گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل 
مسیرهای  طریق  از  مخدر  مواد  ترانزیت  مسیر  تغییر 
آبی، کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار همکاری با 

جمهوری اسالمی ایران در این زمینه هستند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه دیدار با لوان جاگاریان 
سفیر فدراسیون روسیه در تهران افزود: سال گذشته با 
روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر وارد همکاریهای 
پنج جانبه شدیم که اجالس این گروه قرار است امسال به 

میزبانی جمهوری اسالمی ایران برگزار شود.
اعضای  میان  بحث  مورد  موضوعات  به  اشاره  با  وی 
تبادل  های  زمینه  در  کشور  پنج  این  گفت:  گروه  این 
رفع  و  پولشویی  ضد  عملیاتی،  های  اطالعات،همکاری 

موانع جدی مبارزه با مواد مخدر با هم همکاری دارند.
رحمانی فضلی گفت: در این دیدار طرف روس تقاضای 
عضویت امارات را در این گروه مطرح کرد که باید موافقت 

جمهوری اسالمی ایران نیز جلب می شد.
وی افزود: در منطقه به دنبال همکاریهای میان همسایگان 

هستیم و با این درخواست امارات موافقت شد.
وزیر کشور گفت: در گذشته قطر و در حال حاضر امارات 
و کویت خواستار همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر 

با جمهوری اسالمی ایران هستند.
با  ما  همکاریهای  بیشترین  افزود:  فضلی  رحمانی 
کشورهای منطقه از جمله افغانستان و پاکستان صورت 
می گیرد همچنین با کشورهای حوزه بالکان،همکاری و 

موافقتنامه هایی داریم. براساس گزارش واحدمرکزی خبر، 
وزیر کشور گفت: از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور 

و کشت  مخدر  مواد  با  مقابله  مسئله  افغانستان  جدید 
جایگزین به شکل جدی تری مطرح شده است.

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرداد:

تغییر مسیر ترانزیت موادمخدر ارتفاع موج در سواحل سیستان و 
بلوچستان به بیش از سه متر رسید

کارشناساس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با 
توجه به وزش باد بر روی دریا ارتفاع موج در سواحل 
دریای عمان در جنوب استان سه شنبه شب به سه متر 

و 40 سانتیمتر رسید.
رضا آزادمنش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: دریای عمان به دلیل وزش باد تا پایان هفته 

جاری خصوصا در نواحی شرقی مواج و متالطم است.
وی اظهارداشت: امروز برای شمال سیستان و بلوچستان 
وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و در پاره ای نقاط 
توفان گرد و خاک پیش بینی می شود به طوری که 
سرعت وزش باد تا 85 کیلومتر بر ساعت نیز می رسد.

باد شدید  براثر وزش  استان  داد: در شمال  ادامه  وی 
همراه با گرد و خاک کاهش شدید دید تا کمتر از پنج 
کیلومتر پیش بینی می شود که از اوایل فردا از میزان 

سرعت باد در منطقه کاسته خواهد شد.
کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: 
در این مدت در نواحی مرکزی و جنوب شرق استان 
وزش باد و گرد و خاک و غبار محلی پیش بینی می 

شود.
آزاد منش خاطر نشان کرد: جنوب استان نیز با پدیده 

باد و گرد و خاک با شدت کمتر رو به رو خواهد بود. 

تصادف در جاده مشهد - قوچان 
2 کشته بر جای گذاشت

پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مسوول  کارشناس 
خراسان رضوی گفت: بر اثر دو تصادف جداگانه در جاده 

مشهد - قوچان دو نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند.
یک  حوادث  این  از  یکی  در  افزود:  طاهرزاده  شهرام 
دستگاه خودرو ال نود حوالی ساعت 23 شب گذشته 

در 10 کیلومتری شهر قوچان واژگون شد.
وی اظهار کرد: در این حادثه دو نفر از سرنشینان این 
خودرو شامل یک زن 27 ساله و یک کودک 9 ماهه به 

دلیل پرت شدن از خودرو در دم جان باختند.
وی گفت: پنج مجروح این حادثه نیز شامل یک مرد و 
چهار زن که در خودرو محبوس شده بودند با همکاری 
نیروهای هالل احمر خارج شده و به بیمارستان موسی 

بن جعفر قوچان انتقال یافتند.
پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مسوول  کارشناس 
خراسان رضوی ادامه داد: در حادثه دیگر نیز که حوالی 
ساعت 22 شب گذشته رخ داد براثر برخورد دو خودرو 
پراید در نزدیکی روستای سرآسیاب جاده چناران به 

قوچان پنج نفر مجروح شدند.
بیمارستان  به  حادثه  این  مجروحان  افزود:  طاهرزاده 

شهرستان چناران منتقل شدند.
وی گفت: امداد رسانی به دو حادثه مزبور توسط پنج 
دستگاه آمبوالنس اورِِژانس 115 متعلق به دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و هالل احمر خراسان رضوی انجام شد.

آتش فشان اندونزی هزاران نفر 
را فراری داد

کوه آتش فشانی سینابونگ درغرب اندونزی فعال شد 
و پس از به هوا برخاستن دود و خاکستر ناشی از 
این حادثه، هزاران نفر از ساکنان مناطق نزدیک کوه 

مجبور به گریختن از خانه وکاشانه خود شدند.
به گزارش ایرنا، شدت فوران سینابونگ باعث شده 
ابری سیاه آسمان منطقه را فراگیرد و طی دو روز 

چند بار این آتش فشان غرش و فوران کرد.
›جاکارتا گلوب‹،  تارنمای  پنجشنبه  روز  نوشته  به 
هزار  )حدود 452  روپیه  میلیارد  اندونزی 6  دولت 
آتش  آواره  هزار  از 10  بیش  به  کمک  برای  دالر( 

فشان در شمال سوماترا تخصیص داد.
اواخر  در  فشان  آتش  این  های  فوران  از  ای  رشته 
سال 2013 صورت گرفت و به طور متناوب در سال 

2014 ادامه یافت.
دو  که  سینابونگ  فشانی  آتش  کوه  های  فعالیت 
هزار 460 متر ارتفاع دارد در نیمه اول سال 2015 
فروکش کرده بود، تا زمانی که فعالیت آتش فشان 
دوباره از حدود 20 روز پیش آغاز شد و هزاران نفر از 

مردم را وادار به ترک خانه های خود کرد.
براساس آمار دولت اندونزی 10 هزار و 184 نفر از 
مردم منطقه آواره شده و در 10 اردوگاه اقامت داده 

شده اند.
این کوه آتش فشانی از سال 2010 به صورت ادواری 
چند باز فعال شده است. اندونزی با دارا بودن 130 
های  آتشفشان  تعداد  بیشترین  فعال  فشان  آتش 

جهان را در خود جای داده است.

بازی با میکسر صنعتی جان 
کودک افغان را گرفت

با دستگاه  بازی  افغان هنگام   پای کودک 2 ساله 
میکسر در یک واحد مرغداری در سمنان از ناحیه 
مچ قطع شد و کودک پس از انتقال به بیمارستان 

جان باخت.
انتظامی  فرماندهی  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
استان سمنان، این حادثه ساعت 19 روز چهارشنبه 
حوالی  در  مرغداری  واحد  یک  در  ماه(  تیر  )سوم 
شهر سمنان رخ داد. به گفته مرد 20 ساله افغان به 
ماموران که خود را پدر این کودک معرفی کرد، پای 
کودکش هنگام بازی با دستگاه میکسر از مچ قطع 
شد. در بررسی های ماموران مشخص شد، پای این 
کودک هنگام بازی در محوطه مرغداری در دستگاه 

گیر کرده و از ناحیه مچ قطع شده است.
به  مصدوم  کودک  امدادی  های  تیم  حضور  با 
علت  به  ولی  شد  منتقل  سمنان  کوثر  بیمارستان 
شدت جراحت و خونریزی در بیمارستان جان باخت.

باند چهار  انتظامی استان لرستان از دستگیری  فرمانده 
نفره کالهبردار که با ارائه اعالمیه فوت بستگان اقدام به 
کالهبرداری یک میلیارد و 500 میلیون ریالی از شهروندان 

کرده بودند، خبر داد.
›محمد  سردار  پلیس،  خبری  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
قنبری‹ گفت: در پی ارجاع چندین فقره کالهبرداری مبنی 
بر این که سه مرد جوان و یک زن با ظاهری آراسته و شیک 
با یک دستگاه پژو 405 به خوار و بار فروشی های خرم آباد 
مراجعه و با ارائه اعالمیه فوت احدی از بستگان خود و چک 
جعلی با جلب اعتماد فروشندگان اقالم مصرفی خریداری 
می کنند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری آگاهی استان قرار گرفت.
پلیسی و کارهای  انجام تحقیقات  با  افزود: ماموران  وی 
اطالعاتی اعضای باند کالهبرداری که سه مرد و یک زن 

بودند را شناسایی و هر چهار نفر را دستگیر کردند.
متهمان  کرد:  تصریح  لرستان  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیر شده که یک نفر از آنان سابقه دار و تحت تعقیب 
مراجع قضایی است، ابتدا منکر جرم بوده که با ارائه ادله 
فقره  هفت  به  مالباختگان  اظهارات  و  موجود  مدارک  و 
کالهبرداری به این شیوه که از فروشندگان در قبال چک 

جعلی اقالم مصرفی خریداری می کردند، اعتراف کردند.
انتظامی خاطرنشان کرد: از چهار متهم  این مقام ارشد 

دستگیر شده یک میلیارد و 500 میلیون ریال کالهبرداری 
کشف و همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

قنبری با اشاره به اینکه کالهبرداران دارای ظاهری آراسته و 
حراف و خوش برخورد هستند تا شخص مقابل را به طمع 
بی اندازند، به هم استانی ها توصیه کرد: گول این گونه افراد 
را نخورند و با رعایت نکات پیشگیرانه، پلیس را در شناسایی 

و برخورد جدی با کالهبرداران یاری کنند.

زن و شــوهر قاچاقچــی بــا 29 کیلــو و 900 
گــرم تریــاک دســتگیر شــدند

مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  عملیاتی  مأموران  تالش  با 
اردبیل زن و شوهر قاچاقچی با 29 کیلو و 900 گرم تریاک 

دستگیر شدند.
سرهنگ پاسدار ›محمد شکری‹ گفت: به دنبال وصول 
گزارش های مردمی مبنی بر فعالیت قاچاقچی حرفه ای در 
امر تهیه و توزیع تریاک، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 

تحقیقات خود را در این رابطه انجام دادند.
این  آمده مشخص شد  به عمل  تحقیقات  با  افزود:  وی 
قاچاقچی در پوشش خانواده و با استفاده از یک دستگاه 
خودروی سمند، قصد انتقال محموله بزرگ تریاک به مرکز 
استان را دارد که با پوشش انتظامی منطقه، خودروی این 

قاچاقچی در ورودی شهر اردبیل شناسایی و توقیف شد.

به  اشاره  با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
دستگیری زن و شوهر قاچاقچی در این عملیات، گفت: 
مأموران پلیس در بازرسی از خودروی توفیقی 29 کیلو و 

900 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند.
شکری از عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد 
شهروندان  گفت:  و  داد  خبر  مرگ  سوداگران  و  مخدر 
باید یاریگر پلیس در تأمین امنیت جامعه بوده و اخبار 
و گزارشات خود پیرامون فعالیت قاچاقچیان را از طریق 
تماس با تلفن 130 و 110 به نیروی انتظامی اطالع دهند. 

کشــف 3 میلیــارد و ۸56 میلیــون ریــال 
کاالی قاچــاق در گلســتان

فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف 3 میلیارد و 856 
میلیون ریال انواع کاالی قاچاق در این استان خبر داد.

سردار سیدمحمود میرفیضی گفت: طرح عملیاتبی مبارزه 
با کاالی قاچاق طی 48 ساعت گذشته با بسیج امکانات و 
نیروهای اداره مبارزه با کاالی قاچاق پلیس آگاهی استان در 

نقاط مختلف اجراء شد.
وی ادامه داد: در این راستا ماموران موفق شدند انواع کاالی 
قاچاق را به ارزش 3 میلیارد و 856 میلیون ریال را کشف 

کنند.
فرمانده انتظامی استان گلستان خاطرنشان کرد: با اجرای 
این طرح 13 پرونده کاالی قاچاق دخانی، گمرکی و کاالی 
ممنوعه تشکیل و 18 نفر دستگیر و برای سیر مراحل 

قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.
وی گفت: در راستای اجرای این طرح هشت دستگاه خودرو 

نیز توقیف و به توقفگاه منتقل شد. 

اعتــراف بــه 25 فقــره ســرقت کابل هــای 
بــرق هوایــی در اراک

سارقی سابقه دار بعد از دستگیری در عملیات مأموران 
کالنتری 12 شهر اراک به 25 فقره سرقت کابل های برق 

برای تأمین هزینه های اعتیادش اعتراف کرد.

سرهنگ مصطفی ویسمه ای فرمانده انتظامی شهرستان 
هایی  گزارش  قبل  مدتی  از  گفت:  مرکزی  استان  اراک 
به مرکز  اراک  از سرقت کابل های برق هوایی در شهر 
فوریت های پلیس 110 شهرستان اعالم می شد که تیمی 
از مأموران انتظامی بررسی موضوع را به صورت ویژه آغاز 

کردند.
وی اضافه کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
که سرقت ها در نیمه های شب و در خیابان های خلوت 

شهر برنامه ریزی می شود.
با اقدامات تخصصی مأموران  ویسمه ای افزود: سرانجام 
انتظامی،شخصی که دارای سوابق متعدد کیفری بود در این 
خصوص شناسایی شد که با مشخص شدن محل زندگی 
وی، فعالیتش تحت مراقبت نامحسوس مأموران انتظامی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: با ادامه تحقیقات و در مراقبت های انجام 
شده، نیمه شب گذشته زمانی که این متهم تحت نظر، 
برای انجام سرقتی دیگر از تیر چراغ برقی باال رفته بود، 
توسط تیمی از مأموران کالنتری 12 شهرستان دستگیر 

و برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی انتقال داده شد.
ویسمه ای گفت: متهم در اعترافاتش گفته با توجه به اعتیاد 
شدیدی که به هروئین دارم برای تأمین هزینه های اعتیادم، 
سرقت ها را برنامه ریزی می کردم و کابل های برق را به 

قیمت هایی ناچیز به فردی دیگر می فروختم.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک به دستگیری فردی دیگر 
در این پرونده خبر داد و گفت: با اعترافات سارق، فردی 
که کابل های مسروقه را خریداری می کرد نیز شناسایی 

و دستگیر شد.
ویسمه ای افزود: سارق به 25 فقره سرقت کابل های برق 
هوایی در سطح شهر اراک اعتراف کرده است که تحقیقات 

تکمیلی از وی ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست، در صورت رویت موارد مشکوک 
مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به مراکز پلیس 

گزارش کنند.

کالهبرداری با اعالمیه فوت تا ماجرای زن و شوهر قاچاقچی
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آگهی موضوع ماده 3
 قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
برابر رای شماره139360310007010043   مورخه 18 /10/ 93 13هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی نوشهر تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی  آقای  صادق جبلی حاجی آبادی 
فرزند عباس به شماره شناسنامه 4359 كدملی 0037011529 صادره از تهران تحت 
كالسه 454/91 در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 556/68 
مترمربع پالك 33 اصلی واقع در قريه  علی آباد مير بخش دو   قشالقی حوزه ثبت 
نوشهر محرز گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی 
داشته باشند،می توانند از تاريخ اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضايی تقديم نمايند،بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذ كور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.م.الف .94  .2388
تاريخ انتشار نوبت اول:23 / 94/30  تاريخ انتشار نوبت دوم:06 / 94/04

رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی 

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008002036( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  خانم پروانه مهدی زاده به ش ش 52 كد ملی 2802328522 صادره از خوی فرزند 
مير عبدا... ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای در حال احداث به مساحت 
324/37 متر مربع قسمتی از پالك 38 اصلی واقع در قريه حسنكاليه بخش 3 ثبت 

تنكابن خريداری از سيد محمد چاوش خاتمی 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6123
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
برابر رای شماره139360310007013465   مورخه 19 /12/ 93 13هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی نوشهر تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی   آقای حسين عليخانی كشككی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 883  كدملی 6269690080 صادره از  نوشهر تحت 
كالسه 1459/92 در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 208/25 
مترمربع پالك 20 اصلی واقع در قريه  خيره سر بخش يک  قشالقی حوزه ثبت 
نوشهر محرز گرديده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی 
داشته باشند،می توانند از تاريخ اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضايی تقديم نمايند،بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذ كور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.م.الف .94  .2375
تاريخ انتشار نوبت اول:16/ 94/30  تاريخ انتشار نوبت دوم:06 / 94/04

رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
شماره  ورای   1391114410018000611 كالسه  پرونده  برابر  رسمی  سند  فاقد 
139460310018001370 هيات اول   /دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد   

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای جليل سام خانيانی فرزند بهرام بشماره شناسنامه 150 صادره از تنكابن در قسمتی 
از ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان به مساحت 250/00 متر مربع به 
پالك 12 فرعی از 157 اصلی واقع در قريه كور كال بخش 2 حوزه ثبت ملک عباس 

آباد  خريداری ازمالک رسمی آقا/خانم  - محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 

صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد    م الف 6207
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

حميدرضا قنبری رييس اداره ثبت و اسناد و امالك  شهرستان عباس آباد

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1391114410008002225و91/2224( 

قانون تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای علی اكبر زه تاب به ش ش 1321 كد ملی 0043157955 صادره از تهران فرزند 
جهان بخش و خانم سيما منتظر القائم به ش ش 182 كد ملی 0042371937 صادره از 
تهران فرزند محمد ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان  به مساحت 795/36 
متر  مربع   قسمتی ازپالك   20فرعی از 12اصلی واقع درقريه  پلهم دشت بخش 3   

ثبت  تنكابن خريداری از حاج باقر شاه نظری  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6186
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1391114410008000353( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای يعقوب شعبانی نژاد به ش ش يک كدملی 2219770958 صادره از تنكابن فرزند 
مهديقلی ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان بمساحت 157/02 متر مربع 

قسمتی از پالك يک اصلی واقع در قريه پسكاليه بخش 3 ثبت تنكابن   
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6082 
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008004860( 

قانون تكليف 
ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات 
متقاضيان  و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم، اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايند.  
تنكابن  از  صادره   2219029591 ملی  كد   50 ش  ش  به  جليلی  سهيال  خانم 
فرزند عباس   ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل برپی  بنای احداثی بمساحت 
256/47متر مربع قسمتی از پالك 2اصلی دارای پالك اعيانی 2413فرعی از 2 
فرعی از 2 اصلی واقع در قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از سهم 

االرث  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6272
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008004871( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای خسرو  جليلی به ش ش 272كد ملی 2219016722 صادره از تنكابن فرزند 
عباس   ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای احداثی بمساحت 232/47متر مربع 
قسمتی ازعرصه  پالك 2اصلی دارای پالك اعيانی 1910فرعی مفروض از 2 فرعی از 2 

اصلی واقع در قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از سهم االرث  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6224
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008000772( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای نادر عشوری به شناسنامه 1158 كد ملی 191370274 صادره از مسجد سليمان 
فرزند عبدالحسين   ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر انباری  بمساحت 109 متر  
مربع قسمتی از پالك 75فرعی از 2 اصلی واقع در قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت تنكابن 

خريداری از مير محمد علی مير محمدی 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6254
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008000773( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
آقای نادر عشوری به ش ش 1158 كد ملی 1971370274 صادره از مسجد سليمان 
فرزند عبدالسين    ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل انباری  بمساحت 293 متر  مربع 
قسمتی از پالك 75 فرعی از 2 اصلی واقع در قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت تنكابن 

خريداری از مير محمد علی مير محمدی 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6255
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008002819( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای سيد محمد هاشمی به ش ش 2485 كد ملی 2279225603 صادره از رامسر 
فرزند سيد اسمعيل  ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان بمساحت 300 متر 
مربع قسمتی از پالك 52 اصلی واقع در قريه جليل آباد بخش 4 ثبت  تنكابن خريداری 

از مصطفی پژوهش 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6147
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008004860( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
خانم سهيال جليلی به ش ش 50 كد ملی 2219029591 صادره از تنكابن فرزند عباس   
ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل برپی  بنای احداثی بمساحت 256/47متر مربع 
قسمتی از پالك 2اصلی دارای پالك اعيانی 2413فرعی از 2 فرعی از 2 اصلی واقع در 

قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از سهم االرث  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6272
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

رييس سازمان بهزيستی خبر داد:

رشد 55 درصدی آمار زنان 
سرپرست خانوار

آمار  اکنون  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
آسیب های اجتماعی نگران کننده است و بهزیستی با 
رویکردی تحول آفرین و تفکری سیستمی با محوریت 
پیشگیرانه و مشارکت طلبی درصدد کاهش این معضل 

است.
 »انوشیروان محسنی بندپی« در مراسم افطاری رئیس 
شبه خانواده  فرزندان  با  مصلحت  تشخیص  مجمع 
بهزیستی به افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در چند 
سال اخیر اشاره کرد و افزود: تعداد زنان سرپرست خانوار 
در سال 70، یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 85، 
آمار  این  بوده است که  نفر  یک میلیون و 600 هزار 
یافته  افزایش  به 2 میلیون و 500 هزار  در سال 90 
که نشان دهنده رشد 55 درصدی این آسیب  اجتماعی 
مواد  از  معتادین  جامعه  ذائقه  تغییر  همچنین  است؛ 
سنتی به مواد صنعتی، فقر محبت، کاهش زمان گفتگو 

از دیگر آسیب های پیش روست.
وی با بیان اینکه بهزیستی با رویکردی تحول آفرین 
و  پیشگیرانه  محوریت  با  سیستمی  تفکری  و 
است،  معضالت  این  کاهش  درصدد  مشارکت طلبی 
تصریح کرد: در رویکرد پیشگیرانه نخست با فعالیت 
با  کشور  سطح  در  ژنتیک  مرکز  یک هزار  بر  بالغ 
تشخیص به موقع از بروز و شیوع آسیب جلوگیری 
می کنیم؛ همچنین با خدمت دهی در یک هزار مراکز 
مشاوره شرایطی را فراهم می کنیم تا بحران ها را به 

حداقل برسانیم.

مديركل دفتر سالمت جمعيت تشريح كرد:

جزییات سنجش سالمت دانش آموزان 
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت ضمن تشریح جزییات طرح سنجش سالمت 
دانش آموزان و نوآموزان برای سال تحصیلی 95 - 94، 
در عین حال شایع ترین بیماری ها در سنین دانش آموزی 

را توضیح داد.
دکتر محمد اسماعیل مطلق اظهار کرد: معاینات سنجش 
دریافت  با  ابتدایی همراه  اول  مقطع  نوآموزان  سالمت 
آخرین واکسن سه گانه درسه ماه تابستان آغاز شده است. 
معاینات سال اول راهنمایی و سال اول دبیرستان نیز 
طبق روال هر سال انجام و برای دانش آموزان شناسنامه 

سالمت تکمیل می شود.
وی با اشاره به پیگیری مشکالت ویژه ای که میان دانش 
آموزان مشاهده می شود، گفت: امسال طرح پیگیری موارد 
ویژه را در دستور کار قرار دادیم، یعنی به صورت آزمایشی 
مواردی را که در بین دانش آموزان نیاز به مراقبت ویژه 
دارند در طول سال تحصیلی تحت نظر قرار داده و به 
معلمان و خانواده های دانش آموزان نیز آموزش هایی در 

این زمینه ارائه می شود.

معاون جوانان وزارت ورزش خبر داد:

تهیه طرح ملی 
»سبک زندگی در عصر رسانه«

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: نمی توانیم انتظار داشته باشیم رفتار جوان امروز 
مانند رفتار جوانان نسل های قبل باشد که حتی پایشان 
را جلوی پدر و مادرش دراز نمی کردند. در حال حاضراگر 
والدین به جوان توجه کافی نکنند و او را نپذیرند، جوان 
دلیلی نمی بیند فقط به علت اینکه نام مادر و پدر روی 

والدینش است آنان را بپذیرد.
محمدرضا رستمی اظهاز کرد: جامعه جوان امروز به طور 
کامل خود را کنشگر می داند و می تواند تولید کننده 
محتوا باشد، برخی محتواها را نپذیرد، درباره آن نقد 
بنویسد و حتی به آن اعتراض و علیه آن تجمع مجازی 
کند یعنی جوان امروز به سادگی موضوعی را نمی پذیرد 
و از کانال های یک طرفه به طور کامل دوری می کند. 
وقتی احساس کند که دیده نمی شود یا حذف می شود، 
واکنش متقابل او ندیدن، نشنیدن و حذف کردن است.

چنین  اگر  کرد:  اضافه  ورزش  وزارت  جوانان  معاون 
را  باشیم، نمی توانیم فرزندانی  نداشته  را  مهارت هایی 
تربیت کنیم که با فرهنگ خانواده پرورش پیدا کنند. 
در این شرایط آموزش همگانی اهمیت زیادی می یابد 
به همین علت طرح ملی سبک زندگی در عصر رسانه 
را پیش بینی کرده ایم که بخشی از آن مربوط به آموزش 

سواد رسانه ای است.
پیشرفت رسانه از گذشته تا به امروز از  تلویزیون و رادیو  
گر فته تاماهواره و در ادامه اینترنت ....اطالعات و برقراری 
ارتباط یکطرفه بوده  به گونه ای که از طرف رسانه تولید 

و برای مخاطب ارسال می شد.

اعطای مرخصی به زندانیان
به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر

صدور  با  قضاییه  قوه  رییس  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر 
کشور دستور داد به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و 

اخذ تامین مناسب، 15 روز مرخصی اعطا شود.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
متن کامل بخشنامه رییس قوه قضاییه به شرح ذیل 

است:
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید 
سعید فطر و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور 
زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی 
در بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و نیز برقراری 
روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی 
است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ 
تأمین مناسب 15 روز مرخصی اعطا شود، این مرخصی 

به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: با اجرای فاز اول طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد 
پرداخت  در  تعادل  ها،  بیمارستان  کارکنان  برای 
در  شاغل  مدیران  و  کارکنان  مختلف  رده های  بین 

بیمارستان های وزارت بهداشت برقرار می شود.
دکتر محمد حاجی آقاجانی در خصوص مزایای طرح 
پرداخت مبتنی بر عملکرد، افزود: با اجرای این طرح 
پرستاری  گروه های  از  اعم  بیمارستانی  کارکنان  کلیه 
پرستاران،  شامل  پرستاری،  کادر  همه  و  پشتیبانی  و 
و  عمل  اتاق  های  تکنسین  و  بهیاران  کمک  بهیاران، 
بیهوشی و همچنین کارشناسان شاغل در بخش های 
پاراکلینیک و کارکنان پشتیبانی و خدماتی از مزایای 

طرح بهره مند می شوند.
دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سالمت، ادامه داد: 
کارکنان  این طرح، شمول همه  دیگر  های  ویژگی  از 
طرحی  پیمانی،  )رسمی،  استخدامی  رابطه  نوع  هر  با 
، قراردادی و شرکتی( است؛ این در حالی است که تا 

قبل از اجرای این طرح فقط گروهی از کارکنان مشمول 
دریافت کارانه می شدند و عده ای از آن محروم بودند.

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار سختی مراقبت از 
بیمار در هر یک از بخش ها مورد توجه قرار گرفته است، 
گفت: از ویژگی های ممتاز این طرح لحاظ شدن سختی 
مراقبت در پرداختی کارکنان است، به گونه ای که در 
 ICU بخش هایی از بیمارستان مانند بخش اورژانس یا
که مراقبت های دشوار و پیچیده از بیماران انجام می 

شود، دریافتی کارکنان به همان نسبت باالتر است.
شیفت  که  گذشته  برخالف  شد:  یادآور  آقاجانی 
غیرموظف یا همان اضافه کاری شامل کارانه نمی شد، 
افراد  نیز  غیرموظف  شیفت  هر  ازای  به  طرح  این  در 
کارانه دریافت خواهند کرد. معاون وزیر بهداشت افزود: 
در پرداخت عملکردی، پرداخت اصل حق اضافه کاری 
لحاظ شده و ساعات اضافه کاری به طور دقیق محاسبه 
و پرداخت می شود و در فیش واریزی هم پرداختی به 
ازاء شیفت غیرموظف به صورت مشخص درج می شود.

عملکرد  بر  مبتنی  پرداخت  سیستم  گفت:  آقاجانی 
افزایش  به گونه ای طراحی شده است که در صورت 
مراقبت در بخش ها به همان نسبت دریافتی پرسنل 
شاغل در آن بخش رشد می یابد و به عبارتی میزان 
مراقبت های انجام شده در هر بخش با دریافتی کارکنان 

شاغل در آن بخش ارتباط مستقیم دارد.
سابقه  با  پرستاران  برخی  درخواست  درخصوص  وی 
مبنی بر اعمال سنوات آنها، گفت: سنوات عالوه بر اینکه 
در حکم حقوقی افراد لحاظ شده است، در قانون ارتقاء 
بهره وری پرستاری نیز معیار است و براساس این قانون 
و با توجه به سابقه پرستار، از ساعت کارکرد موظف وی 
کم می شود و به این ترتیب ساعات کار پرسنل با سابقه، 
کاهش یافته است. وی ادامه داد: قانون بهره وری به طور 
کامل در دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد لحاظ 
گردیده و ضریب نوبت کاری شب و ایام تعطیل هم در 

پرداختی ها اعمال خواهد شد.
آقاجانی یادآور شد: موضوع اعمال سنوات خدمتی در 

پرداخت عملکردی در دست بررسی نیز هست و در فاز 
دوم طرح مورد توجه بیشتر خواهد بود.

ادامه  سالمت  نظام  تحول  برنامه  کشوری  ستاد  دبیر 
در  طرح  این  اجرای  نحوه  ارزیابی  حال  در  ستاد  داد: 
بیمارستان های سراسر کشور است و از سامانه پیشرفته 
قاصدک به عنوان سامانه ملی پرداخت مبتنی بر عملکرد 
بیمارستان ها برای این منظور استفاده می نماید. این 
سامانه اطالعات کلیه بیمارستان های کشور را به دقت 
این  و گزارش های  ارائه می کند  آنالین  به صورت  و 
سامانه در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد و از این اطالعات و نظرات ارائه شده از سوی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برای اجرای فاز 

دوم طرح استفاده خواهد شد.
وی تاکید کرد: در سایت اختصاصی پرداخت میتنی بر 
امکان   p4p.behdasht.gov.ir آدرس  به  عملکرد 
ارائه پیشنهادات برای کارکنان بیمارستان ها برای اعمال 

در فاز دوم طرح، فراهم شده است.

معاون درمان وزير بهداشت؛

طرح پرداخت مبتنی برعملکرد، برای اجرای عدالت است

معاون وزير رفاه:

خدمات فوریت های اجتماعی را 
به اورژانس اجتماعی 

خالصه نکنیم

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاه  امور  معاون 
فوریت های  خدمات  ارائه  آیین نامه  نشست  اولین  در 
اجتماعی گفت: خدمات فوریت های اجتماعی در جامعه 

حکم خدمات پیشگیرانه را دارد.
حضور  با  که  نشست  این  در  میدری  احمد  دکتر 
وزارت  مسکن،  وزارت   ، کشور  وزارت  نمایندگان 
سازمان  و  سیما  و  صدا  انتظامی،  نیروی   ، ارتباطات 
خدمات  در  اگر  گفت:  شد،  برگزار  کشور  بهزیستی 
فوریت های اجتماعی به موقع صورت گیرد می تواند 

جلوی آسیب فرد، خانواده و جامعه را بگیرد.
حال  در  اجتماعی  های  فوریت  خدمات  افزود:  وی 
حاضر در چهار بخش توسط سازمان بهزیستی کشور 
اورژانس  اولین بخش آن» خط  انجام می شود که 

اجتماعی 123« است .
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاه  امور  معاون 
در ادامه گفت: بخش دیگری از این موارد، »خدمات 
سیار اورژانس اجتماعی« سازمان بهزیستی است که 
هم اکنون این سازمان 298 خودرو در سطح کشور 
دارد که افرادی با تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته 
های مددکاری اجتماعی و روانشناسی در آن حضور 
دارند و بخش دیگر »مراکز مداخله در بحران« هستند 
که این مراکز عالوه بر روانشناس و مددکار پزشک هم 
دارند و خدمات ماندگارتری را ارائه می کنند و افراد 

آسیب دیده از 2 تا 21 روز می توانند در آنجا اسکان 
پیدا کنند.

وی افزود: بخش دیگر خدمات سازمان بهزیستی در 
زمینه فوریت های اجتماعی »پایگاه خدمات اجتماعی« 
است که این پایگاه ها با استقرار در مناطق مسکونی 
غیر رسمی و مناطق پرآسیب شهری نقش هدایتگر 
»مراکز مداخله در بحران« را دارند و هم خانواده ها و 
گروه های در معرض آسیب را شناسایی می کنند و هم 
با شناسایی سرمایه های محلی ، مشارکت های محلی 
آنان را برای حل آسیب های اجتماعی جلب می کنند.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، 
جزئیات دریافت غیر حضوری فیش حقوقی بازنشستگان و 

مستمری بگیران تامین اجتماعی را تشریح کرد.
دریافت  امکان  شدن  فراهم  به  اشاره  با  آتشی  منصور   
فیش حقوقی مستمری بگیران تأمین اجتماعی از اواخر 
سال 93 اظهار داشت: طی ماه های اخیر شاهد استقبال 
مستمری بگیران از این سامانه بودیم و امروز خواسته دیگر 
نیز  آنان  احکام مستمری  دریافت  بر  مبنی  عزیزان  این 

اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات غیرحضوری به بازنشستگان 
و مستمری بگیران زمینه ساز آسایش و راحتی بیشتر برای 
آنان است، گفت: با گسترش خدمات غیرحضوری سازمان 
تأمین اجتماعی، دیگر نیازی به تردد و حضور در واحدهای 
اجرایی سازمان نخواهد بود و بازنشستگان عزیز می توانند 
فیش حقوقی و احکام بازنشستگی خود را از طریق پایگاه 

اطالع رسانی تأمین به نشانی www.tamin.ir در قسمت 
فیش حقوقی دریافت و چاپ کنند.

به گفته آتشی، مستمری بگیران تأمین اجتماعی می توانند 
پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی این سازمان و انتخاب 

سامانه فیش حقوقی و احکام مستمری با وارد کردن شماره 
ملی، شماره مستمری و رمز عبور که شماره سریال 6 رقمی 
شناسنامه است وارد سامانه دریافت احکام و فیش حقوقی 
شوند. وی به مستمری بگیران توصیه کرد که به منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، پس از اولین ورود نسبت 

به تغییر رمز ورود خود اقدام کنند.
مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی، 
تفاوت موجود بین ارقام درج شده در احکام مستمری و 
فیش حقوقی را ناشی از کسورات قانونی بازنشستگان اعالم 
کرد و افزود: کسر 2 درصد برای هزینه درمان بازنشستگان 
و خانواده آنان بر اساس ماده 89 قانون تأمین اجتماعی، 
اقساط وام های دریافت شده توسط مستمری بگیران، حق 
عضویت کانون های بازنشستگی و همچنین مبالغ مربوط 
به بیمه تکمیلی از جمله کسورات قانونی مستمری بگیران 

است.

سازمان تامين اجتماعی تشريح كرد:

جزئیات دریافت غیرحضوری فیش حقوقی مستمری بگیران
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نوروزی  پيام  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
ملت،  و  »دولت  عنوان  با  را  امسال   ،94 سال 
و  كردند  نامگذاری  همزبانی«  و  همدلی 
مسير  در  مسئوالن  و  مردم  حركت  خواستار 
تعاون  فرهنگ  ترويج  و  همكاريها  توسعه 
مطالبه  شدند؛  اسالمی  ميهن  در  همكاری  و 
عنوان  به  آن  تحقق  الزامات  از  يكی  كه  ای 
ماموريتی ملی و همگانی برای قوای سه گانه 
و  ها  ظرفيت  از  مندی  بهره  ملت،  آحاد  و 
پتانسيل عظيم رسانه های مردم محور و آزاد 

انديش می باشد.
و  مردم  گوش  و  چشم  عنوان  به  رسانه 
مردم  چهارم  ركن  جايگاه  در  مسئوالن 
ساالری دينی قرار دارد و جوامع بشری بدون 
از  شنيداری  و  ديداری  های  رسانه  فعاليت 
اقتصادی، فرهنگی،  آخرين تحوالت سياسی، 
ورزشی، اجتماعی و... يكديگر بی اطالع می 
گسترش  دليل  به  كه  كنونی  دنيای  و  مانند 
های  فناوری  توسعه  و  نوظهور  های  شبكه 
يافته است،  به »دهكده جهانی« شهرت  نوين 

غرق در سكوت و خاموشی می گردد.
در نگاهی كالن رسانه فصل مشترك بين مردم 
از  طرف  دو  هر  معموال  و  است  مسئوالن  و 
ملی  رسانه  و  خبرگزاريها  مطبوعات،  طريق 
و  مطالبات  و  گويند  می  سخن  يكديگر  با 
گذارند؛  می  اشتراك  به  را  های خود  دغدغه 
های  رسانه  فعاالن  كه  كنيد  تصور  را  روزی 
و  زده  اعتصاب  به  دست  گروهی  و  جمعی 
هيچ خبری را منتشر نكنند، آيا مردم اطالعی 
خواهند  دولتمردان  اقدامات  و  عملكرد  از 
داشت؟ آيا مسئوالن قادر به انتقال توصيه ها 
و هشدارهای خود به مردم خواهند بود؟ آيا 
بين مردم و مسئوالن در حوزه  متقابلی  درك 
های گوناگون شكل می گيرد؟ براستی زمانی 

گفتمان  ترويج  برای  ای  رسانه  ادبيات  كه 
ميان  از  دولت  و  مردم  بين  عادالنه  و  منطقی 
برداشته شود، چه پايانی برای روابط بين آنها 
بی  تفاهم،  سوء  جز  چيزی  است؟  متصور 

اعتمادی و گاليه های عميق!
جامعه  در  دارد؛  هم  ديگری  روی  سكه  اين 
معيارهای  ارزش ها و  دايره  كه رسانه ها در 

در  همچنين  و  ای  حرفه  و  اخالقی  انسانی، 
نظر گرفتن چارچوب های قانونی به فعاليت 
و  ملی  منافع  از  صيانت  مسير  در  و  بپردازند 
دفاع از حقوق مردم گام بردارند، چه شرايطی 
كه  است  اين  جز  آيا  خورد؟  خواهد  رقم 
و  همدلی  تقويت  شاهد  سرزمينی  چنين  در 
بود  خواهيم  مسئوالن  و  مردم  بين  همزبانی 

با  توام  و  مهربانی  ادبيات  با  همواره  آنها  و 
منطق و عدالت با يكديگر سخن می گويند و 

مراوده می كنند؟
آری؛ نقش رسانه ها در دفاع از تماميت ارضی 
كشور و ايجاد انسجام و وحدت در بين آحاد 
مختلف مردم و مسئوالن برای مقابله با انواع 
است  بديل  بی  خارجی  و  داخلی  تهديدهای 

برهه زمانی كنونی كه دشمنان و  بويژه در  و 
با انواع كارشكنی ها  بدخواهان نظام اسالمی 
و تحريم های اقتصادی در صدد ايجاد فشار 
روانی بر مسئوالن نظام برآمده اند، رسانه ها 
با ترويج گفتمان مقام معظم رهبری و دعوت 
همگان به استقامت و پايداری در برابر زياده 
خواهی ها، توطئه ها را تا حدی زيادی خنثی 

كرده اند.
آن  تاثيرگذاری  و  رسانه  جايگاه  اهميت  در 
ابرقدرتی  كه  بس  همين  عمومی  افكار  بر 
برخی  به  لشكركشی  از  قبل  آمريكا  همچون 
ناوها  اعزام  از  قبل  عراق،  همچون  كشورها 
مطبوعات  زمينی،  و  هوايی  حمالت  آغاز  و 
و خبرگزاريها را به منظور ايجاد جنگ روانی 

و  كند  می  ميدان  روانه  فضا  سازی  آماده  و 
پس از مهيا شدن افكار عمومی و ايجاد بستر 
مناسب، هدف را مورد تجاوز قرار می دهد...
رسانه مترادف آگاهی، اطالع رسانی و دانش 
دايره  واژگان عميق  اين  قطعا  و  است  افزايی 
گسترده ای از مردم و مسئوالن را فرا می گيرد 
و در صورتی كه حاكميت به خوبی از ظرفيت 

قطعا  گردد،  مند  بهره  ها  رسانه  عظيم  های 
قادر  روانی  عمليات  و  خارجی  تهديد  هيچ 
مردم  بين  انداختن  فاصله  و  ايجاد شكاف  به 
در  اسالمی  ميهن  و  بود  نخواهد  مسئوالن  و 
عزتمداری  و  شكوفايی  پايدار،  توسعه  مسير 
و  دهد  می  ادامه  خويش  مستقل  حركت  به 
بستر  ايجاد  با  مگر  شود  نمی  ميسر  مهم  اين 
رسانه  آزادانه  فعاليت  برای  مناسب 
رسانه  به  شدن  قائل  ارزش  و  ها 

های مردم محور.
از  سالها  شعار  نامگذاری  بحث  در 
اسالمی  انقالب  حكيم  رهبر  سوی 
از  عميق  درك  با  ايشان  كه  نيز 
آخرين تحوالت داخلی و خارجی و 
نسبت  جامعه  روز  نيازهای  ارزيابی 
حركت  و  گيری  جهت  تعيين  به 
و  مردم  از  اعم  اسالمی  نظام  كلی 
ها  رسانه  كنند،  می  اقدام  مسئوالن 
گفتمان  ترويج  برای  گزينه  بهترين 
دينی و انقالبی هستند و می توانند 
منويات  تحقق  سمت  به  را  جامعه 
و مطالبات معظم له رهنمون سازند 
مشاهده شد،  انحرافی  كه  جا  هر  و 
و  دهند  تذكر  دلسوزانه  و  صادقانه 
هر جا كه نقطه قوتی وجود داشت، 
قرار  تشويق  و  تاييد  مورد  را  آن 

دهند.
با رايحه  نيز كه  نامگذاری سال 94  در بحث 
خويش »همدلی و همزبانی« معطر شده است، 
با  گفتگو  و  مطالعه  و  پژوهش  با  ها  رسانه 
احصاء  به  قادر  سياسی  مسايل  كارشناسان 
ملی  وحدت  و  انسجام  تقويت  راهكارهای 
كاهش  ضمن  آنها،  ترويج  با  و  بود  خواهند 
برای  را  اسالمی  ميهن  جامعه،  در  اختالفات 

توسعه،  پيشرفت،  رفيع  های  قله  به  رسيدن 
اقتدار و عزت ملی ياری می رسانند.

انقالب  معظم  رهبر  كه  كنونی  شرايط  در 
از  عبور  برای  را  مقاومتی«   »اقتصاد 
های  تحريم  دشوار  و  سخت  های  گردنه 
اقتصادی و كارشكنی های بدخواهان انقالب 
اسالمی در نظر گرفته اند، مردم و مسئوالن با 
همدلی و همزبانی و دستيابی به درك مشترك 
دفاع  سالهای  همچون  توانند  می  مسائل،  از 
اسالمی  انقالب  پيروزی  روزهای  و  مقدس 
غربی  گويان  ياوه  دهان  در  محكمی  سيلی 
بزنند و به دنيا اثبات كنند كه فرزندان خمينی 
كبير )ره( هيچ ترس و واهمه ای از تحريم و 
تهديد و فشارهای اقتصادی ندارند و تا جايی 
رهبر  )ره(  خمينی  ماست،  رگ  در  خون  كه 
ماست و تا امام خامنه ای رهبر اين سرزمين 
اين  و  بكند  تواند  نمی  غلطی  آمريكا  است، 
بهترين تفسير از همدلی و همزبانی بين دولت 
با همه زر و زورش در  دنيا  و ملت است و 
زمين  به  تسليم  زانوی  انسجامی  چنين  برابر 

خواهد زد.
حرمت  و  شان  حفظ  با  است  اميد  پايان  در 
رسانه ها و تكريم و تجليل رسانه های مردم 
محور، تريبون ها را برای نقدهای سازنده باز 
نگه داريم و مسئوالن نيز عالوه بر تعاريفی كه 
ايشان  عملكرد  در وصف  ها  رسانه  از سوی 
ارايه می شود، به نقدها و تحليل های آنها نيز 
نكنيم  به سمتی حركت  و  شوند  قائل  ارزش 
و  اخبار  دريافت  به  خود  نيازهای  مردم  كه 
اطالعات روز جامعه در حوزه های گوناگون 
را از طريق رسانه های معاند و خارجی تهيه 
با  توام  94، سالی  اميد است كه سال  و  كنند 
مسئوالن  و  مردم  برای  همزبانی  و  همدلی 

باشد، ان شاء ا...

رسانه های مردم محور؛ از الزامات تحقق شعار ملی 

همدلی و همزبانی؛ جایی در همین نزدیکی...
مريم فرشباف ذاكی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر ارای  صادرات هيات /هياتهای موضوع )كالسه 1391114410008000497( 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضايی تقديم نمايند. 
آقای امير عشور تميمی به شناسنامه شماره 299 كدملی 2218325446 صادره از تنكابن 

فرزند رضا 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 202/50 متر مربع قسمتی 
از پالك 112- اصلی واقع در قريه تميجانک بخش 4 ثبت تنكابن خريداری از سكينه 

لزر شكرواليه  
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6743
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

معاون مدير كل سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن 

آگهی تغییرات 
آگهی تغييرات شركت سرافراز بلوك سهامی خاص به شماره ثبت 1449  شناسه ملی 

10980113763
مورخ 1394/3/20  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
الف( نامبردگان ذيل به عنوان اعضای هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند 

- اسماعيل باغبانی كناری كدملی 4989572106
-مرتضی باغبانی كناری به كدملی 4989619293

- فتحعلی باغبانی كناری به كدملی 4989202627
انتخاب  ب- روزنامه كثيرالنتشار اطالعات جهت درج اگهی های داخلی شركت 

گرديدند .
ج- يونس واحدی به كدملی 1460684621 و محمد حسين كيهان فلسفی به كدملی 
2294981987 به ترتيب به عنوان بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت يكسال 

انتخاب انتخاب گرديدند .
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران بازرس انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيک شخصيت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پايگاه اگهی های سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد .
اداره ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاری فريدونكنار 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر ارای  صادرات هيات /هياتهای موضوع )كالسه 1391114410008002359( 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضايی تقديم نمايند. 
آقای حسين محمد تميمی به شماره شناسنامه 13 كدملی 2219887790 صادره از 

رامسر فرزند اسحق 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 1086 متر مربع قسمتی از 
پالك 112- اصلی واقع در قريه تميجانک بخش 4 ثبت تنكابن خريداری از اسحق 

محمد تميمی 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 6742
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

 معاون مدير كل سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 93/19770 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم زينب بقائی امرئی فرزند اسداله بشماره 
شناسنامه 169صادره ازدودانگه كدملی 2180358441 در يک قطعه زمين  با بنای 
احداثی  به مساحت 158/78 متر مربع  به ادرس بهشهر روبروی عبور عباس اباد 
به كالسه 93/229 پالك 15- اصلی قطعه 3 واقع در هلی باغ بخش 17 ثبت بهشهر 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.م الف 94497      
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر

آگهی تحدید حدود 
در اجرای تبصره 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند 

رسمی و ماده 13 آيين نامه اجرايی آن 
بدينوسيله  رسيدگی  هيئت  1125و1177و1126و12001128  شماره  رای  موضوع 
عمليات تحديد حدود  ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه يک قطعه زمين با بنای 
احداثی بمساحت 148/61 متر مربع  به مالكيت محمد و ميترا غالمی درويش خيلی 
و فاطمه اسدی و محمد زارع  فرزندان حبيب و اصغر و محمد باقر پرونده كالسه 
1814/91 و 1015 و 1817 و 1815 واقع در اراضی نيم چاه قسمتی از پالك 55 اصلی 
واقع در بخش 18 در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 94/5/6 در محل وقوع ملک 
بعمل خواهد آمد لذا مالكين مجاور و اشخاصی كه دارای حقوق ارتفاقی نسبت به ملک 
مورد تقاضا دارند دعوت می شود در محل وقوع ملک حضو ر بهم رسانند بديهی 
است عم حضور مانع از عمليات تحديد نخواهد بود . الزم به ذكر است از تاريخ تنظيم 
صورتجلسه تحديد لغايت 30 روز اعتراض از عمليات تحديد پذيرفته خواهد شد. م 

الف 94879    تاريخ انتشار اگهی : 1394/4/6 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نكا

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 93/19766 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم زينب بقائی امرئی فرزند اسداله بشماره 
شناسنامه 169صادره ازدودانگه كدملی 2180358441 در يک قطعه زمين  با بنای 
احداثی  به مساحت 158/78 متر مربع  به ادرس بهشهر روبروی عبور عباس اباد 
به كالسه 93/230 پالك 15- اصلی قطعه 3 واقع در هلی باغ بخش 17 ثبت بهشهر 
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شدم الف 94496  
.تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

                                                   
 اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر

آگهی مزایده اموال منقول )اسناد رهنی( 
به موجب پرونده اجرائی كالسه 8200001 ششدانگ پالك 436 فرعی از 985 الی 
998 اصلی بخش يک سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای ابراهيم حبيب الهی 
منتقل شده است، طبق سند رهنی شماره 34990-80/5/3 دفترخانه 14 سنندج در 
رهن بانک سپه قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمی به مبلغ 7/361/000/000 ريال 
ارزيابی شده و پالك فوق دارای 512 متر مربع اعيانی و 231 متر مربع عرصه در سه 
طبقه چهار واحدی در سنندج – خيابان آبيدر كوچه افروز با قدمت حدودا 25 سال 
دارای انشعابات 4 گاز ، يک آب و 3 برق می باشد كه برابر گزارش مامور اجرا در 
تصرف مالک می باشد پالك فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه 1394/5/10 در اداره 
ثبت اسناد و امالك سنندج واقع در سنندج – سايت اداری از طريق مزايده به فروش 
می رسد. مزايده از مبلغ هفت ميلياردو سيصدو شصت و يک ميليون ريال شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بديهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتی 
كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بديهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره 
تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده 
است و نيز در صورت وجود مازاد وجه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد 
به برنده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و 
مكان مقرر برگزار خواهد شد. مازاد پالك مرقوم در بازداشت مراجع قضايی می باشد.م 

الف 1429     
تاريخ انتشار آگهی: 1394/4/6    تاريخ مزايده: شنبه مورخ 1394/5/10 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سنندج – بهروز محمدی                                  
اداره ثبت اسناد و امالك سنندج

اجرائیه 
مشخصات محكوم له: 

محمدكاظم ملک واال فرزند محمد مهدی به نشانی نكا خ انقالب ك شورلت بن بست 
اول سمت راست

مشخصات محكوم عليه:
1- ابراهيم جعفری فرزند اكبر به نشانی نكا خ آرامگاه جنب كاشی فروشی حسن پور

2- نوراله ابراهيمی به نشانی نكا خ آرامگاه جنب نانوايی احمد مومنی بنگاه معامالتی 
شماره 146

3- نورمحمد موسوی فرزند سيد محمد به نشانی تهران سهروردی شمالی ك باسقی 
پالك 2 واحد 5 منزل شخصی

محكوم به:
و   9410091595300379 شماره  به  مربوطه  حكم  اجرای  درخواست  موجب  به 
شماره دادنامه مربوطه 9309971595300966 محكوم عليهم تضامنا به پرداخت مبلغ 
117/500/000 ريال بابت اصل خواسته و رقم 2/350/000 بعنوان هزينه دادرسی و 
خسارت تاخير تاديه بر مبنای قيمت شاخص ساالنه اعالمی از سوی بانک مركزی 
از زمان سر رسيد 1392/7/25 لغايت اجرای حكم و همچنين به پرداخت حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و مبلغ 5/875/000 ريال در حق دولت محكوم 

گرديد.
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :

1-پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2- ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد.

3-مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسرباشد ودر صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند . اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجرای حكم وپرداخت محكوم 
به بود ه ايد ليكن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايی خود بدهيد بنحوی كه اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر 

باشدبه مجازات حبس از61روز تا 6 ماه محكوم خواهيدشد.
4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد به قانون 
اجرای احكام مدنی و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون 
نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائيد.   م الف 1385

مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه های عمومی حقوقی نكا – سيد 
جواد رخش بهار

رأی هیأت/ نوبت اول
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139360301051002363 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رضاآئينی فرزند علی اكبر بشماره شناسنامه 22 صادره قروه در يک 
باب خانه به مساحت 80/49 متر مربع عرصه پالك 764 فرعی از 24 اصلی واقع در 
قرچک در ازای سهم مالكانه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.م/الف 106/1484 
محمد رحيم پور راينی- رئيس ثبت اسناد و امالك ورامين

رأی هیأت/ نوبت اول
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139460301051000042 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامين تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس پناهی فرزند علی بشماره شناسنامه 1319 صادره از پارس آباد  در 
يک باب خانه به مساحت 108/50 متر مربع پالك 7170 فرعی از 49 اصلی واقع در 
قرچک در ارازی سهم مالكانه محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.م/الف 106/1473 
بهروز حسين زاده رئيس ثبت اسناد و امالك

رأی هیأت/ نوبت اول
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139460301051000001 
هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن اسد پور فرزند محمد بشماره شناسنامه 84 صادره از نير در 
يک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 24 متر مربع پالك 22 فرعی از 
48 اصلی واقع در قرچک خريداری از مالک رسمی آقای سهراب افشاری محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م/

الف 106/1477 
بهروز حسين زاده رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 139460310019002092هيات اول و دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فريدونكنار  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی اقای عسگر عباسی 
رستم قشالقی  فرزند حجت اله بشماره شناسنامه 681صادره ازاردبيل در يک قطعه 
زمين با ساختمان به مساحت 166/33 مترمربع جزء  پالك1519 فرعی از 66  اصلی 
بخش دو كالسه 1393/54 واقع در فريدونكنار – خيابان وليعصر – كوچه شهيد محمد 
علی پور – جنب نانوايی – مع الواسطه خريداری از مالک رسمی آقای سيف اله فتحی 
محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.م الف 258    
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

 اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهی
خواهان شاكی اسحاق بيات دادخواستی به طرفيت خوانده متهم سعيد هميشه 
مطالبه خسارت  و  دادرسی  هزينه  مطالبه  و  مطالبه وجه چک  به خواسته  بهار 
تاخير تاديه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان بخش قرچک شهرستان ورامين 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک 
واقع در قرچک ارجاع و به كالسه 9301061 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی 
المكان  مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   11:00 ساعت  و   1394/06/16 آن 
بودن خوانده متهم و در خواست خواهان شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادگاه مراتب  امور مدنی و دستور  انقالب در  دادگاه های عمومی و  دادرسی 
يک نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجع و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد 
106/1483م الف    

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچك – مهرنوش باقری 

آگهی ابالغ 
خواهان علی خوشنودی دادخواستی به طرفيت خوانده سيد انور صادقی 

به خواسته تسليم مبيع )تحويل مورد معامله( مالی غير منقول تقديم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان سنندج نموده كه جهت رسيدگی به شعبه اول شورای حل 
اختالف شهرستان سنندج واقع در سنندج ارجاع و كالسه 9409988752100032 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگی ان 1394/5/14 و ساعت 16:45 بعداز ظهر تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت دريكی از جرايد كثيراالنتشار  آگهی می شود ا خوانده متهم و پس 
از از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.م الف 1512                   
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنندج 

آگهی مفقودی 
ش  شماره  به  اسماعيل  فرزند  مقدم  يوسفيان  الهه  اينجانب  دانشجويی  كارت 
مقطع  در   1372 ت  ت   90121870 دانشجويی  شماره  به   2150296098 ش 
ايران واحد  از دانشگاه علم و صنعت  كارشناسی  رشته رياضيات و كاربردها 

بهشهر مفقود گرديده و فاقد اعتبار است .
بهشهر 
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»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008005711( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای رمضان ابراهيمی به ش ش 2655 كد ملی 4839366551 صادره از چالوس 
فرزند فرخعلی  ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان بمساحت 327/80متر 

مربع قسمتی از پالك8 اصلی واقع در قريه شاقوز كله بخش 4 تنكابن    
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6110
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1391114410008000339( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  خانم زهرا حسين پور توانی به ش ش 1725 كد ملی 0051561689 صادره از تهران 
فرزند علی اعظم  ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان بمساحت 200/03متر 
مربع قسمتی از پالك 33فرعی از 12 اصلی واقع در قريه چلهم دشت  بخش 3 ثبت 

تنكابن  خريداری از صغری آزاد  
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6185
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008002043( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  خانم پروانه مهدی زاده به ش ش 52 كد ملی 2802328522 صادره از خوی فرزند 
مير عبدا...  ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای در حال احداث  بمساحت 
361/10 متر مربع قسمتی از پالك 38 اصلی واقع در قريه حسنكاليه  بخش 3 ثبت 

تنكابن  خريداری از سيد چاوش خاتمی 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6122
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

»آگهي موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008002394( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای پيروز پروين به ش ش 1199 كد ملی 0040590895 صادره از تهران فرزند نقی  
ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان بمساحت 1391/66  متر مربع قسمتی 
از پالك 23 اصلی واقع در قريه قلعه سر بخش 2 ثبت تنكابن   خريداری از يوسف 

و بيژن و فاطمه هدائی 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6095
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فريدونكنار 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139360310019005322 هيات اول /دوم  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فريدونكنار  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای زين العابدين 
امانی فرزند غضنفر بشماره شناسنامه 591 صادره از فريدونكنار در يک قطعه زمين با 
ساختمان به مساحت 199.10 متر مربع جزءپالك 1638 فرعی از 66 اصلی بخش 
دو فريدونكنار كالسه 1391/499 واقع در فريدونكنار – خيابان شهدا شهرك شهيد 
رجايی – كوچه جهانيان – مع الواسطه خريداری از مالک رسمی آقای علی اكبر نعل 
بندی كناری      محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر 

خواهد شد م. الف -235
تاريخ انتشارنوبت اول : 94/3/23تاريخ انتشار نوبت دوم :94/4/6

فيض اله ذبيحی رييس ثبت و اسناد و امالك فريدونكنار 

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
شماره  ورای   1393114410018000350 كالسه  پرونده  برابر  رسمی  سند  فاقد 
139460310018000591 هيات اول   /دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد   

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
خانم عفت نورتيلوری فرزند محمد علی به ش ش 132 صادره از تنكابن در قسمتی از 
ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 522/70 متر مربع به پالك – فرعی از 372 اصلی 
واقع در قريه تيلورسر  بخش 2 حوزه ثبت ملک عباس آباد  خريداری ازمالک رسمی 

آقا/خانم  - محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 

صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد    م الف 6066
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

حميدرضا قنبری رييس اداره ثبت و اسناد و امالك  شهرستان عباس آباد

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
شماره  ورای   1391114410018002091 كالسه  پرونده  برابر  رسمی  سند  فاقد 
139460310018001807 هيات اول   /دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد   

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای سيد مرتضی بايگان فرزند اسمعيل به ش ش 12856 صادره از تهران در قسمتی 
از ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان به مساحت 240/20 متر مربع به 
پالك – فرعی از 313 اصلی واقع در قريه كالرآباد  بخش 2 حوزه ثبت ملک عباس 

آباد  خريداری ازمالک رسمی آقا/خانم  - محرز گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 

صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد    م الف 6051
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

حميدرضا قنبری رييس اداره ثبت و اسناد و امالك  شهرستان عباس آباد

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310001002309 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
ساری  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان مازندران   به شماره ملی 2213201147733 صادره از – به شماره ملی - يک 
قطعه زمين با بنای احداثی در آن بمساحت 1635/05 متر مربع پالك شماره - فرعی 
از 3390اصلی واقع در بخش يک خريداری از مالک رسمی --- محرز گرديده است 
است با كسر سهم وقف  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد 
تاريخ انتشارنوبت اول : 94/3/23تاريخ انتشار نوبت دوم :94/4/6

م. الف -94/1080
مهدی داودی  رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساری

آگهي موضوع ماده 3
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و  اراضي  و  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

تعيين  قانون  موضوع  دوم  اول/  هيات   1394/02/20  -1394600331009000605 شماره  راي  برابر 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
كرج- ناحيه يک تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/ مهدي مرادي اسفجير فرزند يحيي بشماره 
شناسنامه 1518 صادره از قوچان در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 444/98 مترمربع مفروز و 
مجزي شده از پالك 1714 فرعي از 4- وردآورد. واقع در حوزه ثبتي كرج خريداري از مالک رسمي 
از طريق سند انتقال اجرائي شماره 90368 دفترخانه سه تهران كه سند مالكيت آنم ذيل ثبت صفحه 70 
دفتر 249 به نام متقاضي )آقاي مهدي مرادي اسفجير( صادر و تسليم شده، محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تسليم كنند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/21

سيروس قنبرپور- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهي مزایده اموال غیر منقول )مرحله اول(

بموجب پرونده اجرايي 930321/16 ج اجرايي  در راستاي اجراي مفاد 
عليه  محكوم  كرج  حقوقي  دادگاه   16 شعبه  سوي  از   صادره  اجرائيه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  خسرو  فرزند  يار  منصور  عباس  آقاي 
با  نژاد منصوريار  له خانم سودابه  230/800/000 ريال در حق محكوم 
وكالت آقاي هوشنگ حقي و پرداخت مبلغ 11/540/000 ريال بابت نيم 
عشر دولتي در حق دولت. به منظور استيفا محكوم به و هزينه اجرايي 
آقا خسرو  بنام  ثالث  قانون اجرا. شخص  و در راستاي تبصره ماده 34 
منصور يار با معرفي يک دانگ مشاع از ششدانگ ملک ثبتي 352/268 
كه پس از توقيف توسط اين اجرا، ملک مذكور توسط كارشناس رسمي 
دادگستري كرج بشرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در 
مورخ 94/4/22 از ساعت 10 الي 11 در محل اجراي احكام مدني شعبه 
قيمت  از  مزايده  برسد  بفروش  مزايده  طريق  از  كرج  دادگستري   16
هر  به  و  شود  مي  شروع  كارشناسي  نظريه  با  ريال   1/500/000/000
نمايد فروخته  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  شخص حقيقي و حقوقي كه 
خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک 
بانكي تضميني )بانک ملي( از خريدار اخذ و الباقي ظرف يک ماه از وي 
وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليک مورد مزايده 

مقرر خريدار  مهلت  در  منتقل خواهد شد در صورتيكه  نام خريدار  به 
وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. كليه هزينه هاي نقل و 
انتقال به عهده محكوم عليه است كه از محل فروش پرداخت خواهد شد. 
طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه 
انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از 
سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين 
به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطالع اين 

اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.
آدرس محل انجام مزايده: كرج- بلوار مالصدرا- روبروي پارك نبوت- 

ساختمان شماره 2- دادگاههاي حقوقي – طبقه اول
ملک مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

آدرس: كرج- باغستان- آتشگاه- يک قطعه باغ به پالك ثبتي 352/268
بررسي وضعيت موجود و مشخصات ثبتي ملک مورد ترافع

مورد  ملک  خواهان،  توسط  شده  داده  ارائه  ثبتي  استعالم  تصوير  برابر 
از  فرعي  باغ پالك 268  قطعه  از ششدانگ يک  است  عبارت  اختالف 
و  باقر  كرباليي  اله  روح  كدخدا  آقايان  توسط  كه  آتشگاه  اصلي   352
صدراله منصوريار بالسويه تقاضاي ثبت گرديده است. سپس سه دانگ 
مشاع سهمي روح اله كرباليي باقر از پالك فوق برابرسند قطعي شماره 

باقر منصوريار  آقاي محمد  به  4648 مورخ 46/2/13 دفتر 19 كرج 
منتقل شده است و متعاقبا نامبرده يک دانگ از سه دانگ مورد خريداري 
آقاي  به  دفتر 19 كرج  را طي سند قطعي 6018 مورخ 47/6/13  خود 
خسرو منصوريار واگذار نموده است. ملک تعرفه شده توسط خواهان 
در زمان بازديد و معاينه محل به صورت يک قطعه باغ مشجر و فاقد 
ابنيه و مستحدثات و داراي درختان مثمر از قبيل گردو، گيالس و توت 

با سنين مختلف مي باشد.
نظريه كارشناسي:

با عنايت به مراتب مذكور، موقعيت ملک، و باتوجه به جميع جهات موثر 
در ارزيابي و در صورتيكه ملک مذكور هيچ معارض شخصي و دولتي 
نداشته باشد و در هر زمان قابل معامله و انتقال قطعي در محاضر رسمي 
با محلي كه توسط  باشد و در صورتيكه محل دقيق پالك 268 فرعي 
با   UTM سيستم  در  آن  مختصات  و  معرفي  منصوريار  خسرو  آقاي 
X .3974690=Y=499283 منطبق باشد و در محدوده بافت روستا قرار 
گرفته باشد، ارزش ملک مورد كارشناسي و توصيف شده در اين گزارش 
شامل عرصه و اشجار يک دانگ از پالك فرعي 268 با حدود اربعه تعرفه 
شده توسط مالک واقع در آتشگاه جمعا به ميزان يک ميليارد و پانصد 

ميليون ريال معادل )150/000/000( تومان برآورد و پيشنهاد مي گردد.
دادورز شعبه 16 دادگاه حقوقي كرج- عليزاده

حریف نفت ایران با آدریانو 
برزیلی توافق کرد

تیم االهلی امارات که حریف باشگاه نفت تهران در لیگ 
مهاجم  لوپز  آدریانو  با  آسیاست  باشگاههای  قهرمانان 

برزیلی باشگاه شاختار اوکراین توافق کرد.
 رییس باشگاه االهلی امارات با تایید توافق نهایی این 
باشگاه با آدریانو گفت که برای تقویت خط حمله این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا این مهاجم گلزن به ترکیب 

تیم اضافه می شود.
عبداله النابوده افزود: قرارداد نهایی با این بازیکن پس از 
اتمام تست های عادی پزشکی به زودی به امضا می رسد.
وی بدون ذکر مدت قرارداد وارزش مالی انتقال این بازیکن 
گفت: آدریانو لوپز 28 ساله جایگزین ›لوییس خمینیز › 

که از االهلی به باشگاه النصر انتقال یافت، خواهد شد.
در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا ، تیم االهلی امارات سوم شهریور امسال در ورزشگاه 
آزادی با تیم نفت تهران دیدار می کند و مسابقه برگشت 
دو تیم 24 شهریور در ورزشگاه راشد بن مکتوم شهر دبی 

برگزار می شود.
هم زمان تیم های لخویا از قطر و الهالل سعودی که به 

این مرحله صعود کردند، با یکدیگر بازی خواهند کرد.

مدافع نفت به استقالل پیوست
با  تهران  نفت  فوتبال  تیم  مدافع  محمدی  حاج  امین 

قراردادی دو ساله به استقالل پیوست.
حاج محمدی با حضور در باشگاه استقالل و مذاکره با 
مسئولین این باشگاه، قرارداد دوساله ای برای پوشیدن 

پیراهن آبی امضا کرد.
وی پس از امضای قرارداد در جمع خبرنگاران گفت: پنج 
سال برای نفت بازی کردم اما حاال می خواهم از استقالل 
به تیم ملی برسم. از هواداران نیز می خواهم کمک کنند 
تا پیراهن تیم ملی را بر تن کند. مدافع جدید تیم استقالل 
درباره رقابت با حنیف عمران زاده و امیرحسین صادقی 
برای حضور در خط دفاعی استقالل گفت: این دو بازیکن از 
دوستان صمیمی من و بزرگان استقالل هستند. امیدوارم 

بتوانم در کنار آنها رفاقت و رقابت خوبی داشته باشم.

برانکو: باید فصل را با جاه طلبی 
آغاز کنیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: باید فصل را به 
گونه ای آغاز کنیم که جاه طلبی ما مشخص باشد.

به گزارش ایرنا، برانکو ایوانکوویچ روز پنجشنبه پیش از 
جلسه در باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: بخشی از بازیکنان تمرینات خود را با انگیزه باال 
شروع کرده اند اما متاسفانه مشکل بیشتر آنها رفع نشده 
است که امیدوارم این مسئله نیز به زودی برطرف شود. 

وی افزود: هر چقدر بازیکنان دیرتر در تمرینات شرکت 
کنند و تکه تکه به گروه قبلی اضافه شوند، یکسان سازی 

آنها با مشکالت بیشتری انجام می شود. 

بارسلونا، یوونتوس، اینتر، میالن 
خواهان جذب عبدالنور

مدیر برنامه های ایمن عبدالنور مدافع تونسی باشگاه 
یوونتوس،  بارسلونا،  های  باشگاه  که  گفت  موناکو 
اینترمیالن و آث میالن همگی خواهان جذب او هستند.
در  مهمی  نقش  گذشته  فصل  موناکو  باشگاه  بازیکن 
صعود این تیم به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا داشت و به همین دلیل باشگاه های 

اروپایی در صدد به خدمت گرفتن او هستند. 
عبدالقادر جیالنی مدیر برنامه های عبدالنور در این باره 
گفت: باشگاه هایی هستند که با آنها در تماس هستیم. 
اسپانیا  از  بارسلونا  ایتالیا،  از  اینتر  و  یوونتوس، میالن 
همگی در صدد به خدمت گرفتن این مهاجم موناکو 
هستند. فکر نمی کنم که او هم مخالفتی با این نقل و 

انتقال داشته باشد. 
این بازیکن 25 ساله تونسی به توتو اسپورت گفت: من 
با موناکو قرارداد دارم ولی انکار نمی کنم که می خواهم 
پیشرفت کنم و دوست دارم که برای یکی از بزرگترین 
باشگاه های اروپا بازی کنم. من آمادگی این کار را دارم .
قرارداد عبدالنور با لیگ دسته یک موناکو تا سال 2019 

اعتبار دارد.

بالتر: 

من از ریاست فیفا استعفا نکرده ام

 سپ بالتر رییس فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( با 
بیان اینکه از سمت خود استعفا نکرده است، گمانه زنی ها 

در مورد آینده خود را افزایش داد.
به گزارش یورو اسپورت، بالتر روز دوم ژوئن، چهار 
روز بعد از انتخاب او به ریاست فیفا اعالم کرد که از 
بعد  او  استعفای  کند.  می  گیری  کناره  خود  سمت 
مورد  در  سوئیسی  و  آمریکایی  مقامات  تحقیقات  از 

فیفا اعالم شد.
بالتر در گفت و گو با روزنامه سوئیسی بلیک که امروز 
جمعه منتشر شد، گفت: من استعفا نکرده ام. من خودم 

و مقامم را در اختیار کنگره فوق العاده فیفا قرار دادم.
بالتر در ماه ژوئن طی سخنانی که سخنرانی استعفای 
او محسوب می شد، گفت که به صورت موقت به این 
دنبال  به  بعدی  کنگره  در  اما  دهد،  می  ادامه  سمت 

انتخاب مجدد نیست. 
وی گفته بود که تا انتخابات بعدی به وظیفه اش به 

عنوان رییس فیفا ادامه می دهد. 
کنگره عادی فیفا روز 13 ماه مه 2016 در مکزیکوسیتی 

برگزار می شود. 
بالتر با بیان اینکه این کنگره باعث تاخیر غیرضروری 
برای  اجرایی خواستم  کمیته  از  من  افزود:  می شود، 
انتخاب جانشینم در اولین فرصت کنگره فوق العاده را 

برگزار کند.
به گفته رییس فیفا، این اقدام براساس اساسنامه فیفا انجام 
می شود و باید فرصت کافی برای معرفی نامزدها فراهم 

شود.

 معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت از 
ورزشکاران برای حضور در المپیک ریو حمایت می 
را  و شادمانی جامعه  نشاط  ورزشکاران  کند، گفت: 
افزایش نشاط و  افزایش داده وهرعاملی که موجب 

شادمانی جامعه می شود، امید را باال می برد.
اسحاق جهانگیری در مراسم تقدیر از ورزشکاران و 
مدال آوران کشتی و واترپلو با تبریک قهرمانی های 
انجام  بزرگی  کارهای  شما  افزود:  ورزشکاران،  این 
بحث  در  که  آنقدر  شما  کار  قدر  شاید  دهید،  می 
ورزش مطرح می شود، در مسایل دیگر درج نشود.

وی افزود: نام آوران و قهرمانان در هر زمینه ای در 
از  یک  هستند،  آفرین  افتخار  جامعه  در  دو جهت 
نظر معنوی چرا که هر انسانی که در هر رشته ای 
قهرمان می شود از نظر معنوی درطول عمر برای او 
یک افتخار است مانند یک دانشمند یک نویسنده 
و یک قهرمان ورزشی، این افتخار تا آخر عمر با او 

می ماند.
در  ورزش  داد:  ادامه  جمهوری  رییس  اول  معاون 
زندگی نشاط و شادمانی جامعه را افزایش می دهد 
و هر عاملی که موجب افزایش نشاط و رضایت مردم 
شود، درعمل سبب می شود امید افزایش یابد و وقتی 
امید افزایش یابد جامعه به سمت توسعه حرکت می 

کند.
برای  بهتر  و  بیشتر  توفیقات  آرزوی  با  جهانگیری 
ورزشکاران درتمامی رشته ها عنوان کرد: از مردم می 
خواهیم در حق دولت و ملت دراین ماه عزیز که در 

آن قرار داریم دعا کنند، چرا که با مسایل جدی روبه 
رو هستیم و نیاز به تدبیر و درایت داریم.

سرمایه  بین  در  افزود:  رییس جمهوری  اول  معاون 
هایی که داریم، امید اجتماعی جزو موثرترین هاست 
یعنی جامعه به آینده امیدوار باشد و مردم احساس 
و  قهرمانان  که  کنند  زندگی می  در کشوری  کنند 
افراد نام آور در آن هستند. در این صورت وابستگی 

به کشور و هویت اسالمی بیشتر می شود.
سرمایه های  دیگر،  های  سرمایه  از  یکی  گفت:  وی 
نمادین است؛ سرمایه نمادین آثار اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی برجای می گذارد به این معنی که اعتماد 

مردم به نظام و دولت بیشتر می شود و وقتی اعتماد 
بیشتر شود مردم خیلی راحت تر به تصمیم گیری ها 

اعتماد می کنند.
در  اکنون  که هم  اقتصادی  آرامش  به  اشاره  با  وی 
طی  زیادی  تدابیر  شاید  گفت:  دارد،  وجود  کشور 
باشد  نشده  انجام  دولت  سوی  از  گذشته  سال  دو 
هر چند دولت طی این مدت تصمیمات دقیقی در 
زمینه اقتصادی داشت و آرامش کنونی با یک امید 

در جامعه ایجاد شد.
مسایل  و  ای  مذاکرات هسته  داد:  ادامه  جهانگیری 
به سمتی می رود که مردم احساس می  اقتصادی 

کنند تیمی که وجود دارد برای حل این مسایل است. 
هر چند در بحث هسته ای هنوز اتفاق خاصی نیفتاده 
است اما در مجموع این مسایل سبب شد، مردم مانند 
گذشته به سمت خرید ارز و کاال نروند و نگران آینده 

نباشند.
معاون اول رییس جمهور خطاب به ورزشکاران گفت: 
این کار شما، امید در جامعه و نسل جوان و رضایت و 
شادمانی ایجاد می کند که آثار اجتماعی و اقتصادی 
قهرمانان  قدردان  باید  مردم  هم  و  دولت  هم  دارد. 
ایران،  باشند که عالوه بر به احتزاز درآوردن پرچم 

امید را در جامعه تشدید و تقویت می کند.
وی همچنین از حمایت دولت برای حضور ورزشکاران 
ایران در المپیک 2016 ریو خبر داد و گفت: به طور 
زمینه  این  در  ها  فدراسیون  و  ورزش  وزارت  حتم 
برنامه دارند و دولت در حد توان خود کمک خواهد 
کرد. مطمئن باشید که از نظر حمایت های مادی، 
مشکلی وجود نخواهد داشت زیرا کاری که شما انجام 
می دهید برای دولت پر ارزش است و منابع مورد نظر 

تامین خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در شرایط فعلی از 
نظر بودجه در مضیقه هستیم و سال سختی را پیش 
رو داریم زیرا قیمت و فروش نفت نصف شده که این 

امر بر درآمد ما اثر دارد.
وی در پایان با تبریک به مناسبت موفقیت های تیم 
انجام دادند و  ملی والیبال گفت: کارهای بزرگی را 

ملت ایران را شاد کردند.

جهانگیری: دولت از ورزشکاران برای حضور در المپیک ریو حمایت می کند

سرپرست تیم تیراندازی دانشجویان اعزامی به بیست و 
هشتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان گفت: با توجه به 
رکوردهای کسب شده در اردوهای آماده سازی ، شانس 
دختران تیرانداز در کسب مدال و ایستادن روی سکو به 

مراتب بیشتر از پسران است.
مینودخت میرحیدر افزود: تیراندازان دانشجو در دو بخش 
تفنگ و تپانچه در اوج آمادگی خود قرار دارند و ما امیدواریم 
جهان  دانشجویان  یونیورسیاد  در  خوبی  جایگاه  بتوانند 

کسب کرده و برای کشور افتخار آفرینی کنند.
وی ادامه داد: برای انتخاب برترین دانشجویان کشور در 
رشته تفنگ و تپانچه دو مرحله اردوی انتخابی در 15 بهمن 
و اسفند برگزار شد و سپس پنجم فروردین ماه از مجموع 
برترین نفرات این دو اردو چهار نفر در دو رشته تفنگ و 

تپانچه دختران و پسران انتخاب شدند.
سرپرست تیم تیراندازی دانشجویان اعزامی به کره جنوبی 
در  حضور  برای  تیراندازان  انتخاب  مالک  کرد:  اضافه 
اردوهای آماده سازی، رکورد نفر سوم دوره قبلی یونیورسیاد 
دانشجویان بود، اما ما این رکورد یا امتیاز را کف در نظر 

گرفته و نفراتی را به اردو دعوت کردیم که رکوردهایی به 
مراتب باالتر از این در اردوهای انتخابی کسب کردند.

میر حیدر، نجمه خدمتی را یکی از شانس های کسب 
عنوان و مدال طالی این دوره از رقابت ها عنوان کرد و 
افزود: البته ما شانس زیادی برای کسب مدال در تفنگ 

تیمی زنان نیز داریم .
وی گفت: با توجه به اینکه میانگین سنی 17 تا 28 سال 
برای شرکت در یونیورسیاد دانشجویان در نظر گرفته شده 
است و میانگین سنی برتر تیراندازان جهان بیش از این رده 
سنی است ، خوشبختانه بسیاری از این تیراندازان شانس 

حضور در این رقابت ها را ندارند.
به گفته میرحیدر، از سوی دیگر امتیاز این رقابت ها موجب 
ارتقای رده بندی شرکت کنندگان برای کسب سهمیه 
المپیک نخواهد شد که این مساله نیز شانس تیراندازان 

ایرانی را برای کسب مدال افزایش می دهد.
وی ادامه داد: آخرین اردوی تیم تیراندازی با حضور 16 
تیرانداز دختر و پسر از 23 خرداد ماه آغاز شده است و تا 

هشتم تیرماه و اعزام تیراندازان به کره جنوبی ادامه دارد.

 فروزان سلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان 
به جای شهناز یاری منصوب شد.

 الهه عرب عامری رئیس امور بانوان این فدراسیون با اعالم 
این خبر افزود: سرمربی سابق تیم فوتسال زنان در جلسات 
مختلف اعالم کرده بود که قادر به ادامه فعالیت بایکی 
ازمربیان تیم نیست وخواستارتغییردرکادرفنی شده بود.پس 
ازارائه این درخواست، نشستی را با سرمربی و مربی برگزار 
کردیم و خواستیم تا تعامل خوبی با اعضای کادر فنی و امور 
بانوان داشته باشد. اما متاسفانه یاری نتوانست با اعضای کادر 

فنی همکاری مناسبی داشته باشد.
وی افزود: ضمن اینکه پس از ارزیابی وضعیت تیم ملی 
فوتسال بانوان، پی بردیم که این تیم نیازمند یک مربی 
بدنساز است و پس از آن یک مربی بدنساز به کادر تیم 
ملحق شد.متاسفانه سرمربی سابق این تیم باز هم نتوانست 
بانوان  امور  کند.  ایجاد  خود  کادر  با  را  الزم  تعامالت 
فدراسیون اهمیت زیادی برای این تیم ملی فوتسال قائل 
است و به همین منظور در نشست کمیته فنی فوتسال و 
فوتبال ساحلی که امروز برگزار شد، این موضوع را مطرح 

کرده و از آنها خواستیم تا پس از بررسی بهترین گزینه را 
معرفی کنند. رئیس اموربانوان در ادامه افزود: در نهایت و 
پس از برگزاری نشست با اعضای کمیته فنی به این نتیجه 
رسیدیم که همکاری با سرمربی سابق تیم میسر نیست و 
پس از بررسی های الزم فروزان سلیمانی به عنوان سرمربی 
و آمنه محمودی را به عنوان مربی تیم فوتسال پیشنهاد 

کردیم و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
رئیس کمیته بانوان در پایان گفت: با توجه به سوابق مطلوب 
فروزان سلیمانی که بارها عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر 
فوتسال بانوان را در کارنامه خود دارد وبه مدت یک سال 
و نیم با کادر فنی تیم ملی فوتسال همراه است، تصمیم 
گرفتیم وی را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان 
باید  نیز  معرفی کنیم. درباره فعالیتهای آمنه محمودی 
بگویم وی به عنوان کمک مربی تجربه حضور در رقابتهای 
سالن  داخل  آسیایی  قهرمانی  رقابتهای  ویتنام،  آسیایی 
اینچئون و جام جهانی کوچک اسپانیا حضور داشته و به 
عنوان سرمربی تیم کاسپین قزوین در رقابتهای لیگ برتر 

فعالیت کرده است.

سرپرست تيم تيراندازی دانشجويان: 

شانس مدال آوری دختران بیشتر از پسران است
فروزان سلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان 

انتخاب شد
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آگهی مزایده

شهرداری صفادشت در نظر دارد 

شورای   48 جلسه   4 بند  باستناد 

اسالمی شهر به منظور توسعه و تكميل ساختمان 

شامل  مجموعه  واگذاری  به  نسبت  درمانگاه 

زمين و ساختمان به همراه تجهيزات اداری به 

استثنای تجهيزات پزشكی با كاربری درمانی از 

طريق مزايده به بخش خصوصی اقدام نمايد. 

و  مزايده  برگه  دريافت  جهت  متقاضيان  لذا 

كسب اطالعات بيشتر به واحد امالك مراجعه 

نمايند.

پايان تحويل مدارك: 1394/4/16
محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره 94/11/م
اداره كل راه آهن يزد در نظر دارد بنا بر آيين نامه اجرايی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزيابی كيفی پيمانكاران واجد شرايط جهت 

دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
1-شرح مختصر موضوع مناقصه : مسقف نمودن سكوی 1و2 ايستگاه يزد

2-مدت ومحل اجرا: مدت زمان انجام موضوع قرارداد 10 ماه ومحل انجام، ايستگاه راه آهن يزد می باشد.
3-برآورد اوليه: 39/005/903/850ريال 

4- مهلت ومحل دريافت اسناد ارزيابی كيفی: متقاضيان ميتوانند حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 94/04/15، با دردست داشتن معرفی نامه كتبی جهت 
دريافت اسناد ارزيابی به نشانی: يزد- ميدان راه آهن- اداره كل راه آهن يزد- امور قراردادها مراجعه نمايند.

5- مهلت ومحل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 94/04/30 به نشانی فوق.
6- متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد ارزيابی كيفی يك فقره فيش بانكی به مبلغ 100/000 ريال )يكصدهزار ريال( به حساب سيبا بانك ملی راه آهن 

به شماره 2176405901009جهت هزينه تهيه اسناد واريز وبه امور قراردادهای اين اداره كل به نشانی فوق مراجعه نمايند.
7-دريافت اسناد ارزيابی كيفی از طريق سايت http://lets.mporg.irامكان پذير می باشد.

8- هزينه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
9-ارائه تصوير تاييد صالحيت حداقل رتبه 4 در رشته ) ابنيه( از معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری الزامی است.

پس از ارزيابی كيفی، از پيمانكاران واجد شرايط كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده باشند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

               امور قراردادها اداره کل راه آهن یزد

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مسکن کارکنان مدیریت درمان

تامین اجتماعي منطقه کرج- شماره ثبت: 3710

بدينوسيله به اطالع كليه اعضا محترم شركت تعاوني مذكور مي رساند باتوجه 
اسالمي  جمهوري  تعاون  بخش  قانون  در  آمده  عمل  به  اصالحات  انجام  به 
ايران مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم اين شركت راس ساعت 14/30 
روز شنبه مورخ 94/4/24 در محل سالن كنفرانس ستاد مديريت درمان استان 
البرز واقع در كرج- خيابان شهيد بهشتي- جنب دهقان ويالي دوم برگزار 

مي گردد.
رسانيده  بهم  مذكور حضور  تا جلسه  محترم دعوت مي گردد  اعضا  كليه  از 
نمايند. ضمنا  معرفي  مكتوب  به صورت  را  االختيار خود  تام  نمايندگان  يا  و 
تعاوني رسميت  اعضا شركت  با دو سوم كل  اين مجمع  يادآوري مي شود 
مي يابد و تصميماتي كه در اين مجمع اتخاذ مي شود براي كليه اعضا اعم از 

غائب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور كار جلسه:

- طرح و تصويب اساسنامه جديد
رئیس هیات مدیره

شرکت تعاوني مسکن کارکنان مدیریت درمان
تامین اجتماعي منطقه کرج – شماره ثبت: 3710

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي )نوبت اول(
بدينوسيله از كليه اعضا محترم شركت تعاوني دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي نوبت اول كه در ساعت 15/30 روز چهارشنبه مورخ 1394/5/7 در محل 
البرز واقع در كرج- خيابان شهيد بهشتي-  سالن كنفرانس ستاد مديريت درمان استان 

جنب دهقان ويالي دوم برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند.
-در صورتي كه حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد مي تواند حضور حضور و 
اعمال راي از سوي خود به نماينده تام االختيار جهت بررسي تا تاريخ 94/5/5 به اين 
تعاوني اعالم دارند تا جهت حضور در مجمع از طريق اين تعاوني دعوت بعمل آيد. الزم 
به توضيح است كه هر عضو مي تواند حداكثر نمايندگي سه عضو تعاوني و هر شخص غير 

عضو نيز مي تواند وكالت يك نفر را بپذيرد.
و  مقررات  با  مغايرت  عدم  و  يافتن  رسميت  صورت  در  مجمع  مصوبات  است  -بديهي 
ضوابط قانوني براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. ضمنا كساني 
باشند مدارك خود را حداكثر ظرف مدت  تعاوني مي  بازرسي  به كانديداي  كه مايل 
يك هفته از تاريخ انتشار آگهي جهت طرح در كميسيون ماده 5 اتاق تعاون به شركت 

تعاوني ارائه نمايند.
و تصويب  بازرس شركت - طرح  و  استماع گزارش هيات مديره   - دستور كار جلسه: 
صورتهاي مالي سال 1393 -انتخاب بازرس شركت -تصميم گيري در خصوص پروژه 
گلدشت مبني بر فروش ملك -تصميم گيري در خصوص فروش خودرو متعلق به تعاوني

هیات مدیره شرکت تعاوني مسکن تامین اجتماعي منطقه کرج

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 12001428هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای سيد باقر رفيعی قلعه سری 
فرزند سيد بابا بشماره شناسنامه 854 صادره از نكا در يک قطعه زمين با بناء 
احداثی  به مساحت 170/58 متر مربع پالك فرعی از اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالك  فرعی از 28- اصلی كالسه 952/92 واقع بخش 9 خريداری از 
مالک رسمی آقای مير بابا رفيعی محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم 
اشخاص  كه  در صورتی  ميشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف 94715
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/03/23  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/04/06

رئيس ثبت اسناد و امالك – محمد مهدی قليان

آگهي احضار متهم 
 بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري به متهم كه مجهول 
المكان اقاي بهزاد ميرزايي فرزند رحيم به اتهام تهديد ومشاركت در تخريب در 
رابطه با شكايت امير بداق فرزند حشمت اله در يكي از جرايد كثيراالنتشار يا 
محلي آگهي مي شود كه ظرف مدت يک ماه پس از انتشار در وقت اداري در اين 
شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابي در پرونده9309980235901683 حضور يابد 
بديهي است در صورت عدم حضور به صورت غيابي رسيدگي و اظهار عقيده 

خواهد نمود.
80081/ م الف    بازپرس شعبه چهارم دادسراي ناحيه 14 تهران 

آگهي احضار
 متهم بنام اقبال عرفاني فرزند محمد فعال مجهول المكان مي باشد ابالغ مي شود در 
پرونده كالسه 932115ب 2 براساس شكايت شاكي ومحتويات پرونده به اتهام دائر بر 
تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان 7199811 ريال تحت تعقيب مي باشد به نامبرده 
ابالغ مي شود ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهي در اين شعبه حاضر گردد ودر صورت 
عدم حضور غيابا اتخاذ تصميم مي گردد نتيجه نشر آگهي را به اين شعبه ارسال نمايند.

80075/ م الف    شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهرستان مالرد

شرکت تعاوني اعتبار کارکنان شهرداري کرج
شماره ثبت: 3549

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم(

ميرساند  تعاوني  شركت  محترم  اعضاي  كليه  آگاهي  به  احتراما 
باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانوني، جلسه مجمع عمومي 

فوق العاده نوبت اول در تاريخ 94/04/01 رسميت پيدا نكرد.
باتوجه به انجام اصالحات بعمل آمده در قانون بخش تعاون و 
اعضا  از كليه  بدينوسيله  ايران،  بانك مركزي جمهوري اسالمي 
محترم شركت تعاوني دعوت ميگردد تا در مجمع عمومي فوق 
العاده نوبت دوم اين شركت كه راس ساعت 14/30 روز دوشنبه 
بلوار  مورخ 1394/04/21 در نمازخانه شهرداري كرج واقع در 

بالل برگزار مي شود حضور بهم رسانند.
از كليه اعضا محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مذكور حضور 
صورت  به  را  خود  االختيار  تام  نمايندگان  يا  و  رسانيده  هم  به 

مكتوب معرفي نمايند.
بعالوه يك  با حضور نصف  اين مجمع  يادآوري مي شود  ضمنا 
كل اعضا شركت تعاوني رسميت مي يابد و تصميماتي كه در اين 
مجمع اتخاذ مي شود براي كليه اعضا )اعم از غائب و مخالف( 

نافذ  ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

جمهوري  مركزي  بانك  تيپ  جديد  اساسنامه  تصويب  و  طرح 
نامه شماره 264702 مورخ 1393/10/06  )باستناد  ايران  اسالمي 

اداره مجوزهاي بانك مركزي(
رئیس هیئت مدیره – حسین شریف کاظمي

شرکت تعاوني مسکن کارکنان سازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتي ایران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول
مجمع  در  تا  شود  مي  دعوت  تعاوني  شركت  محترم  اعضاي  كليه  از  بدينوسيله 
 94/5/14 مورخ  چهارشنبه  روز   9/30 ساعت  راس  كه  اول  نوبت  عادي  عمومي 
استخر  استاندارد- روبروي  ميدان  نشاني كرج-  به  در محل سالن شهيد صفاريان 

شريعتي سازمان استاندارد تشكيل مي گردد، حضور بهم رسانند.
يادآوري مي شود:

مي  يابد  فوق حضور  عمومي  مجمع  در  نتواند  اعضا  از  يك  هر  در صورتيكه   -1
تواند استفاده از حق راي خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به 
يك نماينده تام االختيار واگذار كند. تعداد آرا وكالتي هر عضو حداكثر سه راي 
و هر شخص غير حاضر تنها يك راي خواهد بود و در اين صورت تائيد نمايندگي 
تام االختيار با امضا بازرس/ اكثريت هيات مديره تعاوني خواهد بود. بدين منظور 
عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف 30 روز از انتشار اين آگهي به 
همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدارك مويد عضويت در تعاوني و كارت 
شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، 
عضويت متقاضي و اهليت نماينده، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تائيد 
ورقه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد. 2- اعضايي كه درخوست 
كانديداتوري سمت بازرس تعاوني را دارند موظفند از تاريخ انتشار آگهي دعوت 
حداكثر به مدت يك هفته )7 روز( فرم درخواست را تكميل و مدارك موردنياز 
)كپي شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت، مدرك تحصيلي و دو قطعه عكس 

4*3( را آماده و جهت ثبت نام در ايام اداري به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.
3- اين مجمع عمومي با حضور حداقل نصف بعالوه يك كل اعضا رسميت خواهد 

داشت.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره  وبازرس
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1393

3- انتخاب بازرس )اصلي و علي البدل(
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1394 تعاوني

وحید مرندي مقدم- رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني مسکن

اطالعیه مسکن
شرکت تعاوني مسکن کارکنان موسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت اول(

مذكور  تعاوني  شركت  محترم  اعضا  كليه  اطالع  به  بدينوسيله 
قانون  در  آمده  عمل  به  اصالحات  انجام  به  باتوجه  رساند  مي 
بخش تعاون جمهوري اسالمي ايران مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول اين شركت راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 
94/4/25 در محل سالن شهيد صفاريان سازمان استاندارد برگزار 

مي گردد.
از كليه اعضا محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مذكور حضور 
به صورت  را  االختيار خود  تام  نمايندگان  يا  و  رسانيده  به هم 
مكتوب معرفي نمايند. ضمنا يادآوري مي شود اين مجمع با دو 
سوم كل اعضا شركت تعاوني رسميت مي يابد و تصميماتي كه 
از غائب و  اعم  اعضا  براي كليه  اتخاذ مي شود  اين مجمع  در 

مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

-طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاوني
-تغيير نام شركت تعاوني

وحید مرندي مقدم- رئیس هیئت مدیره تعاوني مسکن

روابط عمومی شهرداری منطقه 3تبريز، از آيين افتتاح تقاطع 
غيرهمسطح شهيدان پاشايی )وادی رحمت( در كمترين 

زمان  ممكن و ديگر پروژه های مشاركتی منطقه خبرداد.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تبريز، آيين 
افتتاح تقاطع غيرهمسطح شهيدان پاشايی )وادی رحمت(

با حضور معاون فنی و عمرانی استاندار، اعضای شورای 
اسالمی تبريز، شهردار كالنشهر تبريز، مسئولين لشكری، 
شهرداران مناطق، خانواده های معظم شهدا  و شهروندان 
فهيم تبريز به بهره برداری رسيد. اكبری، شهردار منطقه 3 
تبريز، در آيين افتتاح تقاطع غير هم سطح شهيدان پاشايی 
ديگر  مشاركتی  های  پروژه  چندين  و  رحمت(  )وادی 

سليمان  پياده  عابر  پل  منجمله 
شهربازی  توسعه  طرح  خاطر، 
اولين  و  بعدی  سينمای 6  كوثر، 
خانه كودك پارك منظريه، گفت: 
با افتتاح پروژه  تقاطع غيرهمسطح 
رحمت(  )وادی  پاشايی  شهيدان 
تبريز  غيور  مردم  ساله  انتظار50 
به پايان رسيد كه بهره برداری از 
كوتاهترين   در  عظيم  پروژه  اين 
زمان ممكن ميسر نمی شد مگر 
شورای  اعضاء  های  حمايت  با 
دكتر  تبريز،  كالنشهر  اسالمی 

نجفی، شهردار مردمی كالنشهر تبريز و تالش های شبانه 
روزی پرسنل خدوم و خدمتگزار شهرداری منطقه 3 تبريز. 
 وی در ادامه با بيان اين مطلب كه عمران و توسعه و 
فراهم نمودن رفاه و آسايش شهروندان، رسالتی خطير بر 
عهده ماست، گفت: بزرگترين مأموريت و رسالت خطير 
شهرداری  و  است  شهری  عمران  و  توسعه  شهرداری، 
منطقه 3 هم، درسال 94 با افتتاح پروژه های عمرانی در 
راستای فراهم نمودن رفاه و آسايش شهروندان وهمچنين  
با دورانديشی درجهت توسعه وعمران منطقه، در راستای 
اين رسالت خطير گام برمی دارد و مطمئناً سال 94 پر بار تر 

از سال های گذشته خواهد بود.

رحمت  وادی  غيرهمسطح  تقاطع  پل  افزود:  اكبری   
به نام »شهيدان پاشايی « مزين شده وبا اعتباری بالغ بر-

/50.000.000.000 ريال در اتوبان شهيد كسايی با هدف 
كاهش بار ترافيكی وتسهيل در عبور ومرور شهروندان 

احداث و به بهره برداری رسيد.
 شهردار منطقه 3 با اشاره به مشخصات فنی اين پروژه 
گفت:  اين پل روگذر با ستونهای پايه بتنی وعرشه فوالدی 
به متراژ 54 متر طول و 22 متر عرض بوده كه شامل 3 
باند رفت )شهيدكسايی به وادی رحمت( و2 باند برگشت 
)از وادی رحمت به شهيد كسايی ( به متراژ يک كيلو متر، 

احداث گرديده است.
 همچنين وی در ادامه به پروژه های سرمايه گذاری و 
مشاكتی منطقه اشاره كرد و بيان داشت: شهرداری منطقه 
3، با  مشاركت و همراهی سرمايه گذاران توسعه نگر در 
راه عمران و آبادانی منطقه ، توانسته ايم چندين پروژه بزرگ 
مشاركتی كه عبارت از پل عابر پياده سليمان خاطر، طرح 
توسعه شهربازی كوثر، اولين سينمای 6 بعدی و اولين خانه 
بازی كودك كه با هدف پرورش ابعاد مختلف رشد كودكان 
از لحاظ عاطفی، حسی، حركتی، خالقيت و مشاركت از 
طريق بازی و وسايل بازی با ارائه خدمات آموزشی به 
كودكان صورت می گيرد، را برای اولين بار در شهر اولين 

ها احداث نماييم.
اكبری در پايان اظهار داشت: بی ترديد تغيير، الزمه زندگی 

بشر و تداوم و تكامل در آن است و اين تغيير در تدوين 
چشم انداز يكپارچه بلند مدت راهبردی كه در اهداف 
توسعه پايدار، نهفته است و اين چشم انداز تضمين زندگی 
كنونی مردم و كيفيت زندگی نسل های آينده است و امروزه 
اين توسعه با موتور محرك رشد و توسعه اقتصادی كه 

همان مشاركت و سرمايه گذاری، امكان پذيراست.

شهردارمنطقه3تبريز: 

با افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح شهیدان پاشایی؛ انتظار50 ساله مردم غیور تبریز به پایان رسید

در  تبريز  دو  منطقه  عادلی شهير شهردار  عباس  دكتر 
باسمنج  جاده  تعريض  پروژه  از  برداری  بهره  آئين 
احداث اين پروژه را با مشاركت مناطق 2 و 9 بطول 
5 كيلومتر ذكر كرده و گفت: 1 كيلومتر از اين مسير 
عمليات  و  تملک  هزينه  ريال  ميليارد   50 صرف  با 
از  كيلومتر   4 و   2 منطقه  شهرداری  توسط  اجرايی 
 9 منطقه  از سوی شهرداری  ريال  ميليارد  با 140  آن 
تبريز  دو  منطقه  است.شهردار  شده  هزينه  و  احداث 
تعريض جاده باسمنج را با نام شهدای غواص بعنوان 
طوالترين و عظيم ترين پروژه شهری دانسته و افزود: 
احداث اين پروژه عمرانی بعنوان اصلی ترين دغدغه 
از 30 سال  تبريزی؛ پس  باسمنج و شهروندان  اهالی 
اصلی  شريان  يک  بعنوان  اكنون  تغيير  بدون  استفاده 
كالنشهر تبريز به ثمر رسيده است. دكتر عباس عادلی 
شهير رقم بودجه سال 94 شهرداری منطقه دو را 350 
عالوه  منطقه  اين  گفت:  و  كرد  عنوان  تومان  ميليارد 
بر مديريت پروژه های خود، در احداث پروژه های 
سالن  آهن،  راه  ميدان  روگذر  همچون  ای  فرامنطقه 
گلزار  سازی  مسقف  خاوران،  شهرك  همايشهای 
دارد  ... مشاركت  و  ميدان ساعت  شهداء، ساماندهی 

از  خاتمه سخنان خود  در  تبريز  دو  منطقه  . شهردار 
حمايت های بی دريغ شورا و شهردار كالنشهر تبريز 
مناطق  شهری  مديران  و  معاونين  مجموعه  تالش  و 
غواص  شهدای  بلوار  رسيدن  ثمر  به  برای   9 و   2
را  رمضان  مبارك  ماه  حلول  و  كرده  تشكر  و  تقدير 
است:  ذكر  .شايان  تبريک گفت  تمامی شهروندان  به 
پروژه احداث و تعريض بلوار شهدای غواص توسط 
شهرداری منطقه دو تبريز در دو باند و بطول 1 كيلومتر 
و عرض 21 متر به ثمر رسيد و در مراسم بهره برداری 
برداری  پرده  اين پروژه  يادبود احداث  از لوح  از آن 
شد.  همچنين دكتر نجفی شهردار كالنشهر تبريز در 
ضمن  غواص  شهدای  بلوار  از  برداری  بهره  مراسم 
ميدان  مسير  احداث  همچون  هايی  پروژه  برشمردن 
اتوبان  به  اتوبان واليت  اعظم،  پيامبر  اتوبان  به  بسيج 
پاسداران، برج خلعت پوشان، زيرگذر گلپارك و... و 
آسفالت ريزی اساسی تمامی مسيرهای شهر تبريز و 
اصالح پل قاری از اعم پروژه های در دست اجرای 
شهر تبريز نام برده و افزود: طرح تبادل شادباد و باند 
رفت و برگشت ائل گلی، اجرای 18 كيلومتر از خط 
از  برقی  اتوبوس  اول  اجرای خط  شهری،  قطار  اول 

 17 اندازی  راه  بزودی،  بازار  تا  باغميشه 
بی.آر. مسير  در  جديد  اتوبوس  دستگاه 
اتوبوس  دستگاه   50 نمودن  اضافه  و  تی 
ديگر در اين مسير در آينده نزديک از اهم 
فعاليت هايی است كه شهرداری كالنشهر 
تبريز اهتمام ويژه ای برای آن بكار بسته 
است . كتر نجفی ضمن اعالم خبر بهره 
برداری از پل رو روگذر شهيدان پاشائی 
و  آينده  روز  چند  طی  رحمت(،  )وادی 
خبر بهره برداری از روگذر سردار شهيد 
فطر  سعيد  عيد  با  همزمان  باكری  حميد 
در ميدان استاد شهريار به عنوان زيباترين 

بلوار  تعريض  در خصوص  و  برده  نام  شهری  المان 
شهدای غواص  تصريح كرد: با توجه به قديمی بودن 
موجب  گذشته  های  سال  در طول  كه  باسمنج  جاده 
تعريض  از  برداری  بهره  و  شد  می  متعدد  تصادفات 
اين جاده در عرض كمتر از 6 ماه كه به ثمر رسيدن 
آن مصادف با تشيع پيكرهای پاك شهيدان غواص در 
اعضای  با  رايزنی  از  پس  گرديد  موجب  بود،  تهران 
طلبی  شهادت  ايثارگری،  ياد  به  تبريز  شهر  شورای 

نام  به  مزين  مسير  اين  شهيد،  غواصان  شجاعت  و 
شهدای غواص شود .دكتر نجفی ضمن تجليل از مقام 
پاك  به روح  درود  واالی شهدای غواص و سالم و 
اين عزيزان گفت: در سايه جانفشانی سربازان گمنام 
امام زمان )عج(، امروز ما در امنيت كامل در تالش و 
فعاليت هستيم .شهردار كالنشهر تبريز با اعالم اينكه 
مردم  خدمت  در  مخلصانه  شهروندان  شما  خادمين 
زيادی  تحوالت  شاهد  تبريز  كالنشهر  افزود:  هستند 

خواهد بود.

شهردار منطقه دو تبريز عنوان كرد: 

احداث بلوار شهدای غواص طوالنی ترین و عظیم ترین پروژه عمرانی کالنشهر تبریز

مسئولين  گردهمايی  آقاجان-اصفهان-اولين 
آبفا استان اصفهان در سال جاری  مشتركين 
به منظور تشريح نقشه راه و بررسی اهداف 

تشكيل شد.  94 در سال  مشتركين  بخش 
به  اصفهان  استان  آبفا  شركت  مديرعامل 
بخش  از  انتظارات  و  راهبردی  های  برنامه 
هر  بايد  نمود:  اعالم  و  كرد  اشاره  مشتركين 
مشتركين  بخش  در  جديد  ايده  يک  روز 
وصولی  های  روش  طوريكه  به  شود  ايجاد 
تغيير يابد و در اين زمينه از روشهايی نظير 

استفاده گردد. pos سيار  تلفن و 
همه  اينكه  بيان  با  امينی  هاشم  مهندس 
بخش  و  شركت  نامه  آيين  به  بايد  مسئولين 
همه  تسلط  گفت:  باشند  مسلط  ها  نامه 
مسئولين بر آيين نامه و بخش نامه ها منجر 
می  امور  شدن  انجام  تر  اصولی  و  دقيق  به 
تسلط  بر  مسئولين عالوه  و  مديران  و  گردد 
جانشين  صدد  در  بايد  ها  نامه  آيين  به 
بسيار  امر  اين  كه  چرا  باشند  هم  پروری 
با  افزون  حائز اهميت است و موفقيت روز 

شود. می  ميسر  پروری  جانشين 
را  سطوح  تمامی  در  كاركنان  آموزش  وی 
ساخت:  خاطرنشان  و  خواند  مهم  بسيار 
مخصوصًا  سطوح  همه  در  كاركنان  آموزش 
بايد  ها  نويس  كنتور  مانند  نيروهايی 
با  بايد  ها  كنتورنويس  نيز  و  شود  عملياتی 
با كارت  آراسته و يكنواخت همراه  ظاهری 

بپردازند. محوله  امور  انجام  به  شناسايی 
مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت آبفا 
را در سطح   3 تبصره  اجرای  استان اصفهان 
استان موفقيتی بزرگ ارزيابی نمود و اظهار 
 3 تبصره  واحده  ماده  موفق  اجرای  داشت: 
مندی  بهره  به  منجر  اصفهان  استان  آبفا  در 
گرديد  آبفا  شركت  خدمات  از  مردم  بسيار 
چراكه با مشاركت مردمی می توان خدمات 
غير  در  نمود  ارائه  تر  گسترده  و  بهتر 
استان  فاضالب  و  آب  شركت  اينصورت 
محدوديت  با  مشتركين  به  ارائه خدمات  در 
با  خوشبختانه  كه  شود  می  مواجه  هايی 
ماده  اجرای  امر  مسئولين  و  مردم  همكاری 
در  موفقيت  با  اصفهان  در   3 تبصره  واحده 
به  زمينه  اين  در  طوريكه  به  اجراست  حال 

الگو در كشور مطرح شده است. عنوان 

در سال جاری؛

اولین گردهمایی مشترکین 

يزد- صادقی مقدم: مديرعامل شركت برق منطقه ای آبفا اصفهان برگزار شد
يزدبا بيان اينكه اقدامات اساسی و زيربنايی انجام شده 
طی 6 سال گذشته در راستای توسعه صنعت برق استان 
انجام شده است گفت: با توجه به مصرف فزاينده برق 
در تابستان درصورتی كه مشتركان 10 درصد در مصرف 

صرفه جويی كنند قطعاً خاموشی نخواهيم داشت.
به گزارش خبرنگار زمان، محمدحسن صباغ زادگان 
درنشستی خبری ميزان توليد برق استان را در دوماهه 
اول سال جاري، 1440 ميليون كيلووات ساعت اعالم 
كرد وافزود اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 
درصد  رشد داشته است و ميزان مصرف استان دراين 

مدت به 1247 ميليون كيلووات ساعت رسيده است.
اين مقام مسئول، توليد ناخالص انرژی استان در سال 
93 را، 8800 ميليون كيلووات ساعت و مصرف انرژی 
را 6856 ميليون كيلووات ساعت دانست كه به ترتيب 

رشد 43 و 10 درصدی داشته اند.
وی افزود: ميزان مصرف تعرفه صنعتی استان در سال 93 
نسبت به مصرف كل 71 درصد بوده است كه نسبت به 

سال گذشته، 5/3 درصد رشد داشته است. 
صباغ زادگان با تشريح وضعيت شبكه انتقال و فوق 
توزيع در سال 92 و 93، طول خطوط انتقال را 1972 و 

فوق توزيع را 1679 كيلومتر مدار دانست.
برنامه ريزی شركت برق  اين نشست معاون  ادامه  در 
منطقه ای يزد، گفت: با توجه به اينكه پيک بار مصرف 
1317 مگاوات پيش بينی شده بود، به 1138 مگاوات در 
شب و 1180 مگاوات در روز رسيديم كه توانستيم در 
ماه های تير و مرداد كه بيشترين سرمايش در مدار شبكه 

برق است، پيک بار را كنترل كنيم.
ابوالفضل اسدی با تشريح برنامه های مديريت مصرف 
افزود:  امسال  تابستان  پيک  از  برای گذر  اين شركت 
برنامه اجرای تعطيالت و تعميرات برای برخی صنايع 
و همچنين هماهنگی برای مبادله توافقنامه طرح ذخيره 
عملياتی با 4واحد صنعتی بزرگ استان با تعهد 165 

مگاوات در مواقع پيک انجام شده است.
وی پيک بار مصرف برق امسال را به واسطه ی افزوده 
پيش بينی كرد و  بارهای جديد 1403 مگاوات  شدن 
و  مگاوات  روز 1150  پيک بار  عماًل  امروز  تا  گفت: 
پيک بار شب 1196 مگاوات بوده است كه به پيک بار 

سال گذشته كه 21 مردادماه بوده نزديک می شويم.
مدير دفتر حقوقی شركت برق منطقه ای يزد هم گفت: 
حريم خطوط از فاز كناری از هر طرف برای خط 63 
كيلوولت از 20 متر به 8 متر، خطوط 132 كيلوولت به 
9 متر، خطوط 230 كيلوولت به 9/11 و خطوط 400 

كيلوولت از 50 متر به 14 متر كاهش يافته است.
از  درخواست  ضمن  زاده  حيدريه  ابوالحسن   سيد 
رسانه ها برای اطالع رسانی بيشتر، افزود: مالكان با مراجعه 
به دفتر حقوقی شركت برق منطقه ای يزد می توانند به 
همراه كارشناسان حقوقی اين شركت نسبت به آزادسازی 
اراضی خود با رعايت مقررات و حريم های جديد تحت 

نظارت فنی شركت برق منطقه ای يزد اقدام كنند.

مديرعامل برق منطقه ای يزد:

با 10درصد صرفه جویی،تابستان 
خاموشی نداریم

 نوبت اول
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آگهي ارزیابي کیفي مناقصه گران
)پیمانکاران(

شركت آب و فاضالب شهري لرستان در نظر دارد به استناد ماده 12 قانون 
پروژه  مناقصه گران  تعهدات  انجام  توان  ارزيابي  مناقصات مصوب سال 1383  برگزاري 
طراحي، تامين، حمل، نصب، آزمايش و راه اندازي سامانه پايش و كنترل 
 )EPC( از راه دور قسمتي از تاسيسات آب شرب شهرنورآباد و اليگودرز

اقدام نمايد.
و  بيشتر  اطالعات  شود جهت كسب  مي  دعوت  متقاضي  هاي  كليه شركت  از  بدينوسيله 
دريافت اسناد ارزيابي كيفي به سايت شركت آب و فاضالب لرستان به آدرس زير قسمت 

اسناد مناقصه مراجعه نمايند.
www.abfa-loresran.ir

الزم بذكر است آخرين فرصت مراجعه به سايت تا يك هفته كاري بعد از 
چاپ آگهي نوبت دوم مي باشد.

شرکت آب و فاضالب شهري استان لرستان

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 139460310019002104هيات اول و دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فريدون كنار  تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی اقای اسماعيل 
غالمزاده شلمانی فرزند غالم  حسين  بشماره شناسنامه 8صادره ازدر يک قطعه زمين با 
ساختمان به مساحت 174/47 مترمربع جزء  پالك13523 فرعی از 66  اصلی بخش دو 
كالسه 1394/7 واقع در فريدونكنار – خيابان نامجو- كوچه بن بست شهيد نامجو 15 
خريداری از مالک رسمی خانم درخشش محمد زاده عربی محرز گرديده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 253
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

    اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 934 مورخه 94/2/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بهشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی اقای سيدرحيم حسينی فرزند سيدخليل 
بشماره شناسنامه 4 صادره ازبهشهركدملی 2181627304 متصرف ششدانگ يک قطعه 
زمين با بنای احداثی به مساحت 2086/94 مترمربع قسمتی از پالك 15  اصلی بخش 
17 ثبت بهشهر كالسه 92/2022 واقع در اراضی هلی باغ بخش 17 ثبت بهشهر محرز 
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م 

الف 94516    
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

    اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر ارای  صادرات هيات /هياتهای موضوع )كالسه 1391114410008003620( 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضايی تقديم نمايند. 
آقای شهياد رضائی به شناسنامه شماره 1990 كدملی 0054021065 صادره از تهران 

فرزند صدراله  
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 392/18 متر مربع قسمتی 
از پالك 114- اصلی واقع در قريه مياندوج محله بخش 4 ثبت تنكابن خريداری از 
تقسيم نامه   بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 6744  
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

 معاون مدير كل سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن

آگهی تغییرات 
آگهی تغييرات شركت تعاونی سرافراز بتون كناره به شماره ثبت 1525 و شناسه ملی 
14003016870 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1394/03/20 تصميمات 

ذيل اتخاذ شد:
1- اقای اسماعيل باغبانی كناری شماره 498957106 برای مدت باقيمانده ماموريت 

هيات مديره بعنوان مدير عامل انتخاب گرديدند .
كليه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور از قبيل سفته برات و اوراق بهادار با امضا 
خانم مينو جمشيدی به اتفاق اسماعيل باغبانی كناری همراه با مهر شركت معتبر است و 
كليه اوارق عادی و اداری با امضا اسماعيل باغبانی كناری با مهر شركت معتبر می باشد.
 با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء تعيين سمت مديران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيک حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاری فريدون كنار 

دادنامه
پرونده كالسه 890998217920078 شعبه 1048 دادگاه 
تهران  عمومي جزايي مجتمع قضايي شهيد قدوسي 
دادنامه شماره 9409972192300161 ، 1-آقاي بابک 
زماني متهم به نشاني مجهول المكان 2–آقاي شهاب 
غالمي فرزند عزيز اله متهم 3- اقاي محمدرضا نقاش 
زرگريان متهم به نشاني مجهول المكان 4– خانم سميه 
ندائي متهم به نشاني مجهول المكان5- آقاي ليال صفري 
اقدم سنداني متهم6 – آقاي بابک فرجي فرزند حسن 
متهم به نشاني مجهول المكان7- آقاي محسن تميز 
كالت فرزند محمد متهم8 – آقاي نويد زماني)دانش ( 
فرزند حبيب متهم به نشاني مجهول المكان9- آقاي 
جواد صفري اقدم تهم به نشاني بازداشت 10– آقاي پيام 
نيک روز فرزند خسرو متهم 11– آقاي عزيز سيفي متهم 
به نشاني مجهول المكان12- آقاي پويا سيفي متهم به 
نشاني مجهول المكان13- آقاي افشين دهقاني فرزند 
ابراهيم متهم به نشاني مجهول المكان14- آقاي كيوان 
عاشقي  بابک  آقاي   –15 نشاني  به  متهم  مشيري 
مجهول  نشاني  به  متهم  فريدون  فرزند  حيدرباغي 
المكان16- آقاي هادي يعقوبي فرزند مسعود شاكي و 
متهم 17- آقاي اشكان بيات ماكو فرزند تورج متهم به 
روز  نيک  پيمان  آقاي  المكان18-  مجهول  نشاني 
فرزندخسرو متهم 19– خانم عدالت نعمتي فرزند علي 
اشرف متهم20 – آقاي مهدي كامراني فرد شاكي و متهم 
21– آقاي محمدرضا فارسي فرزند محمد شاكي 22– 
آقاي حمزه عارفي مقدم فرزند حسن شاكي 23– آقاي 
سامان چشم فصاء شاكي 24– آقاي سيد محمد كماري 
مهدي  آقاي   –25 شاكي  هادي  فرزند  اصل  زاده 
عليرضا  آقاي   –26 شاكي  هادي  فرزند  سركشيكي 
قجريان خرقاني فرزند قربانعلي شاكي 27– خانم فاطمه 
جزء بيات فرزند محمود شاكي 28– آقاي علي رشيدي 
فرزند رسول شاكي 29– آقاي سميه باقريان شاكي 30– 
آقاي مرجان گلستاني شاكي 31– خانم زهرا تاران تاشي 
فرزند عباس شاكي اتهام: عضويت در شركتهاي هرمي به 
منظور اخالل در نظم اقتصادي كشور »راي دادگاه« در 
خصوص اتهام آقاي بابک فرجي فرزند حسن دائر بر 
تاسيس شركت هرمي ويپرول وعضو گيري در شركت 

اتهام خانم  به صورت عمده و كالن-  مذكور  هرمي 
آقاي  وكالت  با   ( اشرف  علي  فرزند  نعمتي  عدالت 
مصطفي كطانيرو( و آقايان 1- جواد صفري اقدم فرزند 
حسن 2- بابک عاشقي حيدرباغي فرزند فريدون دائر بر 
نمايندگي فعال در شركت هرمي ويپرول و عضوگيري 
افزايش  از  ناشي  درآمد  كسب  منظور  به  وعده  كالن 
زنجيره انساني با اين توضيح كه اتهام خانم عدالت نمعتي 
بلحاظ گردش ريالي باالي حساب بانكي وي و ديگر 
محتويات پرونده، توسط دادگاه و در جلسه دادرسي از)) 
عضو گيري در شركت هرمي ويپرول به منظور كسب در 
در  مندرج  انساني((  زنجيره  افزايش  از  ناشي  آمد 
كيفرخواست به )) نمايندگي فعال در شركت هرمي 
ويپرول و عضو گيري كالن وعهده به منظور كسب 
در  مندرج  انساني((  زنجيزه  افزايش  از  ناشي  درآمد 
كيفرخواست به )) نمايندگي فعال در شركت هرمي 
ويپرول و عضو گيري كالن و عهده به منظور كسب 
درآمد ناشي از افزايش زنجيره انساني (( اصالح يافته 
است و اتهام خانم ها و آقايان 1- افشين دهقاني فرزند 
 -3 حسين  فرزند  زاده  كدخدا  سهيل   -2 ابراهيم 
محمدرضا نقاش زرگريان 4- محسن تميز كالت 5- 
سميه ندائي 6- ليال صفري اقدام 7- اشكان بيات ماكو 
8- كيوان مشيري 9- نويد زماني 10- بابک زماني 11- 
عزيز سيفي دائر بر عضو گيري در شركت هرمي ويپرول 
به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش زنجيره انساني 
موضوع شكايت آقايان و خانم ها 1- مهدي آب ديده 
2- فرامرز فردي 3- نسترن عبادي 4- مليكا سربازي 
5- واليه محرابي 6- هادي نكومنش 7- سيد مهدي ايران 
پور 8- رضا سحر خيزان 9- مژگان صبري 10- قاسم 
جزوه بيات 11- مازيار غالم 12- اسماعيل حيدرزاده 
13- مجيد حيدرزاده 14- حسين عبادي 15- عترت 
شفيعي 16- سميه باقريان 17- مرجان گلستاني 18- 
علي   -20 گروسي  نازنين   -19 پور  ميزائي  محمد 
مدبرخاني 21- عليرضا دانش مفرد 22- سعيد ابوئي 
مهريزي 23- محمد حسين ايران پناه 24- محمد خدري 
25- احمد خدري 26- پونه ملک مختاري 27- هادي 
يعقوبي 28- شهاب غالمي 29- شهين طباطبائي 30- 
فرزين غالمي 31- كاظم طباطبائي 32- صغري عبدالهي 
33- پويا عظيمي 34- زهرا تاران تاشي 35- ولي صبور 

گواشين 36- محمدرضا فارسي 37- عليرضا قجريان 
فرقاني 38- مهدي سركشيكي 39- مهدي علي بخشي 
40- ايوب مرداني باباميري 41- حسام جعفري 42- 
حمزه عارفي مقدم 43- محسن قجريان 44- فرزين 
اميري 45- نساءاميري 46- علي رشيدي 47- مهدي 
گلپور 48- محمود بهمنش 49- آمنه كيوان دوست 50- 
پيام نيک روش 51- سيد محمد كماري زاده اصل 52- 
پيمان نيک روش 53- علي اصغر ايلخاني 54- نويد 
دانش 55- ساسان چشم فصا 56- عباس اوسعي 57- 
مهدي كامراني فرد 58- كاوه عليمحمدي دادگاه با توجه 
به مفاد كيفرخواست صادره گزارش و نتيجه تحقيقات 
دفتر فني دادسرا- اظهارات متهمين حاضر در مرحله 
در  موجود  مدارك  و  مفاداسناد  مقدماتي-  تحقياقت 
پرونده وديگر قرائن وامارات موجود در آن ، مجرميت 
همگي متهمين مذكور را محرز دانسته ومستندا به بند ز 
الحاقي ماده يک و مفاد ماده 2 قانون مجازات اخاللگران 
در نظام اقتصادي كشور وتبصره يک اصالحي ذيل ماده 
قانون اخير الذكر، هر يک از آقايان 1- بابک فرجي 2- 
جواد صفري اقدام 3- بابک عاشقي حيدرباغي را به 
تحمل بيست سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي 
و ضبط كليه اموالي كه از طريق خالف قانون به دست 
آورده اند )اموالي كه از متهمان مذكور توقيف شده است( 
به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و تحمل 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري و خانم عدالت نعمتي 
را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسالمي مصوب 
1375 بلحاظ وضع خاص) سن متهمه( و ماده 10 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1392 به پرداخت يک ميليارد 
ريال جزاي نقدي بدل از حبس وده ميليون ريال جزاي 
نقدي بدل از شالق به نفع جزاي نقدي به نفع صندوق 
دولت و هر يک از ديگر متهمان مورد اشاره را به تحمل 
سه سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي واز طرف 
ديگر مشاراليهم را به شرح ذيل به رد اموال ماخوذه در 
حق شاكيان خصوصي محكوم واعالم مي دارد 1- بابک 
عاشقي- افشين دهقاني و عدالت نعمتي را به پرداخت ده 
ميليون در حق فرامرز يزدي و پرداخت هفتصد و پنجاه 
ميليون ريال در حق مهدي آب ديده 2- سهيل كدخدازاده 
را به پرداخت بيست و چهار ميليون ريال در حق نسترن 
مليكا سربازي-  ريال در حق  ميليون  بيست  عبادي- 

يكصد ميليون ريال در حق واليه محرابي- چهل ميليون 
ريال در حق هادي نكومنش- بيست ميليون ريال در حق 
سيد مهدي ايران پور- يكصد ميليون ريال در حق رضا 
سحرخيزان- سي ميليون ريال در حق مژگان صبري- 
سي و شش ميليون ريال در حق قاسم جزوه بيات- سي 
و شش ميليون ريال در حق محمد حيدرزاده – بيست 
ميليون ريال در حق مازيار غالم- ده ميليون ريال در حق 
مجيد  حق  در  ريال  ميليون  ده  حيدرزاده  اسماعيل 
حيدرزاده – چهل و شش ميليون ريال در حق حسين 
عابدي - ده ميليون ريال در حق عزت شفيعي- سي 
ميليون ريال در حق سميه باقريان- چهل دو ميليون ريال 
در حق مژگان گلستاني- يكصد ميليون ريال در حق 
وجواد  اقدام  صفري  ليال   -3 پور  ميرزائي  محمد 
پرداخت  به  را  نقاش  رضا  ومحمد  اقدم  صفري 
سيصد و پنجاه ميليون ريال در حق نازنين گروسي- 
بدرخاني-  علي  حق  در  ريال  ميليون  ده  و  يكصد 
ششصد  مفرد-  يونس  حق  در  ريال  ميليون  بيست 
 -4 مهريزي  ابوئي  سعيد  حق  در  ريال  ميليون 
به  را  زرقاني  بابک  و  زرگريان  نقاش  محمدرضا 
پرداخت پنجاه ميليون ريال در حق محمدرضا يزدان 
پرداخت  به  را  زرگريان  نقاش  محمدرضا   -5 پناه 
چهارصد وهشتاد ميليون ريال در حق محمد خدري 
احمد  حق  در  تومان  ميليون  سي  و  يكصد  ومبلغ 
خدري 6- محمدرضا نقاش و ليال صفري اقدم را به 
ملک  پونه  حق  در  ريال  ميليون  پنجاه  پرداخت 
مختاري 7- ليال صفري اقدم- جواد صفري اقدم و 
محمد نقاش زرگريان را به پرداخت سيصد و پنجاه 
ميليون ريال در حق هادي يعقوبي 8- محسن تميز 
حق  در  ريال  ميليون  بيست  پرداخت  به  را  كالت 
بيست ميليون ريال در حق ثمين   – شهاب غالمي 
طباطبايي- بيست ميليون ريال در حق كاظم طباطبائي 
به  را  اقدم  صفري  جواد  و  كالت  تميز  محسن   -9
پرداخت ده ميليون ريال در حق فرزين غالمي 10- جواد 
صفري اقدم و سميه فدائي را به پرداخت سي ميليون 
ريال در حق صغري عبدالهي و مبلغ بيست ميليون ريال 
در حق پويا عظيمي 11- جواد صفري اقدم وليال صفري 
اقدم را به پرداخت شصت ميليون ريال در حق در حق 
زهرا تاران تاشي 12- ليال صفري اقدم را به پرداخت 

بيست ميليون ريال در حق ولي صبور گواشين 13- 
اشكان بيات ماكو را به پرداخت دويست ميليون ريال در 
حق محمدرضا فارسي سي و شش ميليون ريال در حق 
عليرضا قجريان فرقاني – پنجاه ميليون ريال در حق در 
حق مهدي سركشيكي- ده ميليون ريال در حق مهدي 
علي بخشي – ده ميليون ريال در حق ايوب مرداني بابا 
ميري- ده ميليون ريال در حق حسام جعفري – هشتصد 
و چهل ميليون ريال در حق حمزه عارفي مقدم- ششصد 
و شصت ميليون ريال در حق محسن قجريان – چله 
ميليون ريال در حق فرزين ابري- پنجاه ميليون ريال در 
حق در حق نساء ابري- شصت ميليون ريال در حق علي 
رشيدي 14- كيوان مشيري را به پرداخت پانصد و هفتاد 
ميليون ريال در حق مهدي گلپور و پنجاه ميليون ريال در 
حق محمود بهمنش 15- بابک فرجي را به پرداخت سه 
ميليارد ريال در حق عليرضا كدخدازاده 16- بابک فرجي 
و بابک عاشقي را به پرداخست سيصد و هفتاد ميليون 
تومان در حق پيام نيک روش 17- بابک فرجي را به 
پرداخت يک ميليارد سيصد و سي ميليون ريال در حق 
سيد محمد كماري زاده اصل 18- بابک فرجي و بابک 
عاشقي را به پرداخت يكصد و پنجاه ميليون تومان در 
حق پيمان نيک روش و پانصد وپنجاه ميليون ريال در 
ايلخاني- هشتصد و هشتاد و چهار  حق علي اصغر 
ميليون ريال در حق نويد دانش- يكصد و پنجاه ميليون 
ريال در حق سامان چشم فصاء و يكصد و پنجاه ميليون 
ريال در حق عباس واسعي 19- بابک عاشقي و عدالت 
نعمتي را به پرداخت شانزده ميليون ريال در حق آمنه 
كاوه  در حق  ريال  ميليون  بيست  و  -دويست  كيوان 
عليمحمدي 20- عدالت نعمتي و بابک عاشقي را به 
پرداخت سه ميليارد وهشتاد و ميليون ريال در حق مهدي 
كامراني فرد در خصوص شكايت خانم ها و آقايان 1- 
عرب بانو مرادي نسب 2- سكينه مزينانيان 3- نرگس 
بابالوئي 4- زهره داغي 5- سيما عليخاني 6- محمد 
بابالوئي 7- محمد متين بابالوئي 8- حسن صلح طلب 
9- ايران كدخدزاده 10- مرضيه كدخدازاده 11- صغري 
كدخدزاده 12- شكوفه كدخدازاده 13- زهرا كاشانكي 
14- مريم كاشانكي 15- سميرا لک 16- بهاره جودكي 
17- محمد كدخدزاده 18- عليرضا جاللي 19- زين 
العابدين حسن آبادي 20- حسن غياثوند 21- حسين 

مرادي نسب 22- محمد كاشانكي 23- مهدي حسن 
 آبادي 24- بخشي حسن آبادي 25- وهب بابالوئي 26- 
بابالوئي 28- ملک قبادي  بابالوئي 27- مهدي  احمد 
29- ليلي مياهنگ 3- سوده حاجي خاني 31- نفيسه 
حاجي خاني 32- حسن صلح طلب 33- رويو صلح 
طلب 34- مهدي ابراهيمي 35- جهانشاه رضايي 36- 
مهدي  محمد  مددي38-  اميد  فر 37-  احمدي  اكبر 
رضوي آشتياني 39- ركسانا كاوياني 40- ساتيا زاهدي 
41- علي زاهدي 42- حجت اله كاشانكي با وكالت 
احمد   -44 كدخدازاده  سهيل   -43 جوزي  آقاي 
آقايان هادي  كدخدازاده 45- سيد جواد ميراني عليه 
صندوقي و بابک فرجي دادگاه با توجه به فقد دليل 
اساسي مصوب  قانون   37 اصل  به  مستندا  و  كافي 
1392 حكم به برائت مشاراليهم از اين جهت ودر 
خصوص جنبه خصوصي شكايت آقايان و خان ها 
مهرنوش   -3 زماني  فهيمه   -2 غالمي  طاره   -1
آصف  فاطمه   -5 بابائي  علي  زهره   -4 محمودي 
نخعي 6- امين محمودي 7- آمنه رياحي 8- محمد 
فضلي 9- هليانه هماني نژاد 10- امير حسين يارائي 
امير   -13 فرجي  شهرزاد   -12 شعاعي  مريم   -11
پيام  پيمان نيک روش 2-  آقايان 1-  صاحلي عليه 
صندوقي  هادي   -4 عاشقي  بابک   -3 روش  نيک 
اعالم  به  توجه  با  دادگاه  كدخدازاده  سعيد   -5
گذشت شاكيان خصوصي و مستندا به ماده 6 قانون 
درامور  وانقالب  عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين 
كيفري ) از جهت جنبه خصوصي امر( قرار موقوفي 
تعقيب صادر واعالم مي دارد با اين توضيح كه برخي از 
شاكيان فوق الذكر خود متهم پرونده بوده كه در رابطه با 
اتهام ايشان رسيدگي واصدار راي شده يا خواهد شد 
راي صادره در مورد عدالت نعمتي و در مورد برائت و 
موقوفي تعقيب حضوري بوده و ظرف بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 
استان و در مورد محكوميت ساير متهمين غيابي بوده و 
ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه 
و ظرف بيست روز از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي 
استان  تجديدنظر  محترم  محاكم  در  تجديدنظر  قابل 

مي باشد.
80084/ م الف    رئيس شعبه 1048 دادگاه عمومي 

جزايي مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران 

دادنامه
پرونده كالسه 890998217920078 شعبه 1048 دادگاه 
تهران  قدوسي  قضايي شهيد  مجتمع  عمومي جزايي 
دادنامه شماره 9409972192300161 ، 1-آقاي بابک 
زماني متهم به نشاني مجهول المكان 2–آقاي شهاب 
غالمي فرزند عزيز اله متهم 3- اقاي محمدرضا نقاش 
زرگريان متهم به نشاني مجهول المكان 4– خانم سميه 
ندائي متهم به نشاني مجهول المكان5- آقاي ليال صفري 
اقدم سنداني متهم6 – آقاي بابک فرجي فرزند حسن 
المكان7- آقاي محسن تميز  متهم به نشاني مجهول 
كالت فرزند محمد متهم8 – آقاي نويد زماني)دانش ( 
فرزند حبيب متهم به نشاني مجهول المكان9- آقاي 
جواد صفري اقدم تهم به نشاني بازداشت 10– آقاي پيام 
نيک روز فرزند خسرو متهم 11– آقاي عزيز سيفي متهم 
به نشاني مجهول المكان12- آقاي پويا سيفي متهم به 
نشاني مجهول المكان13- آقاي افشين دهقاني فرزند 
ابراهيم متهم به نشاني مجهول المكان14- آقاي كيوان 
عاشقي  بابک  آقاي   –15 نشاني  به  متهم  مشيري 
مجهول  نشاني  به  متهم  فريدون  فرزند  حيدرباغي 
المكان16- آقاي هادي يعقوبي فرزند مسعود شاكي و 
متهم 17- آقاي اشكان بيات ماكو فرزند تورج متهم به 
روز  نيک  پيمان  آقاي  المكان18-  مجهول  نشاني 
فرزندخسرو متهم 19– خانم عدالت نعمتي فرزند علي 
اشرف متهم20 – آقاي مهدي كامراني فرد شاكي و متهم 
21– آقاي محمدرضا فارسي فرزند محمد شاكي 22– 
آقاي حمزه عارفي مقدم فرزند حسن شاكي 23– آقاي 
سامان چشم فصاء شاكي 24– آقاي سيد محمد كماري 
مهدي  آقاي   –25 شاكي  هادي  فرزند  اصل  زاده 
عليرضا  آقاي   –26 شاكي  هادي  فرزند  سركشيكي 
قجريان خرقاني فرزند قربانعلي شاكي 27– خانم فاطمه 
جزء بيات فرزند محمود شاكي 28– آقاي علي رشيدي 
فرزند رسول شاكي 29– آقاي سميه باقريان شاكي 30– 
آقاي مرجان گلستاني شاكي 31– خانم زهرا تاران تاشي 
فرزند عباس شاكي اتهام: عضويت در شركتهاي هرمي به 
منظور اخالل در نظم اقتصادي كشور »راي دادگاه« در 
خصوص اتهام آقاي بابک فرجي فرزند حسن دائر بر 
تاسيس شركت هرمي ويپرول وعضو گيري در شركت 

اتهام خانم  به صورت عمده و كالن-  هرمي مذكور 
آقاي  وكالت  با   ( اشرف  علي  فرزند  نعمتي  عدالت 
مصطفي كطانيرو( و آقايان 1- جواد صفري اقدم فرزند 
حسن 2- بابک عاشقي حيدرباغي فرزند فريدون دائر بر 
نمايندگي فعال در شركت هرمي ويپرول و عضوگيري 
افزايش  از  ناشي  درآمد  منظور كسب  به  وعده  كالن 
زنجيره انساني با اين توضيح كه اتهام خانم عدالت نمعتي 
بلحاظ گردش ريالي باالي حساب بانكي وي و ديگر 
محتويات پرونده، توسط دادگاه و در جلسه دادرسي از)) 
عضو گيري در شركت هرمي ويپرول به منظور كسب در 
در  مندرج  انساني((  زنجيره  افزايش  از  ناشي  آمد 
كيفرخواست به )) نمايندگي فعال در شركت هرمي 
ويپرول و عضو گيري كالن وعهده به منظور كسب 
در  مندرج  انساني((  زنجيزه  افزايش  از  ناشي  درآمد 
كيفرخواست به )) نمايندگي فعال در شركت هرمي 
ويپرول و عضو گيري كالن و عهده به منظور كسب 
درآمد ناشي از افزايش زنجيره انساني (( اصالح يافته 
است و اتهام خانم ها و آقايان 1- افشين دهقاني فرزند 
 -3 حسين  فرزند  زاده  كدخدا  سهيل   -2 ابراهيم 
محمدرضا نقاش زرگريان 4- محسن تميز كالت 5- 
سميه ندائي 6- ليال صفري اقدام 7- اشكان بيات ماكو 
8- كيوان مشيري 9- نويد زماني 10- بابک زماني 11- 
عزيز سيفي دائر بر عضو گيري در شركت هرمي ويپرول 
به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش زنجيره انساني 
موضوع شكايت آقايان و خانم ها 1- مهدي آب ديده 
2- فرامرز فردي 3- نسترن عبادي 4- مليكا سربازي 
5- واليه محرابي 6- هادي نكومنش 7- سيد مهدي ايران 
پور 8- رضا سحر خيزان 9- مژگان صبري 10- قاسم 
جزوه بيات 11- مازيار غالم 12- اسماعيل حيدرزاده 
13- مجيد حيدرزاده 14- حسين عبادي 15- عترت 
شفيعي 16- سميه باقريان 17- مرجان گلستاني 18- 
علي   -20 گروسي  نازنين   -19 پور  ميزائي  محمد 
مدبرخاني 21- عليرضا دانش مفرد 22- سعيد ابوئي 
مهريزي 23- محمد حسين ايران پناه 24- محمد خدري 
25- احمد خدري 26- پونه ملک مختاري 27- هادي 
يعقوبي 28- شهاب غالمي 29- شهين طباطبائي 30- 
فرزين غالمي 31- كاظم طباطبائي 32- صغري عبدالهي 
33- پويا عظيمي 34- زهرا تاران تاشي 35- ولي صبور 

گواشين 36- محمدرضا فارسي 37- عليرضا قجريان 
فرقاني 38- مهدي سركشيكي 39- مهدي علي بخشي 
40- ايوب مرداني باباميري 41- حسام جعفري 42- 
حمزه عارفي مقدم 43- محسن قجريان 44- فرزين 
اميري 45- نساءاميري 46- علي رشيدي 47- مهدي 
گلپور 48- محمود بهمنش 49- آمنه كيوان دوست 50- 
پيام نيک روش 51- سيد محمد كماري زاده اصل 52- 
پيمان نيک روش 53- علي اصغر ايلخاني 54- نويد 
دانش 55- ساسان چشم فصاء 56- عباس اوسعي 57- 
مهدي كامراني فرد 58- كاوه عليمحمدي دادگاه با توجه 
به مفاد كيفرخواست صادره گزارش و نتيجه تحقيقات 
دفتر فني دادسرا- اظهارات متهمين حاضر در مرحله 
در  موجود  مدارك  و  مفاداسناد  مقدماتي-  تحقياقت 
پرونده وديگر قرائن وامارات موجود در آن ، مجرميت 
همگي متهمين مذكور را محرز دانسته ومستندا به بند ز 
الحاقي ماده يک و مفاد ماده 2 قانون مجازات اخاللگران 
در نظام اقتصادي كشور وتبصره يک اصالحي ذيل ماده 
قانون اخير الذكر، هر يک از آقايان 1- بابک فرجي 2- 
جواد صفري اقدام 3- بابک عاشقي حيدرباغي را به 
تحمل بيست سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي 
و ضبط كليه اموالي كه از طريق خالف قانون به دست 
آورده اند )اموالي كه از متهمان مذكور توقيف شده است( 
به عنوان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و تحمل 
هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري و خانم عدالت نعمتي 
را با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسالمي مصوب 
1375 بلحاظ وضع خاص) سن متهمه( و ماده 10 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1392 به پرداخت يک ميليارد 
ريال جزاي نقدي بدل از حبس وده ميليون ريال جزاي 
نقدي بدل از شالق به نفع جزاي نقدي به نفع صندوق 
دولت و هر يک از ديگر متهمان مورد اشاره را به تحمل 
سه سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي واز طرف 
ديگر مشاراليهم را به شرح ذيل به رد اموال ماخوذه در 
حق شاكيان خصوصي محكوم واعالم مي دارد 1- بابک 
عاشقي- افشين دهقاني و عدالت نعمتي را به پرداخت ده 
ميليون در حق فرامرز يزدي و پرداخت هفتصد و پنجاه 
ميليون ريال در حق مهدي آب ديده 2- سهيل كدخدازاده 
را به پرداخت بيست و چهار ميليون ريال در حق نسترن 
مليكا سربازي-  ميليون ريال در حق  بيست  عبادي- 

يكصد ميليون ريال در حق واليه محرابي- چهل ميليون 
ريال در حق هادي نكومنش- بيست ميليون ريال در حق 
سيد مهدي ايران پور- يكصد ميليون ريال در حق رضا 
سحرخيزان- سي ميليون ريال در حق مژگان صبري- 
سي و شش ميليون ريال در حق قاسم جزوه بيات- سي 
و شش ميليون ريال در حق محمد حيدرزاده – بيست 
ميليون ريال در حق مازيار غالم- ده ميليون ريال در حق 
مجيد  حق  در  ريال  ميليون  ده  حيدرزاده  اسماعيل 
حيدرزاده – چهل و شش ميليون ريال در حق حسين 
عابدي - ده ميليون ريال در حق عزت شفيعي- سي 
ميليون ريال در حق سميه باقريان- چهل دو ميليون ريال 
در حق مژگان گلستاني- يكصد ميليون ريال در حق 
محمد ميرزائي پور 3- ليال صفري اقدام وجواد صفري 
اقدم ومحمد رضا نقاش را به پرداخت سيصد و پنجاه 
ميليون ريال در حق نازنين گروسي- يكصد و ده ميليون 
ريال در حق علي بدرخاني- بيست ميليون ريال در حق 
يونس مفرد- ششصد ميليون ريال در حق سعيد ابوئي 
مهريزي 4- محمدرضا نقاش زرگريان و بابک زرقاني 
را به پرداخت پنجاه ميليون ريال در حق محمدرضا 
به  را  زرگريان  نقاش  محمدرضا   -5 پناه  يزدان 
حق  در  ريال  ميليون  وهشتاد  چهارصد  پرداخت 
محمد خدري ومبلغ يكصد و سي ميليون تومان در 
ليال  و  نقاش  محمدرضا   -6 خدري  احمد  حق 
در  ريال  ميليون  پنجاه  پرداخت  به  را  اقدم  صفري 
حق پونه ملک مختاري 7- ليال صفري اقدم- جواد 
صفري اقدم و محمد نقاش زرگريان را به پرداخت 
سيصد و پنجاه ميليون ريال در حق هادي يعقوبي 
8- محسن تميز كالت را به پرداخت بيست ميليون 
ريال در حق شهاب غالمي – بيست ميليون ريال در 
حق  در  ريال  ميليون  بيست  طباطبايي-  ثمين  حق 
جواد  و  كالت  تميز  محسن   -9 طباطبائي  كاظم 
صفري اقدم را به پرداخت ده ميليون ريال در حق 
فرزين غالمي 10- جواد صفري اقدم و سميه فدائي 
را به پرداخت سي ميليون ريال در حق صغري عبدالهي 
و مبلغ بيست ميليون ريال در حق پويا عظيمي 11- جواد 
صفري اقدم و ليال صفري اقدم را به پرداخت شصت 
ميليون ريال در حق در حق زهرا تاران تاشي 12- ليال 
صفري اقدم را به پرداخت بيست ميليون ريال در حق 

ولي صبور گواشين 13- اشكان بيات ماكو را به پرداخت 
دويست ميليون ريال در حق محمدرضا فارسي سي و 
شش ميليون ريال در حق عليرضا قجريان فرقاني – 
پنجاه ميليون ريال در حق در حق مهدي سركشيكي- ده 
ميليون ريال در حق مهدي علي بخشي – ده ميليون ريال 
در حق ايوب مرداني بابا ميري- ده ميليون ريال در حق 
حسام جعفري – هشتصد و چهل ميليون ريال در حق 
حمزه عارفي مقدم- ششصد و شصت ميليون ريال در 
حق محسن قجريان – چله ميليون ريال در حق فرزين 
ابري- پنجاه ميليون ريال در حق در حق نساء ابري- 
شصت ميليون ريال در حق علي رشيدي 14- كيوان 
مشيري را به پرداخت پانصد و هفتاد ميليون ريال در حق 
مهدي گلپور و پنجاه ميليون ريال در حق محمود بهمنش 
115- بابک فرجي را به پرداخت سه ميلي ارد ريال در 
بابک  بابک فرجي و  حق عليرضا كدخدازاده 16- 
عاشقي را به پرداخست سيصد و هفتاد ميليون تومان 
به  را  فرجي  بابک   -17 روش  نيک  پيام  حق  در 
پرداخت يک ميليارد سيصد و سي ميليون ريال در 
حق سيد محمد كماري زاده اصل 18- بابک فرجي 
و بابک عاشقي را به پرداخت يكصد و پنجاه ميليون 
وپنجاه  پانصد  و  روش  نيک  پيمان  حق  در  تومان 
ميليون ريال در حق علي اصغر ايلخاني- هشتصد 
و هشتاد و چهار ميليون ريال در حق نويد دانش- يكصد 
و پنجاه ميليون ريال در حق سامان چشم فصاء و يكصد 
و پنجاه ميليون ريال در حق عباس واسعي 19- بابک 
عاشقي و عدالت نعمتي را به پرداخت شانزده ميليون 
ريال در حق آمنه كيوان - دويست و بيست ميليون 
ريال در حق كاوه عليمحمدي 20- عدالت نعمتي و 
و  وهشتاد  ميليارد  سه  پرداخت  به  را  عاشقي  بابک 
ميليون ريال در حق مهدي كامراني فرد در خصوص 
شكايت خانم ها و آقايان 1- عرب بانو مرادي نسب 
2- سكينه مزينانيان 3- نرگس بابالوئي 4- زهره داغي 
5- سيما عليخاني 6- محمد بابالوئي 7- محمد متين 
ايران كدخدزاده  بابالوئي 8- حسن صلح طلب 9- 
10- مرضيه كدخدازاده 11- صغري كدخدزاده 12- 
مريم   -14 كاشانكي  زهرا   -13 كدخدازاده  شكوفه 
بهاره جودكي 17-  لک 16-  كاشانكي 15- سميرا 
زين   -19 جاللي  عليرضا   -18 كدخدزاده  محمد 

العابدين حسن آبادي 20- حسن غياثوند 21- حسين 
مرادي نسب 22- محمد كاشانكي 23- مهدي حسن 
 آبادي 24- بخشي حسن آبادي 25- وهب بابالوئي 26- 
بابالوئي 28- ملک قبادي  بابالوئي 27- مهدي  احمد 
29- ليلي مياهنگ 3- سوده حاجي خاني 31- نفيسه 
حاجي خاني 32- حسن صلح طلب 33- رويو صلح 
طلب 34- مهدي ابراهيمي 35- جهانشاه رضايي 36- 
مهدي  محمد  مددي38-  اميد  فر 37-  احمدي  اكبر 
رضوي آشتياني 39- ركسانا كاوياني 40- ساتيا زاهدي 
41- علي زاهدي 42- حجت اله كاشانكي با وكالت 
احمد   -44 كدخدازاده  سهيل   -43 جوزي  آقاي 
آقايان هادي  كدخدازاده 45- سيد جواد ميراني عليه 
صندوقي و بابک فرجي دادگاه با توجه به فقد دليل كافي 
و مستندا به اصل 37 قانون اساسي مصوب 1392 حكم 
به برائت مشاراليهم از اين جهت ودر خصوص جنبه 
خصوصي شكايت آقايان و خان ها 1- طاره غالمي 2- 
فهيمه زماني 3- مهرنوش محمودي 4- زهره علي بابائي 
آمنه  امين محمودي 7-  5- فاطمه آصف نخعي 6- 
رياحي 8- محمد فضلي 9- هليانه هماني نژاد 10- امير 
حسين يارائي 11- مريم شعاعي 12- شهرزاد فرجي 
13- امير صاحلي عليه آقايان 1- پيمان نيک روش 2- 
پيام نيک روش 3- بابک عاشقي 4- هادي صندوقي 
5- سعيد كدخدازاده دادگاه با توجه به اعالم گذشت 
شاكيان خصوصي و مستندا به ماده 6 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي وانقالب درامور كيفري ) از جهت 
جنبه خصوصي امر( قرار موقوفي تعقيب صادر واعالم 
مي دارد با اين توضيح كه برخي از شاكيان فوق الذكر 
ايشان  اتهام  با  رابطه  در  كه  بوده  پرونده  متهم  خود 
رسيدگي واصدار راي شده يا خواهد شد راي صادره 
در مورد عدالت نعمتي و در مورد برائت و موقوفي 
تعقيب حضوري بوده و ظرف بيست روز از تاريخ 
تجديدنظر  محترم  محاكم  در  تجديدنظر  قابل  ابالغ 
استان و در مورد محكوميت ساير متهمين غيابي بوده 
و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين 
مهلت  انقضاي  تاريخ  از  روز  بيست  ظرف  و  شعبه 
واخواهي قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 

استان مي باشد.
80083/ م الف    رئيس شعبه 1048 دادگاه عمومي 

جزايي مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران

اگهی مفقودی 
سند كمپانی و شناسنامه مالكيت و كارت شناسايی رنو لوگان 90Lمدل 1392 به 
شاسی  شماره  143392wبه  موتور  شماره  به  77-226و82  ايران  انظامی  شماره 
1201362NAPLSRALDD به نام مجتبی استيری مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است 
بابل

آگهي احضار و ابالغ
وانقالب  عمومي  دادگاه هاي  كيفري  دادرسي  قانون آيين   115 ماده  اجراي  در   
در اموركيفري و آيين نامه مربوط به آقاي مجيد عالي خاني فرزند عين ا.. فعال 
مجهول المكان مي گردد كه پرونده به كالسه 5/930137 د به اتهام توهين و 
تمرد نسبت به مامورين دولت تشكيل شده ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار 
حضور  عدم  واال  نمايد  دفاع  خود  واز  حاضر  دادياري  پنجم  شعبه  در  آگهي 

موجب اتخاذ تصميم قانوني خواهد گرديد.
80082/ م الف    داديار شعبه 5 دادسراي ناحيه 10 تهران 

اگهی ابالغ 
بانک ملی دادخواستی به خواسته مطالبه طلب به طرفيت خواند آقای عبدالرضا 
قلندری فرزند خسرو و غيره تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه حقوقی 
930688 ثبت شده چون خواندگان آقای عبدالرضا قلندری فرزند خسرو وسيد 
دادگاه  دستور  حسب  باشند  می  المكان  مجهول  علی  فرزند  ساداتی  مهدی 
از جرايد  يكی  در  نوبت  يک  مراتب  مدنی  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  طبق 
دادگاه عمومی  دفتر شعبه  به  با مراجعه  تا خوانده  كثيراالنتشار آگهی می شود 
مورخه  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  بهشهر  حقوقی 
نسخه  بهشهر  دادگاه عمومی حقوقی  پنجم  در شعبه  94/5/25 ساعت 14ظهر 
ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و رسيدگی و اقدام قانونی معمول خواهد 

داشت . م الف 94505                           
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت برسیدگی 
اقای عباس عسگری دهنو فرزند نعمت اله دادخواستی به خواسته مطالبه شش هزار 
و پنجاه متر مربع  زمين كشاورزی ...  بطرفيت اقای ابوالفضل خراسانی معروف  به 
سعيد تقديم كه به اين  شعبه رجاع و به كالسه 930735 عمومی حقوقی ثبت شده 
چون خوانده بنام ابالفضل خراسانی )معروف به سعيد(مجهول المكان می باشدحسب 
دستور دادگاه طبق ماده 73 قانونم آيين نامه دادرسی مدنی مراتب در يک نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و آگهی ميشود كه خوانده با مراجعه به دفتر 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز سه شنبه موره 94/8/5 ساعت 12 در شعبه  سوم دادگاه عمومی حقوقی  
بهشهر حضور بهم رساند واال دادگاه رسيدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت 

.م الف 94508                            
 مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

 نوبت اول
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آگهی ثبتی 
آگهی تغييرات شركت مهندسی  الرما بتون سهامی خاص ثبت شده به شماره 1319 
استناد  به  ساری  شهرستان  شركتهای  ثبت  ملی 10760178471  شناسه  شماره  و 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 94/2/1 شركت مذكور تصميمات به 

شرح ذيل اتخاذ گرديد 
الف – نامبردگان ذيل بعنوان اعضای هيئت مديره شركت برای مدت دو سال انتخاب 

گرديدند 
-آقای سيد شفيع جمالی به شماره ملی 5769778326 

-آقای سيد مسيح جمالی به ش ملی 5769505397 
4-خانم قدسيه مقيم پور به شماره ملی 2090188952

ب- آقای سعيد رئيسيان به شماره ملی 2091960551 بعنوان بازرسی اصلی و آقای 
جعفر متقی به شماره ملی 4999639807  بعنوان بازرس علی البدل شركت برای مدت 

يكسال انتخاب گرديدند 
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثير االنتشار انتخاب بازرس انتخاب 
مديران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيک شخصيت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پايگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد م. الف 1295 /94 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاری ساری 

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
پرونده  كالسه  های  هيات   / هيات  صادره  آراء  برابر 
1392114410008000351موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.

آقاي عليرضا جنت بابايی به ش ش 508 – كد ملی 2279486806 – صادره 
از رامسر – فرزند رجبعلی 

ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای مسكونی  به مساحت  4820/58متر   
مربع قسمتی از پالك 118 اصلی  واقع  در قريه شريف آباد  بخش 4 ثبت تنكابن 

خريداری از خانم مرضيه كيهانيان 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بديهی 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6355
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
و اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و   قانون 

 ساختمان های فاقد سند رسمی
پرونده  كالسه  های  هيات   / هيات  صادره  آراء  برابر 
1393114410008001314موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.

آقاي ميالد قنبری به ش ش 50- كد ملی 2219850552- صادره از تنكابن – 
فرزند قربانعلی  

ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان احداثی  به مساحت  252/72متر   
مربع قسمتی از پالك 18 اصلی  واقع  در قريه زنگشا محله مازندران   بخش 4 

ثبت تنكابن خريداری از محمد باقر قنبر پور 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بديهی 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6396
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1391114410008001374موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي علی اكبر حاصلی به ش ش 103- كد ملی 3781563413- صادره از بيجار – 

فرزند ذوالفقار  
ششدانگ يک دستگاه ساختمان و مغازه  به مساحت  70متر   مربع قسمتی از پالك 
431فرعی از 13 اصلی  واقع  در قريه پسكاليه بزرگ   بخش 3 ثبت تنكابن خريداری 

از 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6446
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده3
 

 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1393114410008000677موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي علی درويش مفرحی به ش ش – كد ملی 2210011078 – صادره از تنكابن 

– فرزند جعفر قلی 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان  به مساحت  227/42متر   مربع قسمتی 
از پالك 20 اصلی  واقع  در قريه خشكبورمازندران   بخش 2 ثبت تنكابن خريداری 

از جعفر قلی درويش مفرحی 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6381
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3
و اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و  قانون    

 ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1391114410008000577 
لذا  است  گرديده  محرز  متقاضيان  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  تنكابن 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 
تاريخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضيان  مالكيت  سند  صدور  به 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
خانم سحرساحلی به شناسنامه شماره 1156-كد ملی 2219202178– صادره 

ازتنكابن– فرزند علی اصغر- 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر انباری وبنای قديمی به مساحت 249/74متر 
مربع قسمتی از پالك 14فرعی از 2اصلی واقع  در قريه كريم آباد بخش 4 ثبت 

تنكابن خريداری از فتحعلی ساحلی
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بديهی 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6423
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6    تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
و اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آيين   13 ماده  و   قانون 

 ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 3176-1393 موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تكليف وضعيت  تعيين 
گرديده  محرز  متقاضيان  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  تنكابن  ثبتی  واحد  در 
است لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
از  صادره   6279313344 ملی  كد   843 ش  ش  به  پور  يوسف  اردشير  آقاي 

چالوس فرزند لطيف 
مربع  به مساحت  694متر    بر ساختمان   مشتمل  زمين  قطعه  ششدانگ يک 
قسمتی از پالك 39 اصلی  واقع  در شيرج محله كوچک   بخش 3 ثبت تنكابن 

خريداری از حسين مجدی   
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بديهی 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6320
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6    تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1391114410008003292موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي ابوالفضل جنت رادبه شناسنامه شماره 18- كد ملی 2279875705 – صادره از 

رامسر-فرزند مسلم  
ششدانگ يک قطعه مشجر بر اشجار كيوی وبنای احداثی به مساحت  7644مترمربع 

قسمتی از پالك 
30اصلی واقع  در قريه همشبوربخش 3 ثبت تنكابن خريداری زبيده شيروانی

بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6493

تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20
علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 

آگهی موضوع ماده 3 تنكابن
و  اراضی  و  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع  /دوم  اول    هيات   139111440018001825 رای شماره  برابر 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد   تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
46صادره  شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند   نژادمژدهی  حق  رضا  محمد  آقای 
ازتنكابن    درقسمتی از  ششدانگ يک  قطعه از زمين مشتمل بر ساختمانی  به 
مساحت 155/97متر مربع به پالك - -فرعی از 313اصلی واقع در قريه كالر 
آبادبخش 2 حوزه ثبت ملک عباس آباد خريداری ازمالک رسمی آقا/خانم  - 
محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
از اخذ رسيد ظرف مدت  اداره تسليم و پس  اين  به  اعتراضی خود را  دو ماه 
به مراجع قضايی تقديم  اعتراض دادخواست خود را  تاريخ تسليم  از  يک ماه 
نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد م الف 6479
تاريخ انتشارنوبت اول : 94/04/06   تاريخ انتشار نوبت دوم :20 /94/04

حميد رضا قنبری-رييس اداره ثبت و اسناد و امالك عباس آباد

آگهی اصالحی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 

واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
13هيات   93  /12/ 16 برابر رای شماره139360310007013223   مورخه 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
متقاضی    وبالمعارض  مالكانه  تصرفات  نوشهر  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی 
كدملی   7539 شناسنامه  شماره  به  عبدالوهاب  فرزند   ديوساالر  منير  خانم 
يک  ششدانگ  در   2054/91 كالسه  تحت  نوشهر  از  صادره   2200074441
قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 240/15 مترمربع پالك 7 اصلی واقع 
در قريه فراشكالی عليا بخش پنج  قشالقی حوزه ثبت نوشهر محرز گرديده 
است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  كه  صورتی  در  شود  می 
خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولين  تاريخ  از  توانند  باشند،می  داشته 
مدت  رسيد،ظرف  اخذ  از  وپس  تسليم  محل  وامالك  اسناد  ثبت  اداره  به  را 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضايی تقديم 
نمايند،بديهی است در صورت انقضای مدت مذ كور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
م.الف .94  .2349

تاريخ انتشار نوبت اول:16/ 94/30    تاريخ انتشار نوبت دوم:06 / 94/04
رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی 

اصالحی آگهی 
تعيين  قانون  نامه  ايين   13 وماده  قانون   3 ماده  موضوع  اصالحی   آگهی 
ثبت  اداره  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف 

نوشهر« اسنادوامالك 
 پيرو آگهی م الف /2279/94 برابر رای شماره 13291 1393603100070 
مورخه12/16/ 93 13هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
ثبتی نوشهر تصرفات مالكانه  وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
وبالمعارض متقاضی خانم الهام زينالی به شماره  شناسنامه 28891وكد ملی 
زمين    قطعه  يک  ششدانگ  در  داود  فرزند  تهران   از  صادره   0060373334
قريه  در  واقع  اصلی    28 پالك  مترمربع    275 مساحت  به  احداثی  بنای  با 
منظور  به  است،لذا  گرديده  محرز  نوشهر  ثبت  ييالقی حوزه  بخش2   ده  پی 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
توانند  باشند،می  داشته  اعتراضی  متقاضی  به صدور سند  كه اشخاص نسبت 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  اولين  تاريخ  از 
وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
در  است  نمايند،بديهی  تقديم  به مرجع قضايی  ،دادخواست خودرا  اعتراض 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  كور  مذ  مدت  انقضای  صورت 

مالكيت صادر خواهد شد.
م/الف/2452/94

انتشار :94/04/06 تاريخ 
رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
برابر رای شماره139360310007013319   مورخه 16 /12/ 93 13هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی نوشهر تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی  آقای مظفر باقری مهر آبادی فرزند 
رضا به شماره شناسنامه 1 كدملی 1189759926 صادره از اردستان تحت كالسه 
1566/92 در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 887/04 مترمربع 
پالك 2 اصلی واقع در قريه اندرور بخش سه   قشالقی حوزه ثبت نوشهر محرز گرديده 
است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی داشته باشند،می توانند از 
تاريخ اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم 
وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به 
مرجع قضايی تقديم نمايند،بديهی است در صورت انقضای مدت مذ كور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م.الف .94  .2408
تاريخ انتشار نوبت اول:06 /94/04  تاريخ انتشار نوبت دوم:20 / 94/04

رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر- اسفنديار نوری شيرازی

آگهي احضار متهم
شاكي: حسين صباحي فرزند علي

متهم: عبدالعزيز دشت بزرگي فرزند احمد
اتهام: ايجاد مزاحمت تلفني

بدين وسيله به متهم عبدالعزيز دشت بزرگي فرزند احمد بدليل مجهول المكان 
جهت  گردد  مي  ابالغ  كيفري  دادرسي  آئين  قانون   115 ماده  تجويز  به  بودن 
پرونده  در  الذكر  فوق  منتسبه  اتهام  خصوص  در  توضيح  اخذ  و  رسيدگي 
كالسه940133 ج101 روز 1394/05/27 ساعت 10 صبح در اين شعبه حاضر 
گردد، متذكر مي گردد در صورت عدم حضور در وقت مقرر فوق الذكر دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
دفتر شعبه 101 جزايي دادگستري شهرستان فارسان

متن آگهی
فرزند  كيانی  جانمحمد  آقای  940097 ج/101  پرونده كالسه  در  وسيله  بدين 
مجاز  غير  چرای  بزه  ارتكاب  به  است  متهم  المكان  مجهول  فعاًل  محمدمراد 
35 رأس بز در مراتع ارجل موضوع شكايت اداره منابع طبيعی اردل، كه وقت 
رسيدگی به اتهام ايشان در پرونده برای تاريخ 1394/05/17 ساعت 11 صبح 
مقرر گرديده است، كه در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام خويش در شعبه 101 
دادگاه عمومی جزايی اردل حاضر يا نشانی دقيق خويش را اعالم نمايد تا منبعد 
اخطاريه يا اوراق قضايی به آدرس ايشان ارسال گردد. لذا مطابق ماده 115 قانون 
كثيراالنتشار  های  روزنامه  از  يكی  در  نوبت  يک  مراتب  كيفری  دادرسی  آئين 
اين  اينصورت  غير  در  نمائيد  دفاع  از خود  مقرر  موعد  در  تا  گردد  می  آگهی 
آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه غيابًا رسيدگی و مبادرت به اتخاذ 

تصميم می نمايد.
شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست( 

كالسه  پرونده  در  شماره  كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدس  قضايی  مجتمع   
9309980287200972 برای مهدي احمدي به اتهام جعل گذرنامه و خروج غيرمجاز 
از كشور و استفاده از اوراق مجعول تقاضای كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين 
شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 1394/5/10 ساعت 8:30 تعيين گرديده 
است . با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور كيفری 
مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی به 

عمل خواهد آمد.
80077 / م الف    منشي دادگاه كيفری شعبه 1165 دادگاه عمومی جزايی 
مجتمع قضايی قدس تهران 

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست( 

كالسه  پرونده  در  شماره  كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدس  قضايی  مجتمع   
اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضای  بيتا نجاتي به  9309980283301279 برای 
كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی برای مورخه 
1394/5/28 ساعت 9 تعيين گرديده است . با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقالب در امور كيفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد.
80078 / م الف    منشي دادگاه كيفری شعبه 1165 دادگاه عمومی جزايی 
مجتمع قضايی قدس تهران

آگهي احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست(

اتهام  در پرونده كالسه 940173 د1 اين شعبه متهم به نام مصطفي شفيعي به 
فروش مال غير تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن 
عمومي  دادگاههاي  دادرسي  آئين  قانون   115 ماده  مقررات  اجراي  در  و  متهم 
مقرر )مورخ  تا در موعد  ابالغ مي گردد  نامبرده  به  كيفري  امور  انقالب در  و 
اين شعبه حاضر  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  94/05/25 ساعت 10صبح( جهت 
گردد. بديهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به 

عمل خواهد آمد.
محمد حسين زراعي – دفتر شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقالب 
شهركرد متن آگهی

بدين وسيله در پرونده كالسه 930586 ج/101 آقای زافر كريمی فرزند محمد 
علی فعاًل مجهول المكان متهم است به ارتكاب بزه ايراد جرح عمدی موضوع 
شكايت فرشاد طاهرزاده، كه وقت رسيدگی به اتهام ايشان در پرونده برای تاريخ 
1394/05/18 ساعت 11 صبح مقرر گرديده است، كه در وقت مقرر جهت دفاع 
از اتهام خويش در شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل حاضر يا نشانی دقيق 
خويش را اعالم نمايد تا منبعد اخطاريه يا اوراق قضايی به آدرس ايشان ارسال 
از  يكی  در  نوبت  يک  كيفری  دادرسی  آئين  قانون   115 ماده  مطابق  لذا  گردد. 
روزنامه های كثيراالنتشار آگهی می گردد تا در موعد مقرر از خود دفاع نمائيد در 
غير اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه غياباً رسيدگی و 

مبادرت به اتخاذ تصميم می نمايد.
شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل

آگهي احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواست(

در پرونده كالسه 911373 د1 اين شعبه متهم به نام عبدالنبي اميري خواه به اتهام 
كالهبرداري تحت تعقيب قرار گرفته است. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و 
در اجراي مقررات ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا در موعد مقرر )مورخ 94/05/26 ساعت 10صبح( 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در اين شعبه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد.
محمد حسين زراعي – دفتر شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقالب 
شهركرد

متن آگهی
بدين وسيله در پرونده كالسه   940096 ج/101 آقای فرشاد كيانپور فرزند حاجعلی 
فعاًل مجهول المكان متهم است به ارتكاب بزه قطع 15 اصله درخت بلوط جنگلی و 
50 نهال موضوع شكايت اداره منابع طبيعی اردل، كه وقت رسيدگی به اتهام ايشان در 
پرونده برای تاريخ 1394/05/18 ساعت 09 صبح مقرر گرديده است، كه در وقت مقرر 
جهت دفاع از اتهام خويش در شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل حاضر يا نشانی 
دقيق خويش را اعالم نمايد تا منبعد اخطاريه يا اوراق قضايی به آدرس ايشان ارسال 
گردد. لذا مطابق ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری  مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار آگهی می گردد تا در موعد مقرر از خود دفاع نمائيد در غير 
اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه غياباً رسيدگی و مبادرت 

به اتخاذ تصميم می نمايد.
آگهی ابالغ وقتشعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل

 رسيدگی برای متهم محمد خيري 
 در خصوص پرونده كالسه 7 د /940244 مبنی بر شكايت وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعي عليه آقاي محمد خيري فرزند.... به اتهام بكارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز 
كار ب باتوجه به ارسال احضاريه و به جهت عدم شناسايی و مجهول المكان بودن 
وفق مقررات ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری بدينوسيله به شما ابالغ می گردد در 
صورت عدم حضور يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و با عدم معرفی وكيل به اتهام شما 

به طور غيابی رسيدگی و تصميم قانونی اتخاذ می گردد.
80073/ م الف    دادياری شعبه هفتم دادسرای عمومی وانقالب ناحيه ده تهران 

آگهی مفقودی 
شهربانی  شماره   1391 مدل  زامياد  كمپرسی  وانت  ماشين  كارت  و  سبز  برگ   
 045619TKB104NAZDL 578/82ج81 شماره موتور 80043695 شماره شاسی

به نام دهياری خردونكال مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

آگهی موضوع ماده 3
 قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
13هيات   93  /10/  20 مورخه  شماره139360310007010108    رای  برابر 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
رسمی مستقر درواحد ثبتی نوشهر تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضی  خانم 
كافيه ديوساالر فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 265 كدملی 2200179553 
صادره از نوشهر تحت كالسه 2052/91 در ششدانگ يک قطعه زمين با بنای 
احداثی به مساحت 282/25 مترمربع پالك 7 اصلی واقع در قريه  فراشكالی 
عليا بخش پنچ   قشالقی حوزه ثبت نوشهر محرز گرديده است،لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی اعتراضی داشته باشند،می توانند از 
تاريخ اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالك 
محل تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
صورت  در  است  نمايند،بديهی  تقديم  قضايی  مرجع  به  خودرا  ،دادخواست 
انقضای مدت مذ كور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.م.الف .94  .2348
تاريخ انتشار نوبت اول:16/ 94/30  تاريخ انتشار نوبت دوم:06 / 94/04

رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی 

آگهی موضوع ماده 3
 قانون وماده 13 ايين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسنادوامالك نوشهر«
13هيات   93  /12/  17 مورخه  شماره139360310007013373    رای  برابر 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
متقاضی   وبالمعارض  مالكانه  تصرفات  نوشهر  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی 
آقای حسين فتوحی كورايم فرزند لطيف ا له به شماره شناسنامه 9280 كدملی 
0058744886 صادره از تهران تحت كالسه 1522/92 در ششدانگ يک قطعه 
در  واقع  اصلی   18 پالك  مترمربع   328/24 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمين 
قريه شكريكال بخش يک  قشالقی حوزه ثبت نوشهر محرز گرديده است،لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
باشند،می  اعتراضی داشته  صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی 
توانند از تاريخ اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
تسليم  تاريخ  از  ماه  اخذ رسيد،ظرف مدت يک  از  تسليم وپس  وامالك محل 
در  است  نمايند،بديهی  تقديم  قضايی  مرجع  به  خودرا  ،دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذ كور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.م.الف .94  .2333
تاريخ انتشار نوبت اول:16/ 94/3  تاريخ انتشار نوبت دوم:06 / 94/04

رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فريدونكنار 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310019000632 هيات اول /دوم  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فريدونكنار  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد عيسی 
خدادادی فرزند رضا     بشماره شناسنامه 1030صادره از جويبار    در يک قطعه از زمين 
با ساختمانی  به مساحت 547.40متر    مربع جزء پالك1056-فرعی از 66 اصلی بخش 
دو كالسه 1291/719 واقع در فريدونكنار – ولی عصر 10   – مع الواسطه خريداری 
از مالک رسمی آقای علی اكبر اسدی كناری     محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد م. الف -230
تاريخ انتشارنوبت اول : 94/3/16تاريخ انتشار نوبت دوم :94/4/6

فيض اله ذبيحی رييس ثبت و اسناد و امالك فريدونكنار 

»آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي«
برابر آراء صادره هيات/ هياتهای  موضوع )كالسه 1392114410008002581( قانون 

تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تنكابن 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديد است، لذا مشخصات متقاضيان  
و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين اگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ 

تسليم، اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
  آقای يوسف انوری به ش ش 4974 – كد ملی 6159625683 – صادره از خرمدره 
فرزند حسين ششدانگ يک قطعه زمين مشتعمل بر ساختمان 2 طبقه بمساحت 316 
متر مربع قسمتی از پالك 122 فرعی از 2 اصلی واقع در قريه عبداله آباد بخش 3 ثبت 

تنكابن خريداری از آقای اسماعيل عامری و علی قنبری و غيره 
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد   م الف  6131
 تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/6

علی اكبر گازرمعاون مدير كل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان تنكابن
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آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 94/110 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضی اقای حسينعلی مظلومی فرزند مظلوم بشماره شناسنامه 
876 صادره ازبهشهركدملی 2180268386 در يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 
6425/66 متر مربع  به آدرس بهشهر زيروان مزرعه  گل مست تنگه به كالسه 92/1723 
پالك 11 اصلی قطعه 2 واقع در اراضی زيروان بخش 18 ثبت بهشهر كه مشمول قانون 
اصالحات اراضی گرديده محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 94480
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/4/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/20

 اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر

آگهی تغییرات 
آگهی تغييرات شركت سرافراز بلوك سهامی خاص به شماره ثبت 1449  شناسه ملی 

10980113763
به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 1394/3/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1-آقای مرتضی باغبانی كناری به كدملی 4989619293 به سمت رئيس هيئت مديره 
- اقای اسماعيل باغبانی كناری كدملی 4989572106 به سمت نائب رئيس هيئت 

مديره 
- اقای فتحعلی باغبانی كناری با كدملی 4989202627 بسمت عضو هيئت مديره و 
مدير عامل به مدت 2 سال انتخاب گرديد .همچنين كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شركت از قبيل چک و سفته ، بروات و نامه های عادی و اداری و قراردادها با امضا 

مدير عامل  با امضا مدير عامل با مهر شركت معتبر می باشد 
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء تعيين سمت مديران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الكترونيک حقوقی مرقوم ثبت و در پايگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاری فريدون كنار 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 12001390هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی ابراهيمی ارمی فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 968 يک قطعه زمين با بناء احداثی  به مساحت 195/32 متر مربع پالك فرعی 
از اصلی مفروز و مجزی شده از پالك  فرعی از 28- اصلی كالسه 2882/91 واقع 
بخش 9 خريداری از مالک رسمی خانم صغری خورشيدی محرز گرديده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 94799
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/03/23 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/04/06

رئيس ثبت اسناد و امالك – محمد مهدی قليان

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 93/20343 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد حسن قلندری فرزند محسن بشماره شناسنامه 
274 صادره ازبهشهر كد ملی 2180527306در يک قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت 151/84مترمربع  به ادرس بهشهرفراش محله كوه خيل به كالسه 92/188 
پالك فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 110/797 فرعی  از 31 – اصلی 
قطعه 2 واقع دراراضی فراش محله بخش 17 ثبت بهشهر خريداری از مالک رسمی 
آقای رمضانعلی  تبسمی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف 94410
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/03/16  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/04/6

اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر

ابالغ 
حسب پرونده كالسه 940123 شعبه ششم دادياری دادسرای عمومی و انقالب سنندج 
موضوع شكايت آقای اكبر شيخ احمدی عليه متهم آقای مهران درويشی كه از سوی 
اين دادياری تحت تعقيب می باشد به واسطه مجهول المكان بودن و به تجويز ماده 115 
قانون آيين نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب در روزنامه 
و در يک نوبت آگهی می گردد تا متهم ظرف سی روز از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 
ششم دادياری دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد. 
در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهارنظر و تصميم گرفته خواهد 

شد.      م الف 1517    
داديار شعبه ششم دادياری دادسرای عمومی و انقالب سنندج – مهدی غفاريان 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
 93/6/6 و10819-1393مورخه   93/6/13 11012-1393مورخه  بشماره  رای  برابر 
و10838-1393مورخه 93/6/8هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان اقايان سيد مرتضی هاشمی نسب  اقای سيد 
عسگر هاشمی نسب و اقای  مير عبدالعلی هاشمی نسب  همگی فرزندران سيد 
بهشهر كدملی  ازبهشهر ونجف و  بشماره شناسنامه 1159و13902و7 صادره  آقا  
2180308949و4722827801و2181382417 متصرفين  سه دانگ از ششدانگ يک 
قطعه باغ )سهم هر يک دو دانگ مشاع( بمساحت 6018/68 متر مربع قسمتی از 
پالك 26 اصلی ازبخش 18 ثبت بهشهر كالسه 937و836و838 واقع در اراضی قريه 
كوهستان )مقدار سه دانگ از مشاع از مشمول قانون اصالحات اراضی گردند( محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف 94454
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/3/23  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/6

اداره ثبت اسناد و امالك بهشهر

آگهی ابالغ 
خواهان بانک ملی ايران دادخواستی به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاههای عمومی 
شهرستان بهشهر كه جهت رسيدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
بهشهر واقع در در شهرستان بهشهر ارجاع و به كالسه پرونده 2/93/663 ثبت گرديده 
و وقت رسيدگی 94/6/10 ساعت 10 صبح شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده آقای علی اصغر نوری سراجی فرزند علی اكبر و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد.م الف  94504                                           
مدير دفتر شعبه دوم  دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 12001518هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای اسداله نامداراليی فرزند يوسف بشماره شناسنامه 
479 صادره از نكا در يک قطعه زمين با بناء احداثی  به مساحت 299/41 متر مربع پالك 
فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالك  فرعی از 57- اصلی كالسه 1345/91 
واقع بخش 18 خريداری از مالک رسمی آقای مير حمزه مير حمزه ای محرز گرديده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 94797
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/03/23  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/04/06

رئيس ثبت اسناد و امالك – محمد مهدی قليان

دادنامه
پرونده كالسه 9209983846600954شعبه105  دادنامه شماره 9409973811500217

شاكي: آقاي كيامرز فرهاديان فرزند علي صالح به نشاني چالشتر بلوار رهبر ك 57
متهم: آقاي علي نجفي فرزند فتح اله به نشاني شهركرد، خيابان مولوي، كوچه ي 63، 

پالك11 بن بست اول )كد پستي 8817613594(
اتهام ها: 1. معاونت در سرقت 2. فروش مال غير

رأي دادگاه
در خصوص اتهامات آقاي علي نجفي فرزند فتح اله داير برسرقت و فروش مال 
غير، موضوع شكايت آقاي كيامرز فرهاديان بابادي فرزند علي صالح، بدين توضيح 
كه مشتكي عنه موصوف در تاريخ 92/2/18 و شب هنگام به آژانس تلفني رهسپار در 
گودال چشمه شهركرد مراجعه و متقاضي يک سرويس به مقصد ميرآباد غربي گرديده 
و شاكي موصوف به عنوان راننده يک سرويس، مشتكي عنه موصوف را به مقصد 
مورد نظر منتقل نموده و مشاراليه در حين انتقال شدن به مقصد، مبادرت به ربودن 
تلفن همراه شاكي از نوع سامسونگ مدل 5028 با سيم كارت و كارت حافظه مربوطه 
به شماره سريال گوشي 355082045225702 نموده و در تاريخ 92/9/17 مبادرت به 
فروش گوشي مسروقه به شخص ثالث نموه است، دادگاه با التفات به كيفرخواست 
صادر شده از دادسراي محترم عمومي و انقالب شهركرد كه مستند به شكايت شاكي، 
گزارش ضابطين، رديابي مخابراتي در خصوص گوشي مذكور و معرفي سيم كارت 
شماره 09132838091 با مالكيت آقاي كاووس ظفري فرزند جواد بعنوان استفاده كننده 
از گوشي مذكور، اظهارات استفاده كننده از گوشي مذكور مبني بر خريداري شدن 
تلفن مذكور وسيله آقاي امين بهراميان فرزند محمدعلي از فردي با مشخصات هويتي 
مشتكي عنه، اظهارات آقاي امين بهراميان مبني بر خريداري نمودن گوشي مذكور از 
مشتكي عنه توأم با ارائه تصوير قرارداد عادي مورخ 92/9/17، اعالم رضايت منجز و 
بالقيد و شرط شاكي )برگ شماره35 پرونده( موضوع صورت مجلس مورخ 93/1/20 
دادسراي موصوف توأم با تعهد مشتكي عنه به مسئول بودن در صورت سوء استفاده 
شدن از گوشي و كارت حافظه و عدم حضور مشتكي عنه جهت تحقيقات عليرغم 
اقدامات قانوني بعمل آمده مي باشد و با عنايت به عدم حضور مشتكي عنه در دادگاه 
عليرغم ابالغ قانوني احضاريه از طريق آدرس موجود در پرونده و از طريق نشر آگهي 
در روزنامه كثيراالنتشار زمان شماره 2994 روز يكشنبه مورخ 94/2/20 و عدم ارسال 
اليحه دفاعيه از سوي وي، اتهام سرقت را محرز فلذا مستنداً به بند 3 ماده 656 قانون 
تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 75 متهم موصوف را به تحمل شش ماه 
حبس تعزيري محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام ديگر متهم موصوف مبني بر 
فروش مال غير با توجه به اينكه عمل ارتكابي وسيله مشتكي عنه نسبت به شاكي، صرفًا 
مشمول عنوان سرقت بوده كه در اين خصوص نيز اتخاذ تصميم صورت پذيرفته و با 
توجه به اينكه اتهام مزبور وسيله مشتكي عنه نسبت به خريدار تلفن همراه محقق شده 
و عنوان مزبور در زمره جرائمي است كه مستلزم شكايت شاكي است و نظر به اينكه 
شكايتي از سوي خريدار مذكور تقديم نگرديده است، اتهام مزبور را محرز ندانسته 
فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در 
امور كيفري مصوب 78 قرار منع پيگرد صادر و اعالم ميدارد. رأي صادر شده غيابي و 
ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه و پس از انقضاء مهلت 
واخواهي ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه محترم تجديد نظر 

استان چهارمحال و بختياري است.ر
مسعود محمودي- رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي شهركرد

متن آگهی
تاريخ رسيدگی: 1393/3/31

مرجع رسيدگی: شعبه يكصدويكم دادگاه عمومی جزايی اردل
شاكی: اداره منابع طبيعی اردل به نشانی اردل خ مدنی

متهم: آقای ياور شهيری تلخ آبی فرزند شنبه به نشانی مجهول المكان
اتهام: تعليف 70 رأس دام بدون مجوز قانونی به مدت 9 روز

گردش كار: در خصوص شكايت شاكی عليه متهم با موضوع فوق الذكر پس از ثبت 
در دفتر كل و ارجاع به اين شعبه جری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی 
امضاءكنندگان ذيل تشكيل است كه باتوجه به اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی 

اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای ياور شهيری تلخ آبی فرزند شنبه دائر بر تعليف غير مجاز 
70 رأس ميش، موضوع شكايت اداره منابع طبيعی شهرستان اردل، دادگاه از توجه 
دراوراق و محتويات پرونده، شكايت اداره منابع طبيعی شهرستان اردل، اظهارات 
مأمورين گزارش دهنده كه به عنوان مطلع در مرجع تحقيق اخذ گرديده و وجود اثر 
انگشت متهم ذيل صورتمجلس مشاهدات مضبوط در برگ دو پرونده كه حكايت 
از تأييد وقوع بزه از ناحيه وی دارد و نهايتاً كيفرخواست صادره از سوی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اردل مورخه 1393/1/15 به شماره 9410433816000001 
دادگاه ضمن احراز بزهكاری نامبرده حسب مواد 19 و 211 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 و نيز مواد 44 و 44 مكرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها 
و مراتع مصوب 1346/05/25 با اصالحات و الحاقات بعدی و مصوبه 1382/01/20 
هيأت وزيران به استناد ماده 47 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت متهم را به 
پرداخت 5/600/000 ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت جهوری اسالمی ايران 
محكوم می نمايد. رأی صادره غيابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی و رسيدگی در همين شعبه و پس از انقضای مهلت يادشده ظرف بيست روز 
قابل تجديد نظرخواهی در نزد محاكم محترم تجديد نظر استان چهارمحال و بختياری 

می باشد./
مهدی حاج آقا معمار – دادرس علی البدل دادگستری شهرستان

دادنامه
پرونده كالسه 9209983812200145     دادنامه شماره 9409973811500228

شاكي: آقاي منوچهر بيات فرزند عليار به نشاني شهركرد دروازه سامان خ سعدي غربي 
ك 99 پ35

متهم: آقاي وحيد تاج الديني به نشاني اصفهان خ گلزار8خ  ابوذر پ146 جنب تعميرگاه 
لوازم خانگي عبدا...ي --------- مجهول المكان

اتهام: شروع به سرقت
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي وحيد تاج الديني فرزند شهريار داير بر سرقت، موضوع شكايات 
آقايان 1(منوچهر 2(مهرداد  شهرتين بيات چالشتري فرزندان عليار، بدين توضيح كه 
مشتكي عنه موصوف در شهريور ماه سال 1391 و شب هنگام مبادرت به سرقت 
كارت عابر بانک شاكي رديف دوم به شماره حساب 8430111552776 مؤسسه مالي 
و اعتباري مهر شعبه سعدي شهركرد و طالهاي شاكي رديف اول شامل يک سرويس 
كامل )انگشتر، گوشواره، گردنبند و دستبند( يک حلقه انگشتر و يک جفت گوشواره 
با نگين الماس، دو قطعه سكه تمام بهارآزادي، سه قطعه سكه نيم بهارآزادي، سه قطعه 
سكه ربع بهارآزادي، دو قطعه سكه اليزابت، چهارقطعه شمش يک گرمي، دو قطعه قفل 
و بند كوچک، يک رشته گردنبند مردانه با شمايل مريم، يک رشته دستبند مردانه، پنج 
حلقه انگشتر زنانه، دو حلقه انگشتر مردانه، دو حلقه ازدواج)يكي زنانه و يكي مردانه( 
يک عدد گيره طال كروات، سه عدد ساعت طال، يكعدد ماشين اسباب بازي طال و پنج 
حلقه انگشترعقيق، يكعدد ساعت اورينت ژاپني، يک سرويس مرواريد و يک قطعه 
سنگ موسوم به شرف الشمس نموده و متعاقب آن مبادرت به برداشت مبلغ ده ميليون 
ريال وجه از حساب شاكي رديف دوم نموده است، دادگاه با التفات به كيفرخواست 
صادر شده از دادسراي محترم عمومي و انقالب شهركرد كه مستند به گزارش ضابطين، 
شكايات شكات، فاكتورهاي بعض طالهاي مذكور، اظهارات گواهان مبني بر شهادت 
براقرار مشتكي عنه و عدم حضور مشتكي عنه عليرغم اقدامات قانوني بعمل آمده مي 
باشد و با عنايت به عدم حضور مشتكي عنه در دادگاه عليرغم ابالغ مفاد شكايت و 
وقت رسيدگي از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشار زمان شماره 2994 روز 
يكشنبه مورخ 94/2/20 و عدم ارسال اليحه دفاعيه از سوي وي، اتهام انتسابي را محرز 
فلذا مستنداً به 656و667 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 75 موضوع 
كتاب پنجم از قانون مجازات اسالمي مصوب 92 متهم موصوف را عالوه بر رد اموال 
مسروقه به شرح فوق در حق شكات و در صورت عدم وجود عين اموال، به رد مثل يا 
قيمت آنها در حق شكات، به تحمل سه سال حبس و74ضربه شالق تعزيري محكوم 
مي نمايد.رأي صادرشده  غيابي و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
همين دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهي، ظرف مدت بيست روز قابل تجديد 

نظرخواهي در دادگاه محترم تجديد نظر استان چهارمحال و بختياري است.ر
مسعود محمودي – رئيس شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي شهركرد

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 12001480هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا شوقی فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 64 يک 
قطعه زمين با بناء احداثی  به مساحت 195/98 متر مربع پالك فرعی از اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالك  فرعی از 57- اصلی كالسه 1158/91 واقع بخش 18 خريداری 
از مالک رسمی آقای سيد جالل مير مهدوی محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضی مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 94798
تاريخ انتشار نوبت اول : 94/03/23 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/04/06

رئيس ثبت اسناد و امالك – محمد مهدی قليان

متن آگهی
تاريخ رسيدگی: 1394/3/25

مرجع رسيدگی: شعبه يكصدويكم دادگاه عمومی جزايی اردل
شاكی: آقای ولی محمد خسروی فرزند عبدالمحمد به نشانی اردل- خ سپاه-بافت قديم 

متهم: خانم زين العابدين اربابی فرزند تاجر محمد به نشانی مجهول المكان
اتهام: مزاحمت تلفنی

گردش كار: در خصوص شكايت شاكی عليه متهم با موضوع فوق الذكر پس از ثبت 
در دفتر كل و ارجاع به اين شعبه جری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی 
امضاءكنندگان ذيل تشكيل است كه باتوجه به اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی 

اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای زين العابدين اربابی فرزند تاج محمد دائر بر ايجاد مزاحمت تلفنی 
از طريق ارسال پيامک از شماره 09368538978 برای شاكی به شماره 09138789959، 
دادگاه از توجه در اوراق و محتويات پرونده، شكايت شاكی خصوصی آقای ولی محمد 
خسروی فرزند عبده محمد، مالحظه صورتجلسه ارسالی پيامک ها مضبوط در برگ 
چهار پرونده و نيز اخذ پرينت خروجی تلفن مزاحم از شركت ايرانسل و نيزعدم حضور 
متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی و جلسه رسيدگی دادگاه، عليرغم ابالغ قانونی وقت 
و انتظار كافی و نهايتاً كيفرخواست صادره به شماره 9410433816000014 مورخ 
1394/1/11 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردل، ضمن احراز بزهكاری متهم 
مستنداً ب مواد 19 و 211 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 641 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم می 
نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 
و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهی نزد محاكم محترم تجديد نظر استان 

چهارمحال و بختياری می باشد./
مهدی حاج آقا معمار – دادرس علی البدل دادگستری شهرستان اردل

دادنامه
پرونده كالسه 9309983813300081 شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي دادگستري 

شهرستان شهركرد
دادنامه شماره 9409973811400207

شاكي: خانم زينب محمدي نافچي فرزند احمد به نشاني شهركرد-فرهنگيان-خ لقمان-
بن بست دوم-پ 11

متهم: آقاي بابک نصيريان فرزند رحمت اله به نشاني مجهول المكان
اتهام ها: 1. افتراء 2.ضرب و جرح عمدي 3. توهين به اشخاص عادي

رأي دادگاه
در اين پرونده آقاي بابک نصيريان فرزند رحمت اله، بموجب كيفرخواست صادره از 
دادسراي عمومي و انقالب در امور كيفري متهم است به ايراد ضرب و جرح عمدي، 
توجهاً به شكايت خانم زينب محمدي نافچي فرزند احمد و گزارش مرجع انتظامي و 
نظريه پزشكي قانوني و اظهارات شهود كه همگي حكايت از اقرار متهم در نزد شهود 
مبني بر ايراد از سوي وي به شاكيه دارد و عدم حضور متهم جهت دفاع در دادسرا 
و در دادگاه اتهامش محرز است و مستنداً به مواد 709 و 449و710و714و448 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت چهار و نيم صدم ديه كامل 
خراشيدگي حارصه كنار لب فوقاني و سمت چپ صورت و ارش خراشيدگي حارصه 
گردن )دوعدد( و ارش خراشيدگي حارصه كمر و شش هزارم ديه كامل سه عدد 
كبودي گردن )دوعدد( و كبودي الله گوش چپ در حق شاكي محكوم مي نمايد. رأي 
صادره غيابي بوده و ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين دادگاه 
سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهي در دادگاههاي تجديد نظر مركز 

استان چهارمحال و بختياري مي باشد.م
حسنعلي مهران فر – رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي شهركرد

گواهي حصر وراثت دورک 
آقاي يوسف عباسيان دوركي شماره شناسنامه 4680016760 به استناد شهادت نامه 
و گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه ورثه درخواستي بشماره 40/93 تقديم اين شورا 
نموده و چنين اشعار داشته است كه شادروان اصغر عباسيان دوركي به شناسنامه شماره 
724 در تاريخ 1393/9/20 در اقامتگاه دائمي خود درگذشته  و  ورثه حين الفوت وي 

عبارتند از: 
1-اشرف عباسيان دوركي به ش.ش 1344 و ت.ت 1346 )دختر متوفي(

2-اختر عباسيان دوركي به ش.ش 1379 و ت.ت 1350 )دختر متوفي(
3-افسانه عباسيان دوركي به ش.ش 1552 و ت.ت 1352 )دختر متوفي(
4-ماه بناز عباسيان دوركي به ش.ش 1682 و ت.ت 1357 )دختر متوفي(
5-علي اكبر عباسيان دوركي به ش.ش 1553 و ت.ت 1355 )پسر متوفي(

6-ليال عباسيان دوركي به ش.ش 1835 و ت.ت 1362 )دختر متوفي(
7-فهيمه عباسيان دوركي به ش.ش 113 و ت.ت 1365 )دختر متوفي(

8-يوسف عباسيان دوركي به ش.ش اختصاصي و ت.ت 1367 )پسرمتوفي(
9-گل بي بي جان رحيمي دوركي به ش.ش 8 و ت.ت 1329 )همسر متوفي(

پس ازتشريفات قانوني و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 9832/622 
سرانجام در تاريخ 93/12/23 در وقت فوق العاده شعبه شوراي حل اختالف دورك 
دادگاه عمومي بخش ناغان به تصدي امضاءكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده 
كار و گواهي مي نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و 
وارث ديگر ندارد و دارائي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونيكه برتر 
كه تعلق مي گيرد يک هشتم از اموال منقول و قيمت اموال غيرمنقول سهم همسر متوفي 
و مابقي هر پسر دوبرابر دختر ارث مي برد و اين گواهينامه تا مبلغ سي ميليون ريال 
داراي ارزش قانوني است نسبت به مازاد بر سي ميليون ريال فاقد ارزش قانوني ميباشد.

مهدي طارمي- قاضي شوراي حل اختالف روستاي دورك

متن آگهی
تاريخ رسيدگی: 1394/3/23

مرجع رسيدگی: شعبه يكصدويكم دادگاه عمومی جزايی اردل
شاكی: آقای امير خسروی نيا فرزند حسين به نشانی اردل خ شهيدبهشتی كوچه 

خورشيد
متهم: آقای محمد ناروئی به نشانی مجهول المكان

اتهام: مزاحمت تلفنی
گردش كار: در خصوص شكايت شاكی عليه متهم با موضوع فوق الذكر پس از ثبت 
در دفتر كل و ارجاع به اين شعبه جری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده بتصدی 
امضاءكنندگان ذيل تشكيل است كه باتوجه به اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی 

اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای محمد ناروئی دائر بر ايجاد مزاحمت تلفنی از طريق ارسال 
پيامک از شماره 09337957428 برای شاكی به شماره 09139818019، دادگاه از 
توجه در اوراق و محتويات پرونده، شكايت شاكی خصوصی آقای امير خسروی نيا، 
مالحظه صورتجلسه پيامک های ارسالی مضبوط در برگ يک پرونده و عدم حضور 
متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی و جلسه رسيدگی دادگاه، عليرغم ابالغ قانونی وقت 
و انتظار كافی و نهايتاً كيفرخواست صادره به شماره 9310433816000906 مورخ 
1393/12/12 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردل، ضمن احراز بزهكاری متهم 
مستنداً ب مواد 19 و 211 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 641 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيری محكوم می 
نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 
و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهی نزد محاكم محترم تجديد نظر استان 

چهارمحال و بختياری می باشد./
مهدی حاج آقا معمار – دادرس علی البدل دادگستری شهرستان اردل

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت فريده فتحی به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده به 
كالسه 9409986697200357 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان علی باقر بيگی طرهانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به :
1-فريده فتحی فرزند احمد مراد ش ش 705 ت ت 1355/5/1 همسر 

2-شكيال بيگی طرهانی فرزند علی باقر ش ش 4190657514 ت ت 1380/8/22 
فرزند 

3-شيدا بيگی طرهانی فرزند علی باقر شش 4061361600 ت ت 1381/12/26 فرزند 
4-يلدا بيگی طرهانی فرزند علی باقر ش ش 4062205939 ت ت 1391/9/28 فرزند 
5-اميد رضا بيگی طرهانی فرزند علی باقر ش ش 4062459760 ت ت 1394/3/15 

فرزند 
6-نوربانو عبدلی ضرونی فرزند شكر علی ش ش 42 ت ت 1322/9/1 مادر 

7-شيال بيگی طرهانی فرزند علی باقر ش ش 40616471999 ت ت 1385/8/22 
فرزند 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شورا شعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – 

محمد سپهوند.

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي شفي اله فدائي داراي شناسنامه شماره 1828 به شرح دادخواست به كالسه 
940085 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عيدي محمد فدائي بشناسنامه 42 در تاريخ 94/3/25 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به   
1-ولي اله فدائي  به ش. ش 2152        2-شفي اله فدائي به ش.ش 1828

3-سيف اله فدائي به ش.ش 9        4-ذبيح اله فدائي به ش.ش 1919 )فرزندان ذكور متوفي(
5-صديقه فدائي به ش.ش 1641          6-جميله فدائي به ش.ش 2399

7-مژگان فدائي به ش.ش 8 )فرزندان اناث متوفي(
8-سيده معصومه باقري شيخ شباني ف سيد حسن به ش.ش 1482 )همسر دائمي 

متوفي( و غير از افراد نامبرده وارث ديگري ندارد.
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يک نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي 

ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شوراي حل اختالف شماره 1 شهرستان بن 

متن آگهی
بدين وسيله در پرونده كالسه 940095 ج/101 آقای رجبعلی كيانپور فرزند نادعلی 
فعاًل مجهول المكان متهم است به ارتكاب بزه چرای غير مجاز 38 رأس بز در مراتع 
آبسرده موضوع شكايت اداره منابع طبيعی اردل، كه وقت رسيدگی به اتهام ايشان در 
پرونده برای تاريخ 1394/05/19 ساعت 09 صبح مقرر گرديده است، كه در وقت مقرر 
جهت دفاع از اتهام خويش در شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل حاضر يا نشانی 
دقيق خويش را اعالم نمايد تا منبعد اخطاريه يا اوراق قضايی به آدرس ايشان ارسال 
گردد. لذا مطابق ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتشار آگهی می گردد تا در موعد مقرر از خود دفاع نمائيد در غير 
اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه غياباً رسيدگی و مبادرت 

به اتخاذ تصميم می نمايد.
شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اردل

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول
حقوقی  دادگاه  سوم  شعبه  از  صادره   )9109971425300045( حكم  موجب   به 
رودسربه كالسه بايگانی 920052 دو دانگ از ششدانگ ملک مشروحه ذيل درروز 
شنبه مورخه 94/5/3 ساعت11- 9 درمحل اجرای احكام شعبه سوم دادگاه حقوقی 

رودسرمورد مزايده  قرار ميگيرد.
محل  وقوع  ملک  مورد نظر  واقع  در واجارگاه  - بلوار  كشاورز  ساختمان  معروف  
به كارخانه  چايسازی  امامی  ملک  مورد تعرفه  به  پالك  ثبتی  21  فرعی  از 153  
اصلی  دفتر  54  ششدانگ  عرصه  و اعيان  يک باب  كارخانه  چايسازی  به مساحت  
2720 متر مربع  است  كه شماال  در نه قسمت  به  طولهای  17/60  متر  و 3/50  متر  
و  7/45  متر  و 4/30  متر  و 25  متر  و 5  متر و  18/30  متر و 21/50  متر و 6/50  
متر  به  باقيمانده  پالك  153  اصلی  شرقا  به طول  16/50  متر به خيابان  جنوبا  به  
طولهای  64/35  متر  و 1  متر به  باقيمانده  پالك  153  و غربا  به  طولهای  15  متر  

و 8/75  متر  و 20/50  متربه  باقيمانده  پالك  153  محدود می گردد.
 اعيانات  موجود در ملک  عبارتند از  :1- ساختمان اصلی شامل يک دستگاه ساختمان  
چهار طبقه با اسكلت بتنی ديوار آجری كف  طبقه  اول سنگ  و كف  ساير  طبقات  
بتنی در و پنجره  فلزی و امتياز برق سه فاز به مساحت حدودا  3150  متر مربع  شامل  
سالن های  خشک كن  و مالش و پالس و غيره. 2- ساختمان سوله به مساحت  
380  متر مربع با اسكلت  بتنی  و سربندی  آهنی  با پوشش  ايرانيت.4-  ساختمان  
دفتر  به  مساحت حدودا 25  متر مربع  با كف  سنگ 5- ساختمان  ماشين  آالت 
به  مساحت  حدودا  100  متر  مربع  با اسكلت  آجری 6-  ساختمان  موتورخانه  
به مساحت  حدود 100  متر مربع  با اسكلت  آجری  و سربندی  چوبی  با پوشش 
حلب 7-  ساختمان  كارگری  به مساحت  حدودا 140  متر مربع  بااسكلت  آجری  و 
پوشش  ايرانيت. 8-  ساختمان  سرويس  بهداشتی  به مساحت  حدودا  25  متر مربع  
با اسكلت  بلوكی و سربندی  آهنی  و كف  موزاييک  و پوشش  ايرانيت.ساختمان  
اصلی  دارای  قدمتی  بيش از 50  سال می باشد  و بقيه  ساختمانها  نيز  قديمی  هستند  
در ساختمان  مذكور  تعدادی  ماشين  آالن  و دستگاه های  چايسازی  موج.د  بود  كه  

در ارزيابی  لحاظ  نگرديد.
 نظريه  كارشناسی: با توجه به  موقعيت  مكانی  و مساحت  ملک  ووضعيت  ساختمانها 
و كاربری  آن  ارزش  پايه  ششدانگ  عرصه  واعيان  ملک  و تاسيسات  و انشعابات  
به استثنای  ماشين  آالت  چايسازی  مبلغ پانزده  ميليارد)15/000/000/000( ريال  و 
ارزش  دو دانگ  از  ششدانگ  ملک  مبلغ پنج ميليارد )5/000/000/000(  ريال  بر 
آورد  و اعالم  می گردد البته  بدهكاری  های  احتمالی  ملک  به ادارات  و سازمانها  و 

شهرداری  و غيره  از مبلغ  مذكور كسر می گردد.
خريداران  می توانند  با هماهنگی  اجرای  احكام  شعبه  سوم  حقوقی  رودسر  5  روز  
قبل از  تاريخ  مزايده  از ملک  ديدن  نماينده  برنده  مزايده  كسی است  كه  باالترين  
قيمت  را بدهد  خريداران  بايد  ده  درصد  ارزش  مورد  مزايده  را فی المجلس  
پرداخت  نمايد  مابقی  ظرف  يكماه  از تاريخ  مزايده  بايد  پرداخت  كند  در غير 
اينصورت  ده  درصد  پرداخت  شده  به نفع  دولت  در صندوق  دولت واريز  خواهد 
شد.كليه  هزينه های  اجرايی  بر عهده  خريدار  می باشد  و اين  آگهی  به استناد  ماده  

118 ق.ا.ا.م در يكی  از روزنامه های  كثيراالنتشار  محلی  چاپ و منتشر  می گردد.
رالف:2589-  دادورز  شعبه  سوم  حقوقی  دادگستری  رودسر – ا... بداشتی

احضار متهم
 در پرونده كالسه 940124/ ب 5 اين بازپرسي حسب شكايت معصومه دربانيان فرزند 
يداله عليه ايمان صفايي فر فرزند كريم به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب است 
نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشد ووقت رسيدگي پرونده به يک ماه پس 
از نشر آگهي تعيين گرديده است بدينوسيله به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب در امور كيفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذكور 
جهت رسيدگی ودفاع از اتهام انتسابی در اين بازپرسي حاضر شود در غير اين صورت 

طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد. 
80076/ م الف    بازپرس شعبه پنجم دادياری دادسرای عمومی وانقالب ناحيه 
11 )وليعصر( تهران 

احضارمتهم
بدينوسيله به آقاي عباس واحدي شكايت صغري لطفي به اتهام جعل و استفاده از 
سند مجعول در پرونده كالسه 940040/11 ب اين شعبه تحت تعقيب مي باشند ابالغ 
ميگردند از تاريخ نشر اين آگهي ظرف يک ماه براي دفاع از اتهام انتسابي حاضر شويد 
در غير اين صورت وفق مقررات به اتهام وي رسيدگي اتخاذ تصميم قانوني خواهدشد.

80074 / م الف    مدير دفتر شعبه يازدهم بازپرسي دادسراي ناحيه 6 تهران 
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آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008004862موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي خسرو جليلی به شناسنامه شماره 272 كد ملی 2219016722 – صادره از تنكابن 

فرزند عباس  
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر پی بنای احداثی به مساحت  272/97 مترمربع 

قسمتی از پالك 
1908از2فرعی از 2اصلی واقع  در قريه عبدا... آباد  بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از 

سهم االرث 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6273
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1391114410008001906موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
خانم حميده معتمدی به ش ش 1070 كد ملی 0383765412 صادره از قم – فرزند 
محمد رضا ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  500/80متر  
مربع قسمتی از پالك 128فرعی از 16اصلی واقع  در شاقوز كتی  بخش 3 ثبت تنكابن 

خريداری از شهال شاهمنصوری 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6517
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008004018موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي فضل اله مسلمی به ش ش 812 – كد ملی 2218173735 صادره از تنكابن 

فرزند جعفر  
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  5011متر  مربع قسمتی از 
پالك 37 اصلی  واقع  كار گر محله  بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از فاطمه و زهرا 

مسلمی  
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6625
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

 آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008004492موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي محمد رضا دليلی به شناسنامه شماره 390-كد ملی 2279558645 – صادره از 

رامسر – فرزند حجت اله - 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  146/26متر مربع قسمتی از 
پالك 342فرعی از 20اصلی واقع  در قريه خوبان رزگاه بخش 4 ثبت تنكابن خريداری 

از صدر الدين شريعتی مقدم 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6700
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 825-1392موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 

از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
آقاي اسفنديار حسين بيكی به ش ش 587 كد ملی 2218558262 صادره از تنكابن 

فرزند يزدان 
ششدانگ اعيان يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  1104/28متر  مربع 
قسمتی از پالك 198 اصلی  واقع  در قريه شانه تراش بخش 3  ثبت تنكابن خريداری 

از محمد علی بيات 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6456
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3
 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008005092موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي عسگر عالی زاده به ش ش 1538 – كد ملی 5669461274 – صادره از خلخال 

فرزند محمد علی 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  276متر  مربع قسمتی از 
پالك 159فرعی از 20اصلی واقع  در قريه خوبان رزگاه بخش 4 ثبت تنكابن خريداری 

از بمانی احمد پور كاليه 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6407
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008000826موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي رضا عباسی شيرزاد به ش ش 1420- كد ملی 0047346337 – صادره از تهران 

– فرزند علی اكبر 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  980/6 متر  مربع قسمتی 
از پالك 19اصلی  واقع  در قريه پلنک آباد سفلی بخش 2 ثبت تنكابن خريداری از 

شعبانعلی صفر نژاد 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6432
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008000826موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي رضا عباسی شيرزاد به ش ش 1420 – كد ملی 0047346337 صادره از تهران 

فرزند علی اكبر  
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  980/6 متر  مربع قسمتی 
از پالك 19 اصلی واقع  در قريه پلنگ آباد سفلی بخش 2  ثبت تنكابن خريداری از 

شعبانعلی صفرنژاد 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6432
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1391114410008001213موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقای كامران يگانه طارمچی به ش ش 108 – كد ملی 2219064573 – صادره از 

تنكابن – فرزند احمد  
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت  560متر  مربع قسمتی از 
پالك 28اصلی واقع  در قريه شيرج محله بزرگ  بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از 

جمال و كمال يگانه طارمچی  
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6331
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008002993موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي قربانعلی اميريان به ش ش 83- كد ملی 2218183986- صادره از تنكابن – فرزند 

محمد 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر مزروعی  به مساحت  5578متر  مربع قسمتی از 
پالك 36 اصلی  واقع  در قريه كنارور  بخش 3 ثبت تنكابن خريداری از سهم االرث 

بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6624

تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20
علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1391114410008002851موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي سبحان غالم فاضلی به ش ش 6862 – كد ملی 2217927043 – صادره از 

تنكابن – فرزند سيف اله 
ششدانگ يک قطعه زمين مشجر مشتمل بر بنای قديمی  به مساحت  1200متر  مربع 
قسمتی از پالك 39فرعی از 116اصلی واقع  در قريه كالمسر  بخش 4 ثبت تنكابن 

خريداری وراثی 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6699
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

آگهی موضوع ماده  3 
قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هيات / هيات های كالسه پرونده 1392114410008000352موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنكابن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
آقاي عليرضا جنت بابايی به ش ش 508 – كد ملی 2279486806 – صادره از 

رامسر – فرزند رجبعلی 
ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای در حال احداث به مساحت  2122/59متر  
مربع قسمتی از پالك 118 اصلی  واقع  در قريه شريف آباد  بخش 4 ثبت تنكابن 

خريداری از محمد رضا آغوز اشكوری  
بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.)م الف 6354
تاريخ انتشار نوبت اول 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/4/20

علی اكبر گازر – معاون مديركل و سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان 
تنكابن

ابالغ
 خواهان شهرام  دليری دادخواستی به طرفيت  خواندگان  غالمرضا  محبوبی  رشت 
آبادی  و نرجس  مهرصمدی  به خواسته  مطالبه  خسارات  دادرسی  و خلع  يد  و 
اثبات  مالكيت  )مالی( تقديم  دادگاه  های عمومی  شهرستان  بخش  كوچصفهان  
شهرستان  رشت نموده  كه  جهت رسيدگی  به شعبه  1 دادگاه  عمومی  حقوقی  بخش  
كوچصفهان  واقع در  كوچصفهان  ميدان  گاز  حوزه  قضايی  بخش  كوچصفهان  
كدپستی  4346131118 تلفن5- 01334556971 وبسايت www.dadgil.ir  ارجاع  
و  به كالسه  9409985220100072  ثبت  گرديده  كه وقت  رسيدگی آن 1394/5/7 
و ساعت 9/45 تعيين شده است. به  علت مجهول المكان  بودن  خوانده نرجس  مهر 
صمدی فرزند هادی و درخواست خواهان و به  تجويز  ماده 73  قانون  آيين دادرسی  
دادگاههای  عمومی  وانقالب  در امور  مدنی  و دستور  دادگاه  مراتب يک نوبت  در 
يكی از  جرايد  كثيراالنتشار آگهی  می شود  تا خوانده   پس از  نشر  آگهی  و اطالع  از 
مفاد آن به  دادگاه  مراجعه  و ضمن  اعالم  نشانی  كامل خود  نسخه  دوم  دادخواست  

و ضمائم  را دريافت  و در وقت  مقرر  فوق  جهت رسيدگی  حاضر گردد.
رالف:2590- مديردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(بخش كوچصفهان- 
عباس  موسی  پور

تاريخ انتشار:94/4/3

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيتی ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعيين  قانون  موضوع  هيات  شماره 94/1/19-139460318018000100  رای  برابر 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای عليرضا نيک پور 
سروندانی  فرزند  محمود بشماره  شناسنامه  1663 صادره  از سنگر در ششدانگ  يک 
باب  ساختمان  سه  طبقه  و محوطه  به مساحت  264/15 متر مربع  پالك 12/13 فرعی  
از 3 اصلی  واقع  در رودبرده  بخش 12 گيالن كه برای  آن  شماره  پالك فرعی 1720 
درنظر گرفته  شده  خريداری  از مالک  رسمی  آقای  حسن  عاصی  شاخالی محرز 
گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
 رم الف : 2671 - رئيس اسناد و امالك سنگر – سيد روشن اقازاده 

تاريخ انتشار اول :  94/4/6   تاريخ انتشار دوم :  94/4/21  

 ابالغ
خواهان/شاكی ياشار رسولی  مقدم  دادخواستی  به طرفيت  خوانده / متهم  طاهره  نسيم  
دوست  به خواسته  مطالبه  وجه  بابت  هزينه  تعميرات  خودرو اعتراض به رای  شورا 
تقديم دادگاه عمومی شهرستان  رشت  نموده  كه جهت  رسيدگی  به شعبه 1 دادگاه  
عمومی حقوقی  شهرستان  رشت  واقع  در استان  گيالن  شهرستان  رشت  خيابان  
امام  ميدان  دكتر حشمت دادگاههای عمومی و انقالب )حقوقی و خانواده( رشت طبقه 
2 اتاق  شماره 303 – كدپستی  4137643995 – تلفن 8- 33327006-013 وب 
سايت  www.dadgil.ir ارجاع و به كالسه  9309981324400929 ثبت گرديده  
كه  وقت رسيدگی آن 1394/5/19 و ساعت 10  تعيين  شده  است. به علت مجهول 
المكان  بودن  خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاكی و به تجويز  ماده 73  قانون  
آيين  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب  
يک نوبت  در يكی  از جرايد  كثيراالنتشار  آگهی  می شود  تا خوانده  متهم  پس 
از نشر آگهی  و اطالع  از مفاد  آن به  دادگاه  مراجعه  و ضمن  اعالم  نشانی  كامل 
خود  نسخه  دوم دادخواست  و ضمائم  را دريافت  و در وقت  مقرر  فوق  جهت  

رسيدگی  حاضر گردد.
 رالف:2588- مدير دفتر شعبه  اول  دادگاه  عمومی )حقوقی( دادگستری  
شهرستان  رشت – فاطمه  ثامنی

اداره ثبت  اسناد و امالک  حوزه  ثبت  ملک  
کوچصفهان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3  قانون  و ماده  13  آيين  نامه قانون تعيين  تكليف  وضعيت  ثبتی  
و اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی برابر  رای شماره  139460318021000269 
مورخ 94/2/22 هيات  موضوع  قانون  تعيين  تكليف  وضعيت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی   مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک كوچصفهان 
تصرفات  مالكانه  بالمعارض  متقاضی آقای محمدرضا زدوار فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 10  صادره  از كوچصفهان  در يک  باب خانه  و محوطه  به مساحت  39. 
304  متر مربع  پالك 1961 فرعی  از 3 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالك 195  
فرعی  از 3  اصلی  واقع  در رودكل سنگ  اصلی  3 بخش  10 گيالن  خريداری  از 
مالک رسمی آقای  موسی  صادقی محرز گرديده است. لذا  به منظور  اطالع  عموم  
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15روز  آگهی  می شود  در صورتی  كه  اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالكيت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاريخ  
انتشار  اولين آگهی  به  مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به اين اداره  تسليم  و پس از  
اخذ  رسيد  ظرف  مدت يک ماه  از تاريخ  تسليم  اعتراض  دادخواست  خود  را به  
مراجع  قضايی  تقديم  نمايند  بديهی است  در صورت  انقضای  مدت  مذكور  و عدم  

وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالكيت  صادر خواهد شد.
رم الف:2362- رييس ثبت  اسناد و امالك كوچصفهان-  فربد بهروزی فر

تاريخ  انتشار نوبت اول : 94/3/23  تاريخ انتشار نوبت  دوم:94/4/6
متن آگهی

خواهان / شاكی زهرا شيرنژاد دادخواستی به طرفيت خوانده / متهم محمد رضا دانشور 
عالی به خواسته مطالبه نفقه ماده 11 تقديم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 50 خانواده دوشورای حل اختالف شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد – خيابان مطهری خيابان شهيد گرشاسبی )خيابان جنب كارخانه 
يخ(ارجاع و به كالسه 9409986696600017 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1394/5/7 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده /

متهم و درخواست خواهان /شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
كثير االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس  از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود و نسخه  دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.
دبير شعبه 50 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – الهام 
روانبخش

متن آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حسن طيبی فرد به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده 
به كالسه 9409986697200353از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان شعبانعلی سگوند در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات 

گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به :
1-ماهرخ طيبی فرد فرزند شعبانعلی ش ش 30305 ت ت 1349/12/10 فرزند 

2-حسين مهرجوفرزند شعبانعلی ش ش 409 ت ت 1344/12/10فرزند 
3-قدرت اله طيبی فرد شعبانعلی ش ش 426 ت ت 1353/4/15 فرزند 

4-حسن طيبی فرد فرزند شعبانعلی ش ش 30304 ت ت 1347/6/3 فرزند 
5-زينب طيبی فرد فرزند شعبانعلی ش ش 1692 ت ت 1359/10/1 فرزند 
6-حميد طيبی فرد فرزند شعبانعلی ش ش 861 ت ت 1356/5/15 فرزند 
7-مهدی طيبی فرد فرزند شعبانعلی ش ش 951 ت ت 1357/1/9 فرزند 
8-فلک ناز پرواز فرزند صيد علی ش ش 151 ت ت 1321/7/4 همسر 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شورا شعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – 
محمد سپهوند.          

متن آگهی 
خواهان رونوشت حصر وراثت عزيزمراد فتحی   به شرح دادخواست تقديمی ثبت شده 
به كالسه 9409986697200355 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان پيروز فتحی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته 

و ورثه حين الفوت آن منحصر است به :
1-عزيز مراد فتحی فرزند مراد ش ش 913 ت ت 1344/8/7 پدر 

2-فرناز فتحی فرزند كاكا ش ش 4060216321 ت ت 1369/2/15 همسر 
3-رنگينه سوخته زاری فرزند شعبانعلی ش ش 683 ت ت 1339/7/11 مادر 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شورا شعبه 54 حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – 
محمد سپهوند.       

آگهی
چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه باغ  پالك 725 فرعی از 31 اصلی واقع در 
قريه فشندك شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعكس در پرونده 
بايد به عمل آيد.در اجرای ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی به استناد رای شماره 139360331013001179 بنام آقا/خانم سيد 
علی اصغر سادات باريكانی تعيين حدود آن در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 
29/4/94 در محل به عمل خواهد آمد.لذا با انتشار اين آگهی از متقاضی و مالكين امالك 
مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يافته و هر ادعايی 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماينده محدد اظهار دارند و كسانی كه به 
عمليات تعيين حدود اعتراض دارند ميتواند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 74 
و 86 آيين نامه اصالحی قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتجلسه تحديدی ظرف مدت 
سی روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اسناد وامالك طالقان ارائه نموده و رسيد 
دريافت نمايند ونيز بايد ظرف مدت سی روز از تاريخ تسليم اين اعتراض به مراجع 
ذيصالح قضائی مراجعه و ضمن تقديم دادخواست گواهی آن را اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند. در غير اينصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذينفع به عمل خواهد آمد.
تاريخ انتشار:روز شنبه مورخه 6/4/94

   رئيس ثبت اسناد وامالك طالقان-      مسلم مرزآرا

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي بندعلي كريمي بابادي داراي شناسنامه شماره 997 به شرح دادخواست به 
چنين  و  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست  شورا  اين  از   940172 كالسه 
توضيح داده كه شادروان علي كريمي بابادي بشناسنامه 255 در تاريخ 1394/3/13 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست 

به   
همسر   –  468-006589-3 1361 ش.ش  متولد  مرغملكي  قيصري  1-سوسن 

متوفي
2-بند علي كريمي بابادي متولد 1309 ش.ش 997 – پدر متوفي

3-تاجماه موسائي گله متولد 1328 ش.ش 165 – مادر متوفي
4-احمدرضا كريمي بابادي متولد 1392 ش.ش  3-071047-116- فرزند متوفي
5-جنين 7 ماهه پسر طبق نامه شماره  1291601 مورخ 94/4/3 از پزشكي قانوني 

استان چ و ب – فرزند متوفي
اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور يک نوبت يكمرتبه آگهي مي 
نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رحمان آماده - رئيس شوراي حل اختالف شعبه 21 شهرستان شهركرد 

آگهي ابالغ به متهم مجهول المكان
در اجراي ماده 115 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور 
مزاحمت  ايجاد  به  متهم  فرزند حسين  بابادي  سليماني  فاطمه  خانم  به  كيفري 
تلفني در پرونده كالسه 930807 شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقالب 
و خانم  لطفعلی  فرزند  آشوری  آقای محمد  فارسان حسب شكايت  شهرستان 
شعبه  در   1394/05/31 تاريخ  تا  ميگردد  اخطار  سلطان  فرزند  محمدی  مريم 
مربوطه حاضر و در قبال اتهام انتسابی دفاع الزم بعمل آورد. بديهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر به نحو غيابی در خصوص موضوع اتخاذ تصميم خواهد 

گرديد/
حامد حسين ميرزايی – داديار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
فارسان

آگهي ابالغ 
شركت سپرده گذاري مركز اوراق بهادار شكايتي عليه حسين بافنده فرزند اباذر 
داير بر مشاركت درجعل سند رسمي و استفاده از آن تقديم دادگاه هاي عمومي 
دادگاه   1019 شعبه  به  رسيدگي  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان 
 – عمومي جزايي مجتمع قضايي وليعصر تهران واقع در تهران- خيابان خيام 
خيابان بهشت- روبروي پارك شهر- ساختمان روزنامه رسمي كشور – مجتع 
قضايي وليعصر ارجاع و به كالسه پرونده 9309982114600762 ثبت گرديده 
به علت   . است.  شده  تعيين   9:30 وساعت  آن1394/5/12  رسيدگي  وقت  كه 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست خواهان و به تجويز ماده 115 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور كيفري ودستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 80079/ م الف    مديردفتر دادگاه كيفري شعبه 1019 دادگاه عمومي جزايي 
مجتمع قضايي وليعصر تهران 

متن آگهي 
حسب محتويات پرونده ي كالسه ي 931334 در اجراي ماده 115 قانون آيين 
دادرسي عمومي و انقالب در امور كيفري به آقاي ناصر ميرزا آقائي فرزند علي 
اصغر كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي گردد در خصوص شكايت مائده 
عبدالهي عليه شما دائر بر مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامک جهت دفاع در 
مورد اتهام وارده ظرف يک ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه ي اول بازپرسي 
انقالب شهركرد حاضر شويد، درصورت عدم حضور در  دادسراي عمومي و 

دادسرا، تصميم قانوني اتخاذ خواهد شد.
سيد رضا حسيني – بازپرس شعبه ي اول دادسراي شهركرد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بابل 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 139460310004002685مورخ 94/3/16 
صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بابل تصرفات مالكانه بالمعارض آقای 
قاسم حسن زاده اميری  فرزند مهدی   بشماره شناسنامه 41صادره از بابل با كد ملی 
206350397متقاضی كالسه 121-411در  ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی در 
آ ن به  مساحت 1545/72 متر مربع جزءپالك52- اصلی  واقع در روستای مشهدی 
كال مرزون آباد بخش 11 ثبت بابل خريداری از جعفر اميری مرزونی    محرز گرديده 
است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
كثير اال نتشار يا محلی آگهی می شود در صورتی كه اشخاص ذی نفع به رای صادره 
اعتراضی دارند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستا ها از تاريخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و معترض بايد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايد در 
اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد م. الف 94/228
تاريخ انتشارنوبت اول : 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/21

شهرام خسروی رئيس ثبت اسناد و امالك بابل

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310009003004 هيات اول قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رامسر  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سجاد قنبری كالنكاليه     فرزند 
عطااله   بشماره شناسنامه 24صادره ازاملش در يک قطعه از زمين مشتمل بر بنای 
احداثی  به مساحت 238.9 متر مربع قسمتی از پالك 35فرعی از 40 اصلی واقع در قريه 
تنگدره بخش 5 ثبت رامسر محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت 

صادر خواهد شد م. الف -205
تاريخ انتشارنوبت اول :94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/22

الياس صهبا رييس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر 

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310009003033 هيات اول قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رامسر  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای طاهر حدادی مقدم    فرزند علی  
بشماره شناسنامه 2142صادره ازدر يک قطعه از زمين مشتمل بر بنای احداثی  به 
مساحت 1212 متر مربع قسمتی از پالك 191فرعی از 297 اصلی واقع در قريه تجن 
بخش 5 ثبت رامسر محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر 

خواهد شد م. الف -212
تاريخ انتشارنوبت اول :94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم 94/4/22

الياس صهبا رييس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر 

آگهی مزایده غیر منقول 
به موجب پرونده اجرائی كالسه 9300434 ششدانگ عرصه اعيان يک قطعه زمين كه 
در آن احداث بنا شده است به مساحت 461/90متر مربع به پالك ثبتی 2248 فرعی از 
19 اصلی بخش 16 بنام هوشنگ اوالدزادكيانی ثبت و صادر و چهار دانگ مع الواسطه 
به آقای محمد رضا كيانی منتقل شده است طبق سند رهنی شماره 106495 مورخه 
8/1/27 دفترخانه 37 ساری در قبال 2/000/000/000ريال در رهن بانک پاسارگاد قرار 
گرفته و طبق نظر كارشناس رسمی به مبلغ 16/760/000/000ريال ارزيابی شده و پالك 
فوق در چهار طبقه هر طبقه 256متر مربع خر پشته به مساحت 32 متر مربع خر پشته هر 
طبقه 3واحد دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد پالك فوق از ساعت 9 الی 12 
روز ... دوشنبه .... مورخه94/5/5.... در اداره ثبت اسناد قائم شهر واقع در خ جويبار نبش 
بهارستان از طريق مزايده به فروش می رسد مزايده از مبلغ 16/760/000/000 ريال 
شروع و با باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمی گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در 
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد م. الف 98025     تاريخ انتشار : 94/4/6 
محمدی رييس ثبت قائم شهر

اداره ثبت اسناد و امالک استان 
مازندران 

آگهی نوبت سوم 
اداره ثبت اسناد و امالك مازندران 

اداره ثبت اسناد و امالك رامسر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 ايين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر آرای شماره های ذيل هيات اول / 
موضوع قانون وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رامسر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان مندرج در 
ذيل اعالم اذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
از  اداره تسليم و پس  اين  به  اعتراض خود را  2 ماه 
اخذ رسيد ظرف مدت 1 ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
نمايند  تقديم  قضايی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

بديهی است سند مالكيت صادر خواهد شد 
پالك 13 اصلی قريه نياسته 

1-كالسه شماره 1392114410009001209تصرفات 
به  علی  فرزند  كمالی  سهيل  آقای  متقاضی  مالكانه 

ششدانگ  در  رامسر  از  صادره   3 شناسنامه  شماره 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
 13 پالك  باقيمانده  از  قسمتی  در  مربع  320.00متر 
اصلی در قريه نياسته بخش 5 ثبت رامسر خريداری 
كه  است  گرديده  محرز  كمالی  اسماعيل  آقای  از 
نفع  139460310009003009به  شماره  رای  برابر 
شماره  كالسه  است 2-  گرديده  صادر  رای  متقاضی 
13921144109001210تصرفات مالكانه متقاضی آقای 
سهيل كمالی فرزند علی به شماره شناسنامه 3 صادره 
از رامسر در ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای 
از  در قسمتی  مربع  متر  به مساحت 279.00  احداثی 
باقيمانده پالك 13 اصلی در قريه نياسته بخش 5 ثبت 
رامسر خريداری از آقای اسماعيل كمالی محرز گرديده 
است كه برابر رای شماره 139460310009003011 به 

نفع متقاضی رای صادر گرديده است 
شماره 1392114410009001100تصرفات  2-كالسه 
موسوی  نژاد  الدين  عالء  سيد  آقای  متقاضی  مالكانه 
فرزند سيد ابوالحسن به شماره شناسنامه 540 صادره 
از رامسر در ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت 838.20 متر مربع در قسمتی از پالك 
های 12 الی 16و18 فرعی از 13 اصلی در قريه نياسته 
بخش 5 ثبت رامسر خريداری از آقای سيد ابوالحسن 
نژاد موسوی محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
139460310009002793 به نفع متقاضی رای صادر 

گرديده است 
پالك 20 اصلی قريه مشاءكاليه 

شماره 1392114410009000970تصرفات  3-كالسه 
مالكانه متقاضی آقای عليرضا رمضانی  فرزند باقر  به 
در ششدانگ  رامسر  از  شناسنامه 441 صادره  شماره 
يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای احداثی به مساحت 
344 متر مربع در قسمتی از پالك های 153 فرعی از 
20 اصلی در قريه مشاء كاليه  بخش 5 ثبت رامسر 
مالک مشاعی  محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
139460310009000880 به نفع متقاضی رای صادر 

گرديده است
شماره 1391114410009001516تصرفات  5-كالسه 
مالكانه متقاضی آقای عباس طالش قربانی   فرزند علی   
به شماره شناسنامه 911صادره از رامسر در ششدانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
310 متر مربع در قسمتی از پالك های 609 فرعی از 
20 اصلی در قريه مشاء كاليه  بخش 5 ثبت رامسر مع 
الواسطه از مالكين منصور محسن عبدالرحمن شهرت 
رای  برابر  كه  است  گرديده  محرز  الهی  فرج  همگی 
شماره 139460310009003021 به نفع متقاضی رای 

صادر گرديده است
شماره 1391114410009001398تصرفات  6-كالسه 
مالكانه متقاضی آقای نادر كوزه گر   فرزند تقی   به 
ششدانگ  در  رامسر  از  402صادره  شناسنامه  شماره 

يک قطعه زمين مشتعمل بر بنای احداثی به مساحت 
841.47 متر مربع در قسمتی از پالك 749 فرعی از 
20 اصلی در قريه مشاء كاليه  بخش 5 ثبت رامسر 
مالک مشاعی  محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
139460310009000802 به نفع متقاضی رای صادر 

گرديده است
پالك 22 اصلی قريه بريشی 

شماره  7-كالسه 
مالكانه  1391114410009000208تصرفات 
متقاضی آقای عباس باقی پور سارمی   فرزند كاظم   
در  آباد   رحيم  از  شناسنامه 233 صادره  به شماره 
احداثی  بنای  بر  قطعه زمين مشتمل  ششدانگ يک 
پالك  از  قسمتی  در  مربع  متر   269 مساحت  به 
857 فرعی از 22 اصلی در قريه بريشی  بخش 5 
ثبت رامسر مالک مشاعی  محرز گرديده است كه 
برابر رای شماره 139460310009002482 به نفع 

متقاضی رای صادر گرديده است
پالك 23اصلی قريه سادات محله 

شماره  8-كالسه 
مالكانه  1393114410009000526تصرفات 
به  اكبر غنمی    فرزند علی    آقای علی  متقاضی 
شماره شناسنامه 50صادره از رامسر   در ششدانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
467.41 متر مربع در قسمتی از پالك 389 فرعی از 

23 اصلی در قريه سادات محله  بخش 5 ثبت رامسر 
رای  برابر  كه  است  گرديده  محرز  مشاعی   مالک 
متقاضی  نفع  به   139460310009003173 شماره 

رای صادر گرديده است
شماره  كالسه   -9
مالكانه  1391114410009000086تصرفات 
متقاضی خانم زينب ماركونی     فرزند حسين    به 
شماره شناسنامه 25صادره از رامسر   درسه دانگ  
مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای 
از  قسمتی  در  مربع  متر   213 مساحت  به  احداثی 
سادات  قريه  در  اصلی   23 از  2094فرعی  پالك 
محله  بخش 5 ثبت رامسرخريداری از آقای جواد 
شكوری  محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
رای  متقاضی  نفع  به   139460310009002728

صادر گرديده است
شماره  10-كالسه 
مالكانه  1391114410009000083تصرفات 
متقاضی آقای طيب فوالدی نيا    فرزند صفر علی   
كاووس  گنبد  از  698صادره  شناسنامه  شماره  به 
در سه دانگ مشاع از   ششدانگ يک قطعه زمين 
بنای احداثی به مساحت 213 متر مربع  مشتمل بر 
در  اصلی   23 از  فرعی   2094 پالك  از  قسمتی  در 
قريه سادات محله  بخش 5 ثبت رامسر خريداری 
كه  است  گرديده  محرز  شكوری    جواد  آقای  از 

برابر رای شماره 139360310009009264 به نفع 
متقاضی رای صادر گرديده است

11- كالسه شماره 1393114410009000150تصرفات 
مالكانه متقاضی آقای هانی شيخ كاظمی     فرزند حسن   
به شماره شناسنامه 173صادره از رامسر در    ششدانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
از  فرعی  پالك 24  از  قسمتی  در  مربع  متر   495.90
23 اصلی در قريه سادات محله  بخش 5 ثبت رامسر 
خريداری از خانم فاطمه عبدالرزاقی    محرز گرديده 
است كه برابر رای شماره 139360310009010263 به 

نفع متقاضی رای صادر گرديده است
12-كالسه شماره 1391114410009001124تصرفات 
هاشمی      فضل  قدسيه  سيده  خانم  متقاضی  مالكانه 
فرزند سيد محمد    به شماره شناسنامه 44صادره از 
رامسر  در ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای 
از  متر مربع در قسمتی  به مساحت340.00   احداثی 
قريه سادات محله   در  اصلی  از 23  پالك 663فرعی 
بخش 5 ثبت رامسر احدی از وراث مرحوم آقا سيد محمد 
فضل هاشمی   محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
صادر  رای  متقاضی  نفع  به   139460310009003008
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اداره ثبت اسناد و امالک استان 
مازندران 

آگهی نوبت سوم 
اداره ثبت اسناد و امالك مازندران 

اداره ثبت اسناد و امالك رامسر 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 ايين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر آرای شماره های ذيل هيات اول / 
موضوع قانون وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رامسر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان مندرج در 
ذيل اعالم اذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
از  اداره تسليم و پس  اين  به  را  اعتراض خود  ماه   2
اخذ رسيد ظرف مدت 1 ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 
است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات  سند مالكيت صادر خواهد شد 

پالك 24 اصلی قريه رمک 
1-كالسه شماره 1391114410009000309تصرفات 

مالكانه متقاضی آقای منوچهر كاكوان فرزند محمد باقر  
به شماره شناسنامه 23صادره از رامسر در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 185.60 
متر  مربع در قسمتی از پالك 114فرعی از 24 اصلی 
در قريه رمک بخش 5 ثبت رامسر خريداری از آقای 
محمد باقر كاكوان  محرز گرديده است كه برابر رای 
رای  متقاضی  نفع  شماره 139460310009000881به 

صادر گرديده است
2- كالسه شماره 1393114410009000737تصرفات 
نژاد رودسری  مالكانه متقاضی آقای علی پور قربانی 
فرزند علينقی   به شماره شناسنامه 261صادره از تنكابن  
در ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی 
پالك  از  قسمتی  در  مربع  متر   مساحت 417.50  به 
از 24 اصلی در قريه رمک بخش 5 ثبت  741فرعی 
رامسر مالک مشاعی محرز گرديده است كه برابر رای 
رای  متقاضی  نفع  شماره 139460310009003072به 

صادر گرديده است
پالك 29 اصلی قريه توساسان 

3- كالسه شماره 1391114410009001140تصرفات 
مالكانه متقاضی خانم ثريا پروری فرزند علی   به شماره 
شناسنامه 822صادره از رامسر در ششدانگ يک قطعه 
زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 305.37 متر  
مربع در قسمتی از پالك 842فرعی از 29 اصلی در 
قريه توساسان  بخش 5 ثبت رامسر خريداری از آقای 

علی پروری محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
صادر  رای  متقاضی  نفع  139460310009000193به 

گرديده است
4- كالسه شماره 1393114410009000489تصرفات 
مالكانه متقاضی آقای عيسی طالبی فرزند احمد   به 
شماره شناسنامه 595صادره از رامسر در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 250 
متر  مربع در قسمتی از پالك 893فرعی از 29 اصلی 
در قريه توساسان  بخش 5 ثبت رامسر خريداری از آقای 
امير رمضانی   محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
صادر  رای  متقاضی  نفع  139460310009000905به 

گرديده است
پالك 30 اصلی قريه زكين محله 

5- كالسه شماره 1393114410009000933تصرفات 
باقر    فرزند  مقدم  علی حدادی  آقای  متقاضی  مالكانه 
رامسر در ششدانگ  از  به شماره شناسنامه 30صادره 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
از  پالك 419فرعی  از  قسمتی  در  مربع  متر    74.90
30 اصلی در قريه زكين محله  بخش 5 ثبت رامسر 
مالک مشاعی  محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
صادر  رای  متقاضی  نفع  139460310009002781به 

گرديده است
6- كالسه شماره 1393114410009000151تصرفات 
مالكانه متقاضی آقای حجت مهرپور فرزند علی   به 

شماره شناسنامه 11صادره از رامسر در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 269.69 
متر  مربع در قسمتی از پالك 115فرعی از 30 اصلی در 
قريه زكين محله  بخش 5 ثبت رامسر خريداری از خانم 
زهرا گوهر رستمی  محرز گرديده است كه برابر رای 
رای  متقاضی  نفع  شماره 139460310009001805به 

صادر گرديده است
پالك 31 اصلی قريه نارنج بن 

شماره 1391114410009001044تصرفات  7-كالسه 
مالكانه متقاضی آقای امير قلی لمتری فرزند حسين   به 
شماره شناسنامه 3صادره از رامسر در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 355.37 
متر  مربع در قسمتی از پالك 426فرعی از 31اصلی 
در قريه نارنج بن  بخش 5 ثبت رامسر خريداری مع 
الواسطه از آقای محمد قلی لمتری   محرز گرديده 
است كه برابر رای شماره 139460310009003010به 

نفع متقاضی رای صادر گرديده است
پالك 34 اصلی قريه آخوند محله 

8- كالسه شماره 1393114410009000831تصرفات 
مالكانه متقاضی آقای احمد الريجانی فرزند محمد   به 
شماره شناسنامه 29صادره از رامسر در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 167.64  
متر  مربع در قسمتی از پالك 52فرعی از 34 اصلی در 
قريه آخوند محله  بخش 5 ثبت رامسر خريداری از 

خانم شادمان حيدری نصير آباد   محرز گرديده است 
كه برابر رای شماره 139460310009002851به نفع 

متقاضی رای صادر گرديده است
پالك 36 اصلی قريه رضی محله 

9-كالسه شماره 1394114410009000070تصرفات 
فرزند  شيجانی  ربيعی  فاطمه  خانم  متقاضی  مالكانه 
محمد   به شماره شناسنامه 190صادره از خمام  در 
احداثی  بنای  بر  مشتمل  زمين  قطعه  يک  ششدانگ 
پالك  از  قسمتی  در  مربع  متر    118 مساحت  به 
بخش  محله   قريه رضی  در  از 36اصلی  241فرعی 
ابوذر  آقای  از  الواسطه  مع  خريداری  رامسر  ثبت   5
شماره  رای  برابر  كه  است  گرديده  محرز  جوری   
متقاضی رای صادر  نفع  139360310009010300به 

گرديده است
10- كالسه شماره 1391114410009000504تصرفات 
بهنام شيری فرزند مجيد   به  مالكانه متقاضی آقای 
شماره شناسنامه 297صادره از كوثر  در ششدانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 250.50 
متر  مربع در قسمتی از پالك 291تفكيكی از 36 اصلی 
در قريه رضی محله بخش 5 ثبت رامسر خريداری از 
آقای فرج اله حالجيان   محرز گرديده است كه برابر 
متقاضی  نفع  شماره 139460310009002473به  رای 

رای صادر گرديده است
پالك 46اصلی قريه سفيد تمشک 

شماره  كالسه   -11
متقاضی  مالكانه  1392114410009000182تصرفات 
شماره  به  محمد    فرزند  بخشيان  پور  حسن  آقای 
شناسنامه 1071صادره از رامسر در ششدانگ يک قطعه 
زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 802.44 متر  
مربع در قسمتی از پالك 46اصلی قريه سفيد تمشک  
آقای حاج محمد  از  رامسر خريداری  ثبت  بخش 5 
پور شيخيان   محرز گرديده است كه برابر رای شماره 
صادر  رای  متقاضی  نفع  139460310009010511به 

گرديده است
پالك 296 اصلی قريه پياز كش 

12- كالسه شماره 1392114410009000426تصرفات 
مالكانه متقاضی آقای محمد طالش مرادی فرزند رمضان   
به شماره شناسنامه 250صادره از رامسر در ششدانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
2520متر  مربع در قسمتی از پالك 2فرعی از 296اصلی 
در قريه پياز كش  بخش 5 ثبت رامسر احدی از ورثه 
حاج روضان طالشی مرادی  محرز گرديده است كه برابر 
متقاضی  نفع  رای شماره 139460310009000923به 
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آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310009003003 هيات اول قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رامسر  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای فيض اله محمدزاده تكاسی     فرزند 
نبی  بشماره شناسنامه 1صادره ازرودسر در يک قطعه از زمين مشتمل بر بنای احداثی  
به مساحت 231.4 متر مربع قسمتی از پالك 25فرعی از 40 اصلی واقع در قريه تنگدره 
محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد م. 

الف -204
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الياس صهبا رييس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر 

آگهی  مزایده نوبت اول 
اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محكوم به در پرونده 
زاده  تاريخ 94/4/21 ساعت 10 صبح در محل شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل از طريق 
مزايده حضوری با حضور نماينده دادستان اقدام نمايد كارشناس ارزش لوازم قالب 
بندی تاسيسات آب 25 مورد بمبلغ 1/200/000/000 ريال بر آورد نموده است مزايده 
از قيمت پايه كارشناسی شروع و به كسانی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند تا ترتيب 
بازديد از اموال داده شود مستندا به ماده 129 قانون اجرای احكام مدنی برنده مزايده بايد 
10 درصد مبلغ خريد را فی المجلس و مابقی را حداكثر ظرف يک ماه پرداخت نمايند 
و در صورت انصراف برنده مزايده مبلغ واريز شده اوليه در حق دولت ضبط خواهد 

شد صمنا هر گونه هزينه بعدی بر عهده خريدار می باشد 
دفتر شعبه اجرای احكام شعبه سوم اجرای احكام مدنی دادگاههای عمومی 
حقوقی شهرستان بابل نجفی 

ابالغیه 
خواهان / شاكی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 42709 دادخواستی به طرفيت خوانده 
/ متهم مسعود ماليی رمی و مهدی مهر علی تبار و اسماعيل اسماعيل پور قمی به 
خواسته مطالبه وجه چک تقديم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده كه جهت 
رسيدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و به 
كالسه 9309981110801150ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 94/7/8 و ساعت 
10:30 تعيين شده است به علت مجهوال المكان بودن خوانده /متهم و درخواست 
خواهان / شاكی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثير االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگی حاضر گردد 
دادگاه شعبه هشتم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بابل 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی310004028350 139360مورخ 94/12/25 
صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بابل تصرفات مالكانه بالمعارض 
آقای كاظمعلی نبی پور افروزی  فرزند نظر علی    بشماره شناسنامه 5صادره از بابل با 
كد ملی 2063864306متقاضی كالسه 656در  ششدانگ يک باب خانه  به  مساحت 
207/68 متر مربع قسمتی از پالك2814و2815- اصلی  واقع در بخش يكشرق بابل  
خريداری از نوروز علی پيرفيروزجاييان    محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثير اال نتشار يا محلی 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص ذی نفع به رای صادره اعتراضی دارند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی و در روستا ها از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند و معترض بايد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و 
گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايد در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است بديهی است در صورت انقضای مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد صدور سند 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد م. الف 94/247
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آگهی موضوع ماده 3 شهرام خسروی رئيس ثبت اسناد و امالك بابل
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460310009002642 هيات اول قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رامسر  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای جهانگير يار محمد پوربنه خلخال    
فرزند اسمعيل   بشماره شناسنامه 303صادره ازفيروز نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يک قطعه از زمين مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 1310.60 متر مربع 
قسمتی از قطعه 452تفكيكی از 36 اصلی واقع در قريه رضی محله  بخش 5 ثبت رامسر 
خريداری از مالک رسمی آقای طالب جوری محرز گرديده است  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد م. الف -208
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اجرائیه 
مشخصات محكوم له / 

بانک قوامين به مديريت سيد محمد باقری به نشانی ساری بلوار امير مازندرانی سه راه 
ام ام مديريت شعب بانک قوامين استان مازندران 

مشخصات محكوم عليه 
1-مجتبی مرتضی زاده فرزند منوچهر به نشانی بابل خ طالقانی شهرك طالقانی جنب 

پيش دانشگاهی امام حسين كد پستی 4716639676
2-حامد رحمانی فرزند ولی اله به نشانی آمل خ امام رضا رضوان 50

3-سيد ابوالفضل موسوی كانی فرزند سيد نعمت اله به نشانی بابل كمربندی غربی 
روبروی سوپر بهاران 

4-حسين نورانی فرزند علی پناه به نشانی قائمشهر روستای پشت سيم 
محكوم به 

بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9209971110601261 
محكوم عليه ها محكوم هستند متضامنا به پرداخت مبلغ 74500000 ريال بعنوان اصل 
خواسته و 1750000ريال بعنوان هزينه دادرسی و 2682000 ريال حق الوكاله وكيل 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 21/5/92 بماخذ بدهی 3505700 ريال لغايت اجرای 

حكم در خواهان و پرداخت حق دولت 
ماده 9 :در مواردی كه ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آيين دادرسی 
مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه 
اعالم نكرده باشد مفاد اجراييه يک نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118و119 اين قانون 
آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته می شود در اين صورت برای 
عمليات اجرايی ابالغ يا اخطار ديگری به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم 

عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد 
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره3839-1394- 94/3/23هيات اول / موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
ساری  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زهره كاوه سواد كوه   فرزند محمد 
جان  بشماره شناسنامه 336 صادره از سواد كوه  به شماره ملی 2259726224يک 
قطعه زمين با بنای احداثی در آن بمساحت 91/95متر مربع پالك شماره - فرعی از 
3454اصلی واقع در بخش 1خريداری از مالک رسمی --- محرز گرديده است است 
با كسر سهم وقف  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد ضمنا مقداری از 

عرصه وقف می باشد م. الف -94/1252
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مهدی داودی  رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساری

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره3907-1394- 94/3/24هيات اول / موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
ساری  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی اكبر اعزی پاشا كاليی فرزند 
كوچک    بشماره شناسنامه 437 صادره از ساری   به شماره ملی 5789680488يک 
قطعه زمين با بنای احداثی در آن بمساحت 200متر  مربع پالك شماره - فرعی از 
142اصلی واقع در بخش 3خريداری از مالک رسمی --- محرز گرديده است است با 
كسر سهم وقف  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراضی خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند مالكيت صادر خواهد شد ضمنا مقداری از 

عرصه وقف می باشد م. الف -94/1199
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مهدی داودی  رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساری
آگهی فقدان سند مالكیت

خانم شيوا رگنی لموكی باستناد دو برگ استشهاديه كه طی شماره 63434 -94/4/2 در 
دفتر اسناد رسمی شماره 42 قائمشهر ذيل ثبت 2807 صفحه 109 دفتر جلد 16 صادر 
و تسليم گرديد در اثر اسباب كشی مفقود شده و در خواست المثنی سند مالكيت نمود 
لذا مراتب يک نوبت بتاريخ ذيل در اجرای ماده 120 آئين نامه اصالحی قانون ثبت و 
تبصره های آن آگهی ميشود چنانچه هر كسی اعم از حقيقی يا حقوقی مدعی انجام 
معامله يا اصل سند مالكيت پالك موصوف نزد خود ميباشد می توانند از تاريخ انتشار 
آگهی بمدت 10 روز اعتراض خود را همراه با اصل سند مالكيت تسليم اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان قائمشهر نمايند و در غير اينصورت اين اداره برابر مقررات خود عمل 

خواهد نمود تاريخ انتشار آگهی 94/4/6
رونوشت : به ستاد اجرايی فرمان حضرت امام ره 

محمد علی محمدی رييس ثبت اسناد و امالك قائمشهر

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست( 

 مجتمع قضايی مدرس تهران به موجب كيفرخواست شماره در پرونده كالسه 
امير سام بيگي  9209982149700813 برای افشين چلوئي و مهدي شيخي و 
به اتهام تخريب خودرو و ضرب وجرح غيرعمدي و سرقت مستوجب تعزير 
تقاضاي كيفر نموده كه رسيدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگی 
برای مورخه 1394/5/24 ساعت 10 تعيين گرديده است . با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
يک  مراتب  كيفری  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آيين  قانون 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
به  بديهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی غيابی  گردد 

عمل خواهد آمد.
80080/ م الف    مدير شعبه 1082 دادگاه عمومی جزايی مجتمع قضايی شهيد 
مدرس تهران 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيتی ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعيين  قانون  موضوع  هيات  شماره 94/1/19-139460318018000121  رای  برابر 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالكانه بال معارض متقاضی آقای  احمد اميری بازقلعه  
فرزند محمد بشماره  شناسنامه  448  صادره  از سنگر  در ششدانگ  يک باب  
ساختمان  و محوطه  به مساحت  146  متر مربع  پالك 8 فرعی  از 1  اصلی  واقع  در 
طالم  سه شنبه  بخش 12 گيالن  كه برای  آن شماره  پالك فرعی 533  درنظر گرفته 
شده  خريداری  از مالک  رسمی  آقای  عبداله  فدايی بازقلعه محرز گرديده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
 رم الف : 2645- رئيس اسناد و امالك سنگر – سيد روشن اقازاده 

تاريخ انتشار اول :  94/4/6  تاريخ انتشار دوم :  94/4/21  

آگهی ابالغ 
متهم اسماعيل معفقی بموجب پرونده كالسه 931435 شعبه سوم دادياری دادسرای بابل 
درخصوص شكايت اداره جهاد كشاورزی عليه شما مبنی بر تغييرات غير مجاز كاربری 
اراضی كشاورزی كه در اين شعبه در حال رسيدگی ميباشد و چون شاكی آدرس شما 
را مجهول المكان اعالم نموده لذا در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرسی كيفری در يک 
نوبت آگهی و از تاريخ نشر اين آگهی به مدت يكماه خودتان را به اين شعبه معرفی و از 

خودتان دفاع نمائيد در غير اينصورت تصميم مقتضی صادر خواهد شد 
دادياری شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب بابل – طاليی
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ابالغ
خوانده/  طرفيت  به  دادخواستي  كناري  اسدي  احمد  شاكي   / خواهان 
كاوندي  و حميدرضا  دوست  معصومه وطن  و  گلدي  شاه  متهم غالمرضاه 
و  گلدي  شاه  مينو  و  گلدي  شاه  غالمحسين  و  گلدي  شاه  غالمحسن  و 
الزام  به خواسته مطالبه خسارت و  عباس شيرازي و علي رضا شاه گلدي 
هاي  دادگاه  تقديم  دادرسي  خسارات  مطالبه  و  خودرو  سند  تنظيم  به 
شعبه  به  رسيدگي  جهت  كه  نموده  كرج  شهرستان   شهرستان  عمومي 
بلوار  نبوت-  ميدان   - كرج  در  واقع  كرج  حقوقي  عمومي  دادگاه   24
كالسه  به  و  ارجاع   120-124 -پالك  نبوت  پارك  روبروي  مالصدرا- 
 1394/05/05 9309982612400911 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
بودن  المكان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعيين   10/30 ساعت  و 
خواندگان غالمرضا شاه گلدي و معصومه وطن دوست و غالمحسن شاه 
مينو شاه گلدي و علي رضا شاه گلدي  گلدي و غالمحسين شاه گلدي و 
دادرسي  آيين  قانون  ماده73  تجويز  به  و  شاكي   خواهان/  درخواست  و 
امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک  انقالب در  دادگاه هاي عمومي و 
متهم  خوانده/  تا  شود  مي  آگهي  االنتشار  كثير  جرايد  از  يكي  در  نوبت 
اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهي  نشر  از  پس 
نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

گردد حاضر  رسيدگي  جهت  فوق  مقرر 
منشي دادگاه حقوقي شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي كرج- شهربانو رفيعي 

فالح آبادي

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم 
شرکت تعاوني مسکن مهر یاد یاران شهرکرد

آقاي/خانم ....... عضو محترم شركت
 1394/04/18 مورخ  شنبه  پنج  روز   11 ساعت  در 
جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه نوبت اول شركت 
تعاوني مسكن مهر ياد ياران شهركرد در محل پروژه 
خواهد  برگزار   37 محله  منظريه  شهرك  در  واقع 

شد.
بدينوسيله از شما دعوت بعمل مي آيد جهت اتخاذ 
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 

بهم رسانيد.
•دستور جلسه:

•انتخاب هيأت تصفيه و ناظر
هیأت مدیره شرکت تعاوني مسکن مهر یاد یاران شهرکرد

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
نوبت اول شرکت تعاوني مسکن مهر 

یاد یاران شهرکرد
آقاي/خانم ....... عضو محترم شركت

مجمع  جلسه   1394/04/18 مورخ  شنبه  پنج  روز   9 ساعت  در 
عمومي عادي ساالنه نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر ياد 
ياران شهركرد در محل پروژه واقع در شهرك منظريه محله 37 

برگزار خواهد شد.
تصميم  اتخاذ  جهت  آيد  مي  بعمل  دعوت  شما  از  بدينوسيله 

نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم رسانيد.
•دستور جلسه:

استماع  از  پس  سال92و93  مالي  صورتهاي  تصويب  و  •طرح 
گزارش هيئت مديره و بازرس شركت )قيمت تمام شده(

•تصميم گيري در خصوص اعضايي كه به تعهدات خود عمل 
ننموده اند

هیأت مدیره شرکت تعاوني مسکن مهر یاد یاران شهرکرد

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق 
العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن 

مهر یاد یاران شهرکرد
....... عضو محترم شركت تعاوني مسكن مهر  آقاي/خانم 

ياران شهركرد
در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 94/04/18 جلسه 
تعاوني  شركت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومي  مجمع 
مسكن ياد ياران شهركرد در محل پروژه واقع در شهرك 

منظريه محله 37 برگزار خواهد شد.
اتخاذ  جهت  آيد  مي  بعمل  دعوت  شما  از  بدينوسيله 
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور بهم 

رسانيد.
•دستور جلسه:

•بحث و بررسي در خصوص انحالل شركت تعاوني
هیأت مدیره شرکت تعاوني مسکن مهر یاد یاران شهرکرد

آگهی موضوع ماده 3 

واراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  نامه  ايين   13 وماده  قانون 
نوشهر« اسنادوامالك  ثبت  اداره  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

 19 مورخه  شماره139360310007002211    اصالحی  رای   برابر 
اراضی  ثبتی  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  94هيات   /03/
تصرفات  نوشهر  ثبتی  درواحد  مستقر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
شماره  به  كجوری  دانش  پروانه  خانم  متقاضی   وبالمعارض  مالكانه 
احمد  فرزند  تهران   از  صادره   0059223359 كدملی   40291 شناسنامه 
23602/84مترمربع  مساحت  به  مشجر  زمين   قطعه  يک  ششدانگ  در 
ثبت  حوزه  ييالقی  دو  بخش   كندلوس  قريه  در  واقع  اصلی   26 پالك 
دريک   مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است،لذا  گرديده  محرز  نوشهر 
نسبت  اشخاص  كه  صورتی  در  شود  می  آگهی  يكماه   فاصله  به  نوبت 
اولين  تاريخ  از  توانند  باشند،می  داشته  اعتراضی  متقاضی  سند  صدور  به 
وامالك  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  يک  مدت   به  آگهی 
تسليم  تاريخ  از  ماه  يک  مدت  رسيد،ظرف  اخذ  از  وپس  تسليم  محل 
است  نمايند،بديهی  تقديم  قضايی  مرجع  به  خودرا  ،دادخواست  اعتراض 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  كور  مذ  مدت  انقضای  صورت  در 

2432.   94. شد.م.الف  مالكيت صادر خواهد  سند 
94/04  / انتشار:06  تاريخ 

رييس ثبت اسناد وامالك نوشهر-اسفنديار نوری شيرازی 

هیات موضوع قانون
 تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

هيات   93/12/26 مورخ   139360331011009805 و   9806 شماره  راي  برابر 
اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
ثبتی ناحيه سه كرج تصرفات مالكانه  ثبتي حوزه  سند رسمي مستقر در واحد 
بالمعارض متقاضي آقاي منصوربداغي و سكينه ساالري بشناسنامه شماره هاي 
هر  مراد  آقا  و  العابدين  زين  فرزندان  كرمانشاه  و  سنقر  صادره   3021 و   599
كدام نسبت به سه دانگ مشاع در ششدانگ قطعه زمين با بناي احداثي در آن 
بمساحت 197/40 مترمربع از پالك 417 فرعي از 170 اصلي واقع در مهرشهر 
طبق مبايعه نامه عادي از مالک رسمي محمدجعفر تقي زاده محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت 
مالكيت صادر خواهد شد.   مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  مذكور 

21743 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/22

عباسعلي شوش پاشا- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج

هیات موضوع قانون
 تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

دوم  اول/  هيات   94/2/31 مورخ   139360331011000834 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
مالكانه  تصرفات  كرج  سه  ناحيه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بالمعارض متقاضي آقاي علي شريعت بشناسنامه شماره 1922 صادره از تهران 
بناي احداثي در آن بمساحت 141  با  فرزند عزيزاله در ششدانگ قطعه زمين 
مترمربع از پالك 76 فرعي از 143 اصلي واقع در كمالشهر خريداري طبق مبايعه 
نامه عادي از مالک رسمي رضا مديرروستا محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 21689 

م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول:94/4/6   تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/22

عباسعلي شوش پاشا- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج

آگهي موضوع ماده 3
فاقد  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع  هيات 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
دوم  اول/  هيات   94/3/24 مورخ   139360331011001464 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع 
مالكانه  تصرفات  كرج  سه  ناحيه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
كرج  از  صادره   65 شماره  بشناسنامه  مقدم  قرباني  مجيد  متقاضي  بالمعارض 
بمساحت  آن  در  احداثي  بناي  با  زمين  قطعه  در ششدانگ  محمدحسن  فرزند 
در كرج خريداري  واقع  اصلي  از 170  فرعي  از پالك 440  مترمربع   185/37
طبق مبايعه نامه عادي از مالک رسمي ربابه رشيدي طاللش كوئي محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولين  انتشار  تاريخ  از  توانند  مي  باشند  داشته 
در صورت  است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.  21745 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول:94/4/6 تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/4/22 

عباسعلي شوش پاشا- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج

آمادگی یک شرکت آلمانی برای 
بازگشت به صنعت نفت ایران

به  بازگشت  آماده  آلمان  کمیکال  تیب  شرکت 
بازگشایی  و  ایران  پتروشیمی  و  نفت  صنایع 
لغو  صورت  در  تهران  در  خود  نمایندگی  دفتر 

تحریم های بین الملی شد. 
سفیر  بازدید  با  همزمان  مهر،  گزارش  به 
در  ایران  پتروشیمی  جدید  طرح های  از  آلمان 
عسلویه و انجام دور جدید گفتگوها بین ایران 
و شرکت های فعال آلمانی در صنایع شیمیایی 
و پتروشیمی، شرکت تیب کمیکال آلمان آماده 
و  ایران  پتروشیمی  و  نفت  صنایع  به  بازگشت 
در  تهران  در  خود  نمایندگی  دفتر  بازگشایی 

صورت لغو تحریم های بین الملی شد.
در  حضور  آماده  اینکه  بیان  با  کوپریون  رینر 
صنعت پتروشیمی ایران و گسترش همکاری ها 
از  گفت:  هستیم،  تحریم  دوران  پایاین  از  پس 
در  را  خود  محصوالت  میالدی   1990 سال 
سال  چند  در  اما  کنیم  می  عرضه  ایران  بازار 
اخیر برای برقراری ارتباط تجاری با فعاالن این 

صنعت با کمی مشکل مواجه شده ایم.
آلمان  مدیر کسب و کار شرکت تیب کمیکال 
بین المللی  تحریم های  که  موانعی  تشریح  در 
برای برقراری ارتباط تجاری با ایران ایجاد کرده 
است تصریح کرد: با آغاز تحریم ها امکان عرضه 
محصول و تبادل مالی با ایران دچار مشکل شد 
برطرف  مشکالت  از  برخی  حاضر  حال  در  که 

شده و ارتباط بیشتر شده است.
اینکه  بر  تاکید  با  آلمانی  شرکت  مقام  این 
عمده ترین مشکل ما نقل و انتقال مالی بود و 
بانک های کمی این امکان را فراهم می کردند 
بر همین اساس برای حل این مشکل یک بانک 
پیدا کردیم که تبادل مالی را امکان پذیر کرد، 
رشد  بسیار  پتروشیمی  صنعت  داشت:  اظهار 
داشته و ایران با این سرمایه گذاری وسیع می 
تواند برای افزایش تولید محصوالت پتروشیمی 
و امکان سرمایه گذاری بیشتر در آینده برنامه 

ریزی گسترش داشته باشد.
بیان  با  آلمان  مدیر کسب و کار تیب کمیکال 
اینکه اصلی ترین محصول تولیدی این مجموعه 
برای عرضه به بازار نفتی ایران پوشش لوله های 
انتقال مواد در برابر عوامل طبیعی است، تبیین 
کرد: بر این اساس با توجه به گستردگی سیستم 
گازرسانی، بازار محصوالت در ایران بسیار مورد 

نیاز است.
اعالم  با  آلمانی  شرکت  در  مسئول  مقام  این 
برداشته  تحریم ها  می شود  بینی  پیش  اینکه 
در  در مسیر درستی  ایران  که  معتقدم  و  شود 
خود  همکاری  آینده  به  و  است  حرکت  حال 
کرد:  تاکید  هستیم،  خوشبین  بسیار  ایران  با 
نمایندگی  هیچ  کمیکال  تیب  حاضر  حال  در 
زمینه های  افزایش  به  بسته  اما  ندارد  ایران  در 
نمایندگی  تاسیس  امکان  آینده  در  همکاری 

وجود دارد.

از طريق زاينده رود انجام شد؛
آبرسانی به بزرگترین تاالب مرکز ایران

گاوخونی بعد از 10سال زنده شد

بعد از گذشت 10 سال خشکی تاالب بین المللی 
گاوخونی در مرکز ایران، آب زاینده رود به سمت 

این تاالب جریان یافت. 
از 15 خرداد ماه سال جاری، حدود 2 متر بر ثانیه 
از حجم آب سد رودشتین رهاسازی شده که این 
مسیر،  روستاهای  و  شهرها  از  گذر  از  پس  آب 
تاکنون شهرستان اژیه را پشت سر گذاشته و به 

سمت تاالب گاوخونی در جریان است.
با رهاسازی آب از سد رودشتین، آب زاینده رود 
پس از نزدیک به 10 سال دوباره به سمت تاالب 

گاوخونی جریان یافت.
در بازدید از تاالب گاوخونی مشاهده شده جریانی 
گودترین  و  مرکز  سوی  به  زاینده رود  سمت  از 
بخش تاالب روان است و این جریان احتماال ناشی 
از زهکش زمین های کشاورزی مشرف به تاالب 

بوده که در سال آبی اخیر آبیاری شده اند.
بر این اساس، آب تا مرکز تاالب رسیده و حداکثر 
در  را  سانتیمتر   30 تا   20 به  نزدیک  ارتفاعی 
مساحت  است.  کرده  ایجاد  بخش ها  عمیق ترین 
بخش تر شده تاالب تنها منحصر به مرکز تاالب 

و تا عرض حداکثر 300 متر قابل مشاهده است.

موسسه وود مكنزی: 

تولید نفت ایران تا پایان امسال به 
2.7 میلیون بشکه در روز می رسد 
بینی کرد که میزان  موسسه وود مکنزی پیش 
لغو تحریم ها در سال  از  ایران پس  نفت  تولید 
2015 میالدی 120 هزار بشکه در روز افزایش 

خواهد یافت. 
در حالی که به ضرب االجل 30 ژوئن )9 تیرماه( 
برای دستیابی به توافق جامع هسته ای بین ایران و 
قدرت های جهانی نزدیک می شویم، موسسه وود 
مکنزی در گزارشی اعالم کرد که تولید نفت ایران 
پس از لغو تحریم ها در سال 2015 میالدی، بیش 

از 120 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
این گزارش افزود: پس از لغو تحریم ها، بازگشت 
ایران به بازار جهانی نفت کار ساده و آسانی نخواهد 
بود. شرکت های نفتی غربی نیز که قصد بازگشت 
یا ورود به بازار ایران را پس از توافق هسته ای 
احتمالی دارند، با چالش های سیاسی و قانونی 

روبرو هستند.
بروکراسی نفتی ناکارآمد و تنش های منطقه ای 
از مهمترین چالش های شرکت های نفت و گاز 
خارجی برای بازگشت به بازار ایران به شمار می 
رود. موسسه وود مکنزی افزود: در صورت دستیابی 
به توافق جامع هسته ای تا اواسط 2015 میالدی، 
لغو تدریجی تحریم ها آغاز خواهد شد و تا اواسط 

2016 میالدی همه تحریم ها لغو می شود.
این گزارش افزود: تولید نفت ایران تا پایان سال 
افزایش  بشکه  هزار  روزانه 600  میالدی   2017
خواهد یافت. این رقم تا پایان سال 2016 میالدی 
نیز با رشد 260 هزار بشکه ای مواجه خواهد شد.

بر اساس پیش بینی موسسه وود مکنزی تولید 
نفت ایران تا پایان امسال به 2.7 میلیون بشکه در 
روز خواهد رسید و این رقم تا سال 2020 میالدی 
به مرز 3.4 میلیون بشکه در روز می رسد. ایران 
می تواند تا سال 2025 میالدی نیز به رکورد تولید 

4.4 میلیون بشکه نفت در روز برسد.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه با مشترکان پرمصرف 
برق به صورت تعرفه ای برخورد خواهد شد، گفت: 
اما  برنامه قطع برق مشترکان پرمصرف را نداریم 
مشترکان پرمصرف باید هزینه مصرف برق خود را 

پرداخت کنند. 
هوشنگ فالحتیان درباره نحوه برخورد با مشترکان 
مصرف  پیک  ساعات  در  ویژه  به  برق  مصرف  پر 
و مشترکان  تمامی مردم  از  تابستانی، گفت:  برق 
درخواست می کنیم که در مدیریت و صرفه جویی 
در مصرف برق همکاری الزم را با وزارت نیرو داشته 

باشند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعالم اینکه 
قطع برق مشترکان پرمصرف در فصل تابستان فعال 
در دستور کار نیست، تصریح کرد: با این وجود، با 
مشترکان پرمصرف برق مطابق با نظام تعرفه ای 

برخورد خواهد شد.
مشترکان  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
پرمصرف باید بهای بیشتری برای مصرف برق خود 
در فصل تابستان پرداخت کنند، اظهار داشت: این 

اعمال راهکارهای  با  در حالی است که مشترکان 
بسیار ساده ای می توانند مصرف برق خود در فصل 

تابستان و به ویژه ساعات پیک را مدیریت کنند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارها استفاده از 
در  مصرف  کم  و  مناسب  سرمایشی  دستگاه های 

تابستان است، اظهارداشت: به عنوان نمونه  فصل 
مشترکان در اکثر استان های کشور می توانند به 
جای استفاده از اسپیلت و کولرهای گازی پرمصرف 

از کولرهای آبی با راندمان باال استفاده کنند.
فالحتیان همچنین خواستار خاموش کردن دست 

کم یک المپ اضافی در ساعات پیک مصرف برق 
کشور توسط مشترکان شد و افزود: عالوه بر این، 
در اداره ها و سازمان های دولتی باید پس از ساعات 
ویژه دستگاه های  به  برقی  لوازم  تمامی  کار  پایان 

سرمایشی خاموش شوند.
معاون وزیر نیرو در ادامه خواستار همکاری بیشتر 
به  برق  صنعت  با  کشاورزی  واحدهای  و  صنایع 
منظور مدیریت مصرف این انرژی پاک در ساعات 
پیک شد و تاکید کرد: صنایع و واحدهای کشاورزی 
در صورت همکاری از تخفیف های قابل توجه در 

فروش برق برخوردار خواهند شد.
واحدهای  اگر  اینکه  یاداوری  با  مسئول  مقام  این 
کشاورزی موتورهای برقی خود را در ساعات پیک 
بار مصرف خاموش کنند، می توانند به ازای چهار 
ساعت توقف مصرف در مابقی 20 ساعت شبانه روز 
از برق رایگان برخوردار می شوند، خاطرنشان کرد: 
واحدهای صنعتی هم در صورت توقف فعالیت ها در 
ساعات پیک از تخفیف های قابل توجه ای برخوردار 

خواهند شد.

نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف برق

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
لیتری  میلیون   450 حدود  کاهش  به  اشاره  با 
طول  در  کارت ها  تومانی   400 بنزین  ذخیره 
یک ماه گذشته، اعالم کرد: برنامه ای برای حذف 

کارت های سوخت نداریم. 
سیدناصر سجادی با اشاره به ادامه عرضه بنزین 
آزادسازی  وجود  با  سوخت  هوشمند  کارت  با 
قیمت ها، گفت: سامانه هوشمند سوخت پشتوانه 
مهمی برای فناوری اطالعات کشور است و برای 
گذاری  سرمایه  سوخت  کارت  سامانه  اجرای 

باالیی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
اعالم اینکه به مردم توصیه می کنیم کارت سوخت 
خود را محفوظ نگه دارند، تصریح کرد: از این رو، 
هنگام سوخت گیری از کارت خود و فقط در موارد 

ضروری از کارت سوخت جایگاه استفاده کنند.
بنزین  موجودی  خصوص  در  مسئول  مقام  این 
سوخت  کارت های  در  شده  ذخیره سازی   700

اظهار  موتورسیکلت ها،  و  شخصی  خودروهای 
سهمیه  سال جاری  ماه  خرداد  پایان  تا  داشت: 
و  میلیارد  یک  به  کارت ها  تومانی   700 بنزین 

650 میلیون لیتر کاهش یافته است.
سجادی با بیان اینکه موجودی کارت های سوخت 
خودروها در ابتدای خرداد ماه و زمان آغاز طرح 
عرضه تک نرخی بنزین حدود دو میلیارد و 100 
میلیون لیتر بود، بیان کرد: سهمیه بنزین 700 
تومانی موجود در کارت سوخت های خودروهای 
شهریور  پایان  تا  موتورسیکلت ها،  و  شخصی 
امسال محفوظ است و بعد از این مدت در سراسر 
کشور بنزین فقط به قیمت لیتری یک هزار تومان 

فروخته خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در  موجود  سهمیه  از  کرد:  خاطرنشان  ایران 
تومانی   700 بنزین  لیتر  میلیون   270 کارت ها 
بقیه  و  موتورسیکلت ها  کارت سوخت  به  مربوط 

مربوط به خودروهای شخصی است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
با اعالم اینکه دو محموله بنزین وارداتی مرجوع شده 
است، گفت: سازمان ملی استاندارد علی رغم ساخت 
آزمایشگاه در بندرعباس هنوز گزارشی از کیفیت 

بنزین وارداتی ارائه نداده است. 
وزارت  گزارش  درباره  خامکانی  امیری  حسین 
نفت از وضعیت تولید، توزیع و واردات بنزین به 
کمیسیون انرژی گفت: طبق این گزارش مصرف 
است  لیتر  میلیون   70 تا   68 بین  کشور  بنزین 
که از این رقم بین شش تا 6.5 میلیون لیتر آن 

وارد می شود.
تأکید  این که مسئوالن وزارت نفت  بیان  با  وی 
وارداتی  بنزین   1393 سال  تیرماه  از  که  کردند 
مطابق با استانداردهای یورو4 بوده است، گفت: 
طبق گزارش بازرسی دو محموله وارداتی بنزین 
به دلیل نداشتن استانداردهای مورد نظر مرجوع 

شده است.
وی با اشاره به اینکه حجم بنزین یورو4 تولیدی 

هشت  در  که  است  لیتر  میلیون   19 کشور 
سهم  گفت:  می شود،  توزیع  کشور  کالن شهر 
میلیون   11 تا   10 روزانه  رقم،  این  از  تهران 
لیتر، کرج 1.2 تا 1.3 میلیون لیتر، اصفهان 2.1 
میلیون لیتر، شیراز 2.8 میلیون لیتر، اهواز 1.1 
میلیون لیتر، تبریز یک میلیون لیتر، مشهد 2.8 

میلیون لیتر و اراک 400 هزار لیتر است.
بود  آمده  نفت  وزارت  گزارش  در  گفت:  امیری 
که مابقی بنزین عرضه شده معمولی است، البته 
برخی شاخص های آن مطابق با استاندارد یورو4 

ارتقا یافته است.
پایان  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
گفت: سازمان ملی استاندارد نیز علی رغم ساخت 
کیفیت  از  گزارشی  بندرعباس  در  آزمایشگاه 
ارائه نداد. بر این اساس قرار شد  بنزین وارداتی 
تولید  بنزین  کیفیت  از  را  گزارشی  سازمان  این 
داخلی و وارداتی به صورت مکتوب به کمیسیون 

انرژی ارسال کند.

کاهش ذخیره بنزین 700 تومانی کارت ها
كارت های بنزين حذف نمی شوند

سخنگوی كميسيون انرژی مجلس خبر داد:

2 محموله بنزین وارداتی مرجوع شد 

رئيس انجمن صنفی
 جايگاه داران سی.ان.جی مطرح كرد:

درخواست کاهش 
 CNG قیمت
به 300 تومان 

با  سی.ان.جی  جایگاه داران  صنفی  انجمن  رئیس 
 CNG مصرف  می شود  پیش بینی   اینکه  اعالم 
درصد  تا 15  گرفته 10  قیمت صورت  کاهش  با 
افزایش یابد، گفت: انتظار می رود دولت قیمت این 
سوخت را بعد از تابستان به هر متر مکعب 300 

تومان کاهش دهد. 
اردشیر دادرس درباره وضعیت جایگاه های عرضه 

سی.ان.جی بعد از کاهش 100 تومانی قیمت این 
سوخت گفت: استقبال از گاز طبیعی بسیار خوب 
بود و متقاضیان دریافت این سوخت در ساعات اولیه 

بعد از کاهش قیمت زیاد بود.
روز  در  طبیعی  گاز  مصرف  حجم  مورد  در  وی 
نخست کاهش قمیت توضیح داد: نمی توان تنها یک 
روز را مبنا قرار داد باید حداقل میانگین مصرف یک 
ماه یا یک فصل را با قبل از کاهش قیمت سی.ان.

جی و مدت مشابه سال گذشته مقایسه کرد.
گاز  نرخ  درصد   20 کاهش  که  این  بیان  با  وی 
این  مصرف  درصدی   20 تا   10 افزایش  طبیعی 
سوخت را در پی خواهد داشت گفت: هم اکنون 30 
تا 35 درصد خودروهای دوگانه سوز از گاز طبیعی 
با کاهش  استفاده نمی کنند؛ پیش بینی می شود 
100 تومانی نرخ این سوخت 10 تا 15 درصد این 

خودروها برای تأمین سوخت مورد نیاز از سی.ان.
جی استفاده کنند.

بر  سی.ان.جی  قیمت  کاهش  اینکه  اظهار  با  وی 
کاهش هزینه های حمل و نقل کاال و مسافر تأثیر 
درصد   92 اینکه  به  توجه  با  گفت:  دارد  مثبت 
تاکسی ها و 65 درصد حمل و نقل عمومی در کشور 
دوگانه سوز هستند، اگر همزمان با افزایش قیمت 
بنزین، قیمت گاز طبیعی کاهش می یافت، دیگر نیاز 
به افزایش قیمت کرایه های حمل و نقل نبود؛ اکنون 

بازگشت کرایه ها به نرخ سابق بعید است.
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی.ان.جی ابراز 
به  تنها  سی.ان.جی  جدید  قیمت  کرد  امیدواری 
تابستان محدود نشود و دولت قیمت این سوخت را 

به هر متر مکعب 300 تومان کاهش دهد.
با تصویب هیئت دولت، بهای  به گزارش تسنیم، 

)تحویلی  فشرده  طبیعی  گاز  کیلوگرم  هر  فروش 
به مصرف( از تاریخ ابالغ تا پایان تابستان 1394، 
از 600 تومان به 500کاهش یافت؛ این مصوبه از 

ساعت شش صبح سوم تیرماه اجرایی شد.
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طی حكمی از سوی مدير عامل گروه خودروسازی سايپا: 

حسن جلینی مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل گروه خودروسازی سایپا شد

مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا حسن 
جلینی را به سمت مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه 

خودروسازی سایپا منصوب کرد.
به گزارش زمان به نقل از سایپا نیوز، مراسم تودیع و 
معارفه مدیران قدیم و جدید ارتباطات گروه خودروسازی 
سایپا با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، معاونان 

و مدیران سایپا برگزار شد.
در مراسم معارفه مدیر ارتباطات و امور بین الملل گروه 
خودروسازی سایپا، دکتر جمالی، مدیر عامل گروه ضمن 
تقدیر از زحمات مجتبی نظری گفت: صنعت کشور در 
شرایط سخت و دشواری قرار گرفته و انتظارات از صنعت 
خودروسازی زیاد است و لذا نیاز به کار و فعالیت زیادی 
در جهت روشن کردن افکار عمومی از صنعت خودرو 
وجود دارد و در این بخش روابط عمومی قسمتی از این 

انتظارات را پاسخگو می باشد.  
وی افزود: در این برهه احساس می شد که مجموعه 
از  نیروی جدید که  لذا  و  انرژی جدیدی دارد  به  نیاز 
مدیران  بسیار پرانرژی و اجرایی است را به مجموعه  

اضافه کردیم.
جلب  به  بسیار  نیاز  زمان  این  در  کرد:  تصریح  وی 
همکاری و همراهی همه آحاد مردم و مسئولین وجود 
دارد و امیدوارم بتوانیم از توان آقای جلینی در این زمینه 

استفاده کنیم.
از این و از سال 1392 تا  گفتنی است جلینی پیش 
کنون عضو موظف هیأت مدیره و قائم مقام مدیر عامل 

شرکت محورسازان ایران خودرو بوده است.
 وی همچنین مدیریت کل روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان ملی استاندارد ایران از سال 1390 تا 92، مدیر 
تشریفات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی از سال 
1389 تا 90، مدیر اداری شرکت خدمات بازرگانی مس 
سرچشمه در سال های 1375 و 1376و مدیر روابط 
عمومی و مدیر دفتر مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری 
آفرینش وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی در سال های 

1372 تا 1375را در کارنامه کاری خود دارد.
 عالوه بر این، جلینی از سال 1370 در عرصه مطبوعات 
نیز فعالیت داشته و در سوابق مطبوعاتی وی دبیری 
و سیمای  سیاسی صدا  و  اقتصادی  ورزشی،  سرویس 
جمهوری اسالمی  ایران از سال 1376 تا کنون دیده 
می شود. جلینی از جهادگران جهاد سازندگی است و 
در سال های آغازین دهه 60 به جهاد سازندگی مرکز 
پیوسته است، ضمن آنکه از سال 1363 در زمره فعالین 

دانشجویی قرار داشته است.
وی همچنین عضویت در هیات  مؤسس و مدیر روابط 
عمومی انجمن ریاضی دانان جوان کشور از سال 1379 
تاکنون و عضویت در شورای راهبردی سمپوزیوم بین 
الملی روابط عمومی ایران را نیز در سابقه کاری خود 

دارد.
در این مراسم همچنین از زحمات مجتبی نظری، مدیر 
اسبق ارتباطات گروه خودروسازی سایپا که از مرداد ماه 
1390 مدیریت ارتباطات این گروه را بر عهده داشت 

تقدیر و تشکر شد.

بهره گيري  تنوع محصوالت و  به منظور توسعه و 
از فناوري هاي مدرن در تامين نياز مشتريان، پروژه 
هاي مختلفي در شركت ايران خودرو تدوين شده 
در  ها  پروژه  اين  از  برخي  است.  اجرا  حال  در  و 
سال جاري و ساير موارد در سال هاي آينده به بهره 

برداري مي رسد. 
نيز 321 پروژه  دراين راستا، در ستاد عالي كيفيت 
توليد  روندهاي  و  محصوالت  كيفيت  بهبود  براي 
و خدمات پس از فروش تعريف و 70 درصد آن 
است.  اجرا  در دست  درصد   30 و  اجرا شده  قبال 
جديد،  محصوالت  طراحي  نيز  تر  بزرگ  ابعاد  در 
و  توسعه سيستم هاي جديد خودرويي  و  طراحي 
ارتقاي محصوالت نيز در برنامه و يا در دست اجرا 

قرار دارد.

بخش قواي محركه 
الف – نصب موتور پرخوران برروي سورن 
و  قدرت   با  خودروهاي  به  بازار  نياز  تامين  براي 
گشتاور باالتر ، پروژه TC7  تعريف شده است.   

درون  به  زياد  فشار  با  را  هوا  توربوشارژر  سيستم 
سيلندر مي دمد؛ به اين ترتيب  توربوشارژر مي تواند  
اين به آن  بهبود ببخشد.  بازدهي حجمي موتور را 
معني است كه قدرت و گشتاور خودروي مجهز به 

توربوشارژر بيشتر از نوع معمولي است .

ويژگي هاي اين پروژه  عبارتند از : 
ملي  موتور  شاخه  از   ( پرخوران  موتور  •افزودن  

EF7(  در سبد محصوالت شركت.
•استفاده از پتانسيل موجود در توسعه بازار صادرات 
و  توان  با  محصول  خواستار  مشتريان  •جذب 

گشتاور باالتر از نظر قواي محركه.
•حفظ مشخصات محصول در حالت)مود( گاز سوز 
ارايه  مدل  نقاط مرتفع در صورت  و همچنين در 

گاز سوز.
به  مجددا«   1393 ماه  تير  در  پروژه  اين  تعريف    
روز آوري شد و هم اكنون طراحي آن پايان يافته و  
استارت  اين پروژه   براي اول تير ماه 1394 برنامه 

ريزي شده است .

ب - نصب موتور ملي ديزل بر روي خودرو 
سورن 

 با توجه به لزوم بهره گيري از تنوع سوختي كشور  
و تكميل سبد محصوالت شركت ،و همچنين  نياز 
به كاهش مصرف سوخت در محصوالت توليدي، 
شركت ايپكو با مشاركت و سرمايه گذاري شركت 
نفت نسبت به طراحي موتور ديزل ) از شاخه موتور 
ملي EF7(  اقدام نموده است . لذا در اين پروژه 
مقرر است كه بر روي محصول سمند و سپس دنا  

نصب و توليد گردد.

داليل استراتژيك انجام پروژه مذكور، شامل 
موارد زير مي باشد:
•مالكيت ايراني قواي محركه ديزل 

•بومي سازي فن آوري موتورهاي ديزل كه در حال 
و  اروپايي  كشورهاي  مالكيت  تحت  تمامًا  حاضر 

غربي قرار دارد.
• قيمت باالي موتورهاي ديزل نسبت به موتورهاي 
بنزيني و لزوم كاهش قيمت تمام شده اين موتورها 

با بومي سازي توليد مجموعه ها و قطعات آن.
توسعه  و  طراحي  فني  دانش  از  استفاده  حداكثر   •

موتورهاي احتراقي كسب شده در داخل كشور.
• طراحي بر پايه موتور ملي و اضافه نمودن موتور 

ديزل به سبد اين خانواده موتور.
•تكميل سبد محصوالت شركت ايران خودرو

محصوالت  آاليندگي  و  سوخت  مصرف  •كاهش 
شركت ايران خودرو

•افزايش صادرات محصوالت
طبق برنامه و بر اساس تعريف قبلي اين پروژه مي 
بايست در انتهاي سال 93 به بهره برداري مي رسيد 
ولي پروژه متوقف گرديد و مجددا  با تغييراتي  كه  
 sop در تعريف اين پروژه بوجود آمده است  زمان
آن با ويژگي هاي جديد محصول براي  انتهاي سال 

1394 هدفگذاري شده است 

 پ - نصب موتور ايكس يو ام برروي پژو 
پارس 

با توجه به تحريم هاي سال 1391و 1392  وعدم 
  ELX براي پارس  L4 JP4 XU7 تامين موتور
و در راستاي مصوبات دولت مبني بر الزام استاندارد 
به  ، همچنين جهت دستيابي  آاليندگي  يورو4  در 
موتور  خالي   جاي  كه  باالتر  حجمي  با  موتوري 
ايران  L4 JP4-XU7   را در سبد قواي محركه 

سوز  گاز  پايه  قابليت  همچينين  و  كند  پر  خودرو 
دستور  در  پروژه   اين  باشد،لذا  داشته  نيز  را  شدن 

كار قرار گرفت.
،توان  عملكردي  مشخصات  نزديكي  به   توجه  با 
 ،  L4 موتور  و   XUM موتور  خروجي  وگشتاور 
خودرو پارس ELX با موتور XUM اجرا  وپس 
تائيديه  اخذ  به  موفق  مراحل صحه گذاري  از طي 
TA موسسه استاندارد و مجوز شماره گذاري ناجا   
سازي  وتجاري  توليد  مراحل   92 آبان  واز  گرديد 
مجدد  توليد  باعث  مهم  .اين  پذيرفت  صورت  آن 
  L4 موتور  تامين  ارزبري  وحذف  مذكور  خوردو 

وكاهش هزينه باال  گرديد .
موتور  ارتقا سبد  منزله  به    XUM موتور  توسعه  
ايران خودرو مي باشد كه باعث تداوم توليد  هاي 
موتور خانواده XU  با توجه به الزامات استانداردي 

و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته مي باشد. 

در اين پروژه 
•افزايش حجم موتور از 1.8به 1.905 ليتر 

حدودي  حفظ  با  موتور  وگشتاور  توان  •افزايش 
XU7  ميزان مصرف سوخت

•بهبود گريد مصرف سوخت خودرو  
•دستيابي به استاندارد آاليندگي يورو4 

•بهبود سيستم ورودي هوا به موتور.
•بهبود سيستم خروجي دود و كاتاليست 

اجرا گرديده است. 

ت- طراحي داشبورد جديد 
دو   به  جديد)مجهز  داشبورد  طراحي  به  باتوجه 
وپارس   405 پلتفرم  محصوالت  براي   ) ايربگ 
 XUM موتور  با   ELX پارس  محصول  توسعه 
و  طراحي  7مركز  كار  دستور  در  جديد  وداشبورد 

توسعه محصوالت ايران خودرو  قرار گرفت.
فاز اول اين پروژه در زمان مفرر پايان يافت.و 
مردادماه  هجدهم   تاريخ   در  پروژه  دوم  فاز 
سال 93  با اضافه نمودن تغييراتي در خودروي 
پارس از قبيل HVAC  اتوماتيک، دو ايربگ 
راننده و سرنشين و همچنين ارتقاء به يورو4 با 

EOBD تعريف گرديد.
تداوم  جهت  الزم  شرايط  ايجاد  فاز  اين  در   
محصول  ايمني  نظر  از   ELX پارس  توليد 
دو  به  مجهز  جديد  داشبورد  نمودن  اضافه  با 
ايربگ ايجاد گرديد . همچنين ارتقا فيچر هاي 
محصول با افزودن  فيچرهاي موجود در پارس 
سال كه در ELX نمي باشند جهت ارتقاء به 
 EOBD باالترين فيچرهاو ارتقاء به يورو4 با
به پروژه اضافه گرديد .فاز دوم نيز براي انتهاي 

پائيز 1393 اجرا و به توليد انبوه رسيد.

  بخش ايمني 
 ، ESC   كنترل پايداري)  EEEث- پروژه
   EPBو ترمز پارك برقي EPS فرمان برقي

   (
تكنولوژي  روند  اساس  بر  پروژه  اين  پيشنهاد   
صنعت خودرو ، نيازمندي هاي ايمني، و نيازمندي 
تعريف  سوخت  مصرف  كاهش  هاي 

گرديده است 
سيستم  جايگزين  برقي  فرمان  سيستم 
لحاظ  به   . ميشود  موجود  هيدروليكي 
آنكه فرمان برقي مانند پمپ هيدروليک 
فقط  و  نيست  كار  حال  در  هميشه 
نياز  موقع  و  باشد  مي    Stand By
شدن  كمينه  باعث  لذا  ميگردد  فعال 
كاهش  نتيجتا  و  نياز  مورد  انرژي 
كصرف سوخت  مي شود. ويژگي هاي 
نرمي فرمان و كنترل پذيري نيز در اين 
نوع فرمان از مهمترين مزيت آن است 
 Hill سيستم ترمز پارك برقي با ويژگي
و  راننده  راحتي  در    start assist
شروع به حركت خودرو در شيب موثر 

مي باشد . 
ويژه  اهميت  كه  نيز    ESC سيستم 
پايداري خودرو و جلوگيري  هاي در 
دارد  واژگوني  و  خودرو  انحراف  از 
استاندارد  به  تبديل  نيز  پا  ارو  در  و 
رقابتي  مزيت  آن هم  اجراي  و  است  اجباري شده 
در بازار داخل و هم قابليت انطباق با بازار صادراتي 

خواهد داشت.
تعريف  ( بطور مستقل  فيچر  با سه   ( پروژه  اين    
گرديد ه است  كه با مشاركت كروژ و شركت مندو 

اجرا مي گردد.
در  از سال 1383  آنكه  عليرغم  كه    ESP پروژه 
خودرو  ايران  محصوالت  توسعه  و  طراحي  مركز 
براي اجراي آن تالش گرديد اما داراي محدوديت 

هاي ذيل بود:
1.هزينه باالي طراحي ؛ توسعه و تيونينگ

2.زمان الزم براي انجام پروژه
 ABS 3.قيمت تمام شده و افزايش قيمت نسبت به

4.تغييرات به جهت جانمايي
سنسور  واردات  جهت  ها  سازنده  5.محدويت 

YAW RATE
پيشنهاد  ارائه  با  مجددا  پروژه   اين  تعريف  امكان 
فوق   مشكالت  رفع  و  كننده  تامين  توسط  جديد 

ميسر گرديد.

EPB ترمز پارك برقي
روي  سيستم  اين  نصب  و  جهاني  ترند  توجه  با 
سيستم  اين  همسوئي   نيز  و  لوكس  خودروهاي 
نيز  سيستم  اين  نصب  ؛  پايداري  كنترل  سيستم  با 
توسط كروز پيشنهاد شد. بررسي هاي جامع نيز اين 

پيشنهاد را تاييد نمود.

اهداف پروژه 
نصب تجهيزات مدرن مطابق با تكنولوژي روز روي 

خودرو هاي لوكس
ايجاد ارزش افزوده فني و مهندسي 

حفظ و افزايش بازار تقاضا
راحتي سرنشين و رضايت مشتري

افزايش ايمني ؛  كاهش ميزان تصادفات و واژگوني 
كاهش مصرف سوخت و درجه آاليندگي خودروها
امكان نصب تجهيزات مدرن در آينده  مانند پارك 

خودكار كه نياز به فرمان برقي دارد 
پروژه فوق در سال 1393 در سطح معاونت تعريف 
سازي  تجاري  مرحله  به   1395 سال  در  و  شده 

خواهد رسيد. 
 

بخش محصوالت جديد 
:X409

ذيل  شرح  به  پروژه  اجراي  و  تعريف  از  اهداف   
است :   

• حفظ و ارتقاء برند ايران خودرو در بازار داخلي 
و گسترش سهم بازار

در  ايران خودرو  برند  براي  رقابتي  مزيت  ايجاد   •
بازارهاي صادراتي  و توسعه صادرات

جديد   استايل  ارائه  با  خودرو  ايران  برند  ارتقاء   •
در خودروها در نماهاي جانبي و فيچرهاي جديد 
و  قطعات  از  بعضي  در  كيفي  مشكالت  رفع   و 

مجموعه ها
جهت  مناسب  تجهيزات  و  فناوري  از  استفاده   •

افزايش رقابت پذيري محصول
زمان آغاز پروژه ازدي ماه 1393 شروع  و پايان آن 

در انتهاي سال 94 تعريف شده است.

:X502 
اهداف از تعريف و اجراي پروژه به شرح ذيل است 
:   •حفظ و ارتقاء برند ايران خودرو در بازار داخلي 

و گسترش سهم بازار
در  خودرو  ايران  برند  براي  رقابتي  مزيت  •ايجاد 

بازارهاي صادراتي  و توسعه صادرات
جديد   استايل  ارائه  با  خودرو  ايران  برند  •ارتقاء 
در خودروها در نماهاي جانبي و فيچرهاي جديد 
و قطعات  از  بعضي  در  كيفي  مشكالت  رفع   و 

 مجموعه ها
جهت  مناسب  تجهيزات  و  فناوري  از  •استفاده 

افزايش رقابت پذيري محصول
طبق  و  شده  شروع   1393 بهمن  اواخر  در  پروژه 
خواهد  انبوه  توليد  به   1395 درارديبهشت  برنامه 

رسيد.

گام هاي توسعه اي ايران خودرو 

از ارتقاي محصوالت جاري تا طراحي خودرو هاي جدید

بانك مركزی اعالم كرد:

نرخ تورم خردادماه 15.6 درصد 
قضایی،  مراجع  نیازهای  رفع  برای  مرکزی  بانک 
پژوهشگران، مجامع علمی و سایر استفاده کنندگان 

آمار این بانک، نرخ تورم خرداد را اعالم کرد.
گرچه بر حسب ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم 
توسعه، مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار 
در کشور، اخیراً آمار نرخ تورم در مناطق شهری ایران 
در خرداد 1394 را منتشر کرده است، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران نیز در چارچوب بند »ج« ماده 
یادشده و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کاالها و خدمات 

مصرفی در خرداد 1394 را محاسبه کرده است.
این گزارش می افزاید: به منظور پاسخگویی به نیازهای 
محاکم و مراجع قضایی و استفاده پژوهشگران و مجامع 
علمی و کارشناسی و سایر استفاده کنندگان از آمار بانک 
مرکزی، خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس 

سال پایه 100=1390 به شرح زیر اعالم می شود:
- شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران در خرداد 1394 به عدد 225.5 رسید 

که نسبت به ماه قبل 1 درصد افزایش یافت.
- این شاخص در خرداد 1394 نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل 16 درصد افزایش داشته است.
به خرداد 1394  ماه منتهی  تورم در دوازده  نرخ   -
نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد 1393 معادل 

15.6 درصد است.

کاهش 900 میلیون نفر از جمعیت 
فقیر دنیا

براساس آمار سازمان ملل، جمعیت کسانی که در فقر 
شدید زندگی می کنند، از 1.9 میلیارد نفر به یک 

میلیارد نفر کاهش یافت. 
به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری فرانسه، براساس 
گزارش دفتر »یونیسف« سازمان ملل، تعداد کسانی که 
در فقر شدید زندگی می کنند، از یک میلیارد و 900 
میلیون نفر در سال 1990 میالدی به یک میلیارد نفر 

در سال 2015 میالدی کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که همچنان 47 درصد از این افراد 
زیر 18 سال هستند و بیش از 46 میلیون نفر از آنها 
دانش آموزان دبستانی و همچنین 58 میلیون نفر 
از آنها به دور از محیط آموزش قرار دارند. این بدان 
معناست که میلیون ها نفر در سرتاسر جهان با فقر 

دست و پنجه نرم می کنند.
همچنین این وضعیت در هند علیرغم رشد اقتصادی 
باثبات این کشور در یک دهه اخیر از آمار قابل تاملی 
برخوردار است و از جمعیت یک میلیارد و 200 میلیون 
نفری این کشور، 50 درصد کسانی که زیر 24 سال 
هستند از فقر برخوردار هستند و در حدود 60 درصد 

از آنها دارای درآمد روزانه کمتر از 2 دالر هستند.

یک مقام مسئول با بیان اینکه از امروز در تهران و 
البرز الشه های سرد شده گوسفندی به بازار عرضه 
کله  ازجمله  دام  احشای  و  امعا  گفت:  می شوند، 
پاچه و سیراب شیردان باید فرایند سردوترد شدن 

را طی کنند. 
و مواد  بهداشت عمومی  بر  نظارت  مدیرکل دفتر 
طرح  اینکه  بیان  با  دامپزشکی   سازمان  غذایی 
پیش سرد کردن الشه های گاوی مهرماه سال قبل 
البرز  در تمامی کشتارگاه های دو استان  تهران و 
انجام شد، اظهارداشت: قرار شد به دنبال این اقدام 
الشه های  برای  طرح  این   94 اردیبهشت ماه  در 
گوسفندی اجرا شود اما چون تجهیزات پیش سرد 
چند کشتارگاه در موعد مقرر کامل نشده بود، به 
درخواست آنها اجرای طرح دوماه به تعویق افتاد. 
عباس عباسی با اشاره به اینکه هم اکنون تقریبا 
تجهیزات  به  البرز  و  تهران  کشتارگاه های  کلیه 
دیروز  از  کرد:  اضافه  شده اند،  مجهز  نیاز  مورد 
امروز  از  و  انجام شد  روز شنبه  نیاز  کشتار پیش 
عرضه  بازار  به  گوسفندی  شده  سرد  الشه های 

 شوند. 
در  دام  الشه  مذکور  طرح  در  کرد:  اضافه  وی 
در  ساعت   24 مدت  به  کشتارگاه ها  پیش سرد 
نگهداری  سانتیگراد  درجه   4 تا  صفر  دمای 

سردخانه دار  ماشین های  توسط  و سپس  می شود 
به قصابی ها یا مراکز بسته بندی حمل می شوند.  

سوی  از  شده  مطرح  مباحث  درباره  عباسی 
طرح  اجرای  اینکه  بر  مبنی  مسئوالن  برخی 
پیش سرد کردن گوشت باعث افزایش قیمت آن در 
بازار خواهد شد، گفت: چنین اتفاقی رخ نمی دهد. 

مطرح  را  مباحث  این  که  کسانی 
می کنند، مدعی هستند الشه هایی 
می گیرند،  قرار  سرد  پیش  در  که 
اما  می کند  پیدا  کاهش  آنها  وزن 

این موضوع صحت ندارد. 
اینکه  به  اشاره  با  مقام مسئول  این 
قرار گرفتن الشه در پیش سرد سبب 
بیماری زایی  عوامل  رفتن  میان  از 
آن  در  است  ممکن  که  خواهد شد 
وجود داشته باشند، گفت: عالوه بر 
این، طی این فرایند گوشت تردتر و 

خوش طعم تر خواهد شد. 
دامپزشکی  سازمان  توصیه  عباسی 
به مردم را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: مردم 
نکنند  مصرف  کشتار  از  بعد  مستقیما  را  گوشت 
نگهداری  یخچال  در  ساعت   24 را  آن  حتما  و 
کنند، ضمن اینکه جگر باید 48 ساعت در یخچال 

نگهداری و سپس مصرف شود. 

وی افزود: همچنین مردم گوشت مورد نیاز خود 
نظارتی  شبکه  از  خارج  که  کشتارگاه هایی  از  را 

دامپزشکی هستند، تهیه نکنند. 
جمله  از  دام  احشای  و  امعا  اینکه  بیان  با  عباسی 
کله پاچه و سیراب شیردان باید فرایند سرد و ترد 
شدن را طی کنند، اظهارداشت: در غیر این صورت، 
مصرف کنندگان در معرض خطر ابتال به بیماری های 

مشترک بین انسان و دام قرار می گیرند. 
و مواد  بهداشت عمومی  بر  نظارت  مدیرکل دفتر 
غذایی سازمان دامپزشکی ادامه داد: استان تهران 
که از مهر سال قبل اجرای این طرح در آنجا آغاز 
در  و  بوده  سرد  پیش  زنجیره  حلقه  آخرین  شد، 
و  صنعتی  کشتارگاه های  کشور  استان های  تمام 
به  وابسته  که  سنتی  کشتارگاه های  از  برخی 
شهرداری بوده اند، به تجهیزات پیش سرد مجهز 

شده بودند. 
آغاز عرضه الشه های سرد شده  با  افزود:  عباسی 
گوسفندی از فردا، بیش از 80 درصد دام کشتاری 
وارد  پیش سرد  در  گرفتن  قرار  از  بعد  کشور 
برای  ما  پس  این  از  اینکه  ضمن  می   شوند،  بازار 
کشتارگاه های تازه احداث شده که بدون زنجیره 
صادر  بهداشتی  بهره برداری  پروانه  باشند،  سرد 

نخواهیم کرد. 

آغاز عرضه گوشت سرد از امروز
اجرای طرح پيش سرد باعث گرانی نمی شود

در حالی که بیش از یکسال از اعالم ممنوعیت واردات 
سال  به  نسبت  آن  واردات  میزان  می گذرد،  برنج 
برنج  سهم  و  داشته  درصدی   100 افزایش  گذشته 
هندی پرحاشیه به عنوان صدرنشین واردکنندگان رو 
به افزایش بوده و کشورهایی مانند آمریکا و پرتغال هم 

دیگر در بازار برنج ایرانی حضور ندارند. 
طی دوماهه نخست امسال 149 هزار و 100 تن برنج به 
ارزش 153 میلیون و 200 هزار دالر از پنج کشور پاکستان، 
امارات، تایلند،ترکمنستان و هند وارد شد که نسبت به 
همین بازه زمانی در سال گذشته با افزایش 100 درصدی 
از نظر وزنی و ارزشی مواجه شده است چرا که طی دو 
ماهه نخست سال گذشته هیچگونه واردات برنجی صورت 
نگرفته  بود.  در این میان برنج هندی که طی سال های اخیر 
با حاشیه های بسیاری از جمله آلوده  بودن به فلزات سنگین 
و باقیمانده های شیمیایی مانند آرسنیک متهم شده بود و 
مقرر شد تا با کنترل و نظارت های بیشتری مواجه شود، 
در صدر فهرست واردکنندگان برنج قرار دارد و با سهم 87 
درصدی از بازار برنج وارداتی افزایش سه درصدی نسبت 
به فروردین ماه امسال داشته است. چرا که بیش از 129 
هزار تن از واردات برنج سهم هندی ها در سبد دوماهه برنج 

وارداتی است. 
البته علیرغم اینکه عباس کشاورز ادامه واردات برنج را ناشی از 
وجود ثبت سفارش های قبلی می داند، غالمرضا خانکشی پور 
- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج – در این زمینه 
گفت: به نظر می رسد مسئوالن برخالف ادعاهایی که برای 

واردات برنج مطرح می کنند و می گویند »این واردات به 
ثبت سفارش های گذشته مربوط است«، نظارت کافی در 
واردات برنج ندارند، چراکه پس از گذشت بیش از یکسال از 
ممنوعیت واردات برنج، طبیعی نیست که همچنان واردات 
این محصول با ثبت سفارش های گذشته به کشور صورت 
گیرد. آلوده بودن برنج های هندی در سال گذشته از سوی 
مسئوالن به کرات اعالم می شد.  و اینکه اگر آلوده بودن 
برنج های وارداتی هندی و پاکستانی در سال گذشته اعالم 
شد به اعتقاد خانکشی پور ناشی از افزایش واردات بی رویه 
برنج و مملو شدن انبارهای کشور از این محصول بود که برای 
افزایش ماندگاری آن از سموم غیرمجاز استفاده شد و آلوده 

شدن برنج های وارداتی را رقم زد. 
حال باید دید پس از سهمیه بندی شدن واردات محصوالت 
اساسی مانند برنج از سوی وزارت جهادکشاورزی و نظارت 
این  رویه  بی  واردات  شاهد  دیگر  آن  واردات  بر  بیشتر 
محصول نخواهیم بود یا اینکه تنها دایره واردکنندگان این 

محصول محدودتر می شود. 

طبق قانون مالیات ارزش افزوده آرد خبازی، نان، گوشت، 
قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی، شیر 
خشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی 
درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقالم دیگر از این مالیات 

معاف هستند.
به گزارش فارس، در مقاطع زمانی مشاهده می شود برخی 
فروشندگان با سوءاستفاده از بی اطالعی مصرف کنندگان 
کاالهایی را که معاف از مالیات ارزش افزوده بود با دریافت 

مالیات به مصرف کننده ارائه می دهند.
نمونه های آن در دوره های مختلف مانند: مالیات از داروها و 

کاالهای خوراکی اساسی مردم است.
به  مالیاتی حسب وظیفه خود نسبت  هر چند سازمان 
سوءاستفاده برخی فروشندگان برای اخذ مالیات از کاالهایی 
که معافیت دارند هشدار می دهد اما با این حال ضرورت 
نهادهای نظارتی نسبت به چنین اقدامات غیرقانونی برخورد 

و نظارت بیشتری داشته باشند.
کدام کاالها از مالیات ارزش افزوده معاف هستند؟

افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  طبق ماده 12 فصل دوم 
محصوالت کشاورزی فراوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان، 

زنبور عسل و نوغان
انواع کود، سم، بذر و نهال

آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، 
تغذیه  مخصوص  شیر خشک  نباتی،  روغن  پنیر،  شیر، 

کودکان
انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی )انسانی، 

حیوانی و گیاهی( و خدمات توانبخشی و حمایتی
خدمات حمل ونقل عمومی، مسافری درون و برون شهری 

جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی
فرش دستباف

خوراک دام و طیور
چاپ،  کاغذ  انواع  و  تحریر  دفاتر  مطبوعات،  کتاب، 
صورت  به  اعطایی  کاالهای  مطبوعات  و  تحریری 
نهادهای  و  دولتی  مؤسسات  وزارتخانه ها،  به  بالعوض 
وزیران و حوزه های  تأیید هیأت  با  عمومی غیردولتی 

علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا
کاالهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان 
معافیت مقرره طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور 
می شود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات 

خواهد شد.
اموال غیرمنقول

قانون  بر درآمد حقوق موضوع  مالیات  خدمات مشمول 
مالیات های مستقیم

و  اعتباری  مؤسسات  بانک ها،  اعتباری  و  بانکی  خدمات 
صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه 

اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج از بورس
مشترک  پیشنهاد  با  آموزشی  و  پژوهشی  خدمات  انواع 
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری علوم اقتصادی و 
دارایی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و 

پرورش، کار و رفاه اجتماعی
رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه های 
براساس فهرستی به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری، 

وزارت اقتصاد
اقالم با مصارف صرفا دفاعی نظامی و انتظامی و امنیتی 

براساس فهرست مشترک وزارت دفاع و وزارت اقتصاد.

افزایش 100 درصدی واردات برنج
ادامه صدرنشينی برنج هندی و حذف آمريكا و پرتغال از بازار ايران

سبد کاالهای اساسی خانوار معاف از مالیات ارزش افزوده
سواستفاده  برخی از بی اطالعی خريداران
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کیارش اسدی زاده:

برای مردان نسخه نپیچیدم
کارگردان فیلم سینمایی »گس« اعالم کرد این 
فیلم در اکران همزمان در ایتالیا با استقبال نسبی 
روبه رو شده و بانوانی که مخاطب اثر بوده اند آن را 

در ادامه سینمای اصغر فرهادی دانسته اند.
درباره  »گس«  کارگردان  اسدی زاده  کیارش 
جزئیات اکران این فیلم سینمایی در ایتالیا و نظر 
اکران  قرارداد  مهر گفت:  به  ایرانی  غیر  مخاطب 
»گس« در ایتالیا سال گذشته بسته شد و اتفاق 
خوبی که افتاد این بود که نمایش »گس« در ایتالیا 
با اکران این فیلم در گروه سینمایی »هنر و تجربه« 
در ایران همزمان شد و این همزمانی فرصت خوبی 
ایجاد کرد تا نظر مخاطب ایرانی و غیر ایرانی را با 
هم دریافت کنم. به گفته وی، نسخه کامل این 
فیلم سینمایی در ایتالیا روی پرده رفت اما بیننده 

ایرانی نسخه ممیزی شده آن را می بیند.
اسدی زاده با اشاره به اینکه بازخوردهایی که از دو 
بوده است،  طیف مخاطب داشته بسیار متفاوت 
بیان کرد: دسته ای از مخاطبان ایرانی با این فیلم 
مخالفت می کردند و معتقد بودند که داستان زنان 
بخش  ام.  داده  تعمیم  جامعه  کل  به  را  »گس« 
دیگری از مخاطبان هم می گفتند اثری مردستیز 
است اما به عنوان کارگردان و در کمال احترام به 
این  در  متفاوت هموطنانم، می گویم که  دیدگاه 
فیلم به هیچ عنوان برای مردان نسخه نپیچیدم 

و حکمی صادر نکرده ام.
کارگردان فیلم »گس« درباره نظر مخاطب غیر 
از  برخی  در  که  نمایش هایی  در  گفت:  ایرانی 
جشنواره ها و همچنین در ایتالیا داشتم متوجه 
تماشاگران  آنها شدم.  متفاوت  و قضاوت  دیدگاه 
خارجی »گس« این اثر سینمایی را یک موضوع 
زنان  از  بسیاری  دانستند.  می  شمول  جهان 
تماشاگر در ایتالیا برداشت جالبی از فیلم داشتند و 
معتقد بودند که دیدگاه شان بعد از دیدن فیلم های 
اصغر فرهادی نسبت به زنان ایرانی و موقعیت های 
اجتماعی آنها تغییر کرده است و فیلم »گس« را 

نیز در همین راستا می دانستند.
اسدی زاده در پاسخ به اینکه وضعیت اکران فیلم 
»گس« در گروه سینمایی »هنر و تجربه« چگونه 
است؟ گفت: با وجود اینکه سانس های این گروه 
سینمایی چرخشی است و همین چرخشی بودن 
به روند اکران فیلم های این گروه لطمه می زند اما 
»گس« برخالف انتظارم به خوبی دیده شده است.
را  »شکاف«  سینمایی  فیلم  که  کارگردان  این 
اثر  در نوبت اکران دارد درباره زمان نمایش این 
سینمایی نیز گفت: برنامه اکران این فیلم سینمایی 
هنوز  ولی  گرفته شده  نظر  در  پاییز  فصل  برای 

جزئیات آن مشخص نیست.

سرمایه گذاری »علی بابا پیکچرز« 
در فیلم »ماموریت غیر ممکن ۵«

در  که  کرد  اعالم  پیکچرز«  بابا  »علی  کمپانی 
پروژه »ماموریت غیر ممکن ٥« سرمایه گذاری 
خواهد کرد و قصد دارد عالوه بر سرمایه گذاری 
های  فیلم  توسعه  رسمی  شریک  عنوان  به 

سینمایی در چین عمل کند.
 به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این اولین 
سرمایه گذاری این کمپانی چینی در هالیوود است 
و قرار است هر دو طرف یعنی شرکت »پارامونت« 
و »علی بابا پیکچرز« در زمینه فروش آنالین بلیت، 
با یکدیگر  تجاری کردن و توسعه فیلم در چین 
همکاری کنند.  ژانگ کیانگ مدیرعامل »علی بابا 
پیکچرز« درمورد این همکاری گفت: »ماموریت غیر 
ممکن ٥« اولین قدم ما به سمت بین المللی شدن 
کمپانی است و مجموعه ما به دنبال همکاری بیشتر 
با سایر استودیو های فیلمسازی است؛ جایی که ما 
می توانیم با ادغام منابع، تکنولوژی ها و استعدادها 
در  جهانی  یکپارچه  های  برنامه  ایجاد  سمت  به 

صنعت فیلم حرکت کنیم.
معاون کمپانی پارامونت »راب مور« نیز در این باره 
گفت: در مالقاتی که در پاییز گذشته در لس آنجلس 
با هم داشتیم زمینه های همکاری های مشترک را 
بررسی کردیم و امیدوارم این همکاری زمینه ساز 
فعالیت های مشترک آتی ما بشود. خالقیت کمپانی 
»علی بابا« در عرضه محصوالتش به مشتری ها  آنها 

را به یکی از شرکای خوب ما تبدیل کرده است.
کمپانی »علی بابا پیکچرز« سرمایه عظیمی بالغ 
اساس  بر  می خواهد  و  دارد  دالر  بیلیون  بر ١.٦ 
سیاست های خود بخشی از این سرمایه را در دنیای 

سرگرمی صرف کند.

جایزه سال جشنواره »نانتوکت« 
به رابرت تاونی می رسد

جایزه سال فیلمنامه نویسان جشنواره »نانتوکت« که 
در حال برگزاری است به رابرت تاونی به نویسنده 

برنده اسکار می رسد.

در بیست سال گذشته جشنواره فیلم »نانتوکت« 
میزبان فیلمنامه نویسان برجسته ای همچون دیوید 
او.راسل، آرون سورکین، جود آپاتو، هارولد رامیس، 

چارلی کافمن و الکساندر پین بوده است.
برگزار خواهد  روز  در شش  که  این جشنواره  در 
شد فیلم هایی همچون »کودکی« »آخرین روزها 
در ویتنام« و »۲۰ فوت از استاردام« که نامزدهای 
اسکار نیز هستند نمایش داده خواهد شد و از آنها 
تقدیر به عمل می آید. جایزه سال فیلمنامه نویسان 
در این دوره به رابرت تاونی نویسنده »محله چینی 
تعلق  نیز شده است،  اسکار  برنده جایزه  ها« که 
خواهد گرفت و از لسلی هدلند نویسنده و کارگردان 
فیلم »دختران مجرد« تقدیر به عمل می آید. در 
این مراسم فیلم مستند »چه اتفاقی افتاده خانوم 
سیمون؟« که درباره زندگی »نینا سیمون« خواننده، 
پیانیست و فعال حقوق بشر آمریکایی و برنده جایزه 

گرمی در سال ۲۰۰۰ است، نمایش داده می شود.
»میستل باربی« مدیر اجرایی این جشنواره درباره 
اهدف این رویداد هنری گفت: ماموریت و هدف 
و  توجه  جشنواره  این  ایجاد  بدو  از  ما  موسسه 
اهمیت به فیلمنامه های بزرگ و فیلمنامه نویسان 
برجسته و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حرفه 
فیلمنامه نویسی بوده است و بعد از چند سال به نقل 
روایت های عالی مانند آنچه در فیلم های مستند رخ 

می دهد نیز پرداخته است.
این جشنواره در شب افتتاحیه میزبان فیلم »پایان 
سفر« خواهد بود که درباره مصاحبه با دیوید فاستر 
واالس نویسنده رمان مشهور »شوخی بینهایت« در 
جریان یک سفر پنج روزه است. در میان مهمانان 
ویژه این دوره از جشنواره نام بن استیلر، مارک روفالو 
و گلن کلوز نیز به چشم می خورد. رابرت تاونی که 
قرار است در این مراسم جایزه سال فیلمنامه نویسان 
به او اهدا شود به خبرنگاران گفت: بردن این جایزه 
مثل سایر جوایز دیگر کمی مانند برنده شدن در 
التاری است. این جشنواره از ۲٤ ژوئن )٣تیر( آغاز 

شده و تا ۲٩ )٨تیر( ادامه خواهد داشت.

توقف یک سریال به دلیل حذف جزئیات 
درباره اجداد برده دار بن افلک

پخش  آمریکایی،  تلویزیونی  شبکه  اس،  بی  پی 
به  را  نیاکان خود«  سومین فصل سریال »یافتن 

تعویق می اندازد.
آن  از  را پس  تصمیم  این  این مجموعه،  مدیران 
گرفتند که مشخص شد تهیه کنندگان این سریال، 
جزئیاتی درباره برده داری یکی از نیاکان بن افلک، 
بازیگر و کارگردان آمریکایی را در یکی از قسمت ها 
حذف کرده اند. بر اساس نتیجه تحقیق روی یکی از 
قسمت های این سریال که اکتبر پارسال پخش شد، 
بن افلک در خصوص حذف جزئیاتی درباره یکی 
از نیاکانش که برده دار بوده است، با تهیه کنندگان 
مذاکره کرده است. پی بی اس گفته است تصمیم 
دارد یک حقیقت یاب و یک نََسب شناس مستقل را 

برای این برنامه استخدام کند.
پی بی اس با ادامه تحقیقات خود، به این نتیجه 
رسید که تهیه کنندگان، اصول و معیارهای شبکه 
را نقض کرده اند چرا که اجازه داده اند بن افلک بر 
این برنامه تاثیر نامناسب بگذارد. همچنین تهیه 
کنندگان، پی بی اس را از تالش های افلک برای 
تاثیرگذاری بر محتوای برنامه بی خبر گذاشته بودند.
تا زمانی که مطمئن  مدیران این شبکه گفته اند 
نشوند اصول ادیتوریالی به سطحی قابل اطمینان 
رسیده، ساخت فصل چهارم را سفارش نخواهد داد.

خبر برده داری یکی از نیاکان بن افلک نخستین 
بار پس از هک شدن ایمیل های شرکت سونی 
علنی شد. در جریان هک شدن ایمیل های شرکت 
سونی، مشخص شد ایمیل هایی میان هنری لوییس 
گیتس جونیور، استاد دانشگاه هاروارد و مجری این 
برنامه و مایکل لینتون، مدیر عامل شرکت سونی در 

این زمینه رد و بدل شده است.

خبـــر

خبـــر

کریستیز لندن امروز در حراج ساالنه ماه ژوئن خود 
٥۲ قطعه از آثار هنرمندان سبک امپرسیونیستی 
و هنر مدرن را به ارزش ٧١.٤ میلیون پوند معادل 

١١٣ میلیون دالر عرضه کرد.
نکته جالب درباره حراجی اخیر این بود ٨٤ درصد 
از این آثار را یک عالقه مند هنر خریداری کرد. 
از  بزرگ  نقاشی  یک  مجموعه  این  اثر  گرانترین 
زنبق ها اثر »مونه« بود که بین سال های ١٩١٤ 

تا ١٩١٧ کشیده شده است. این اثر مونه به مبلغ 
١۰.٨ میلیون پوند )١٧.١ میلیون دالر( و کمی 

باالتر از پیش بینی ها فروخته شد.
نقاشی  از  یکی  مجموعه  این  دیگر  ارزشمند  اثر 
های »رنه ماگریت« نقاش مشهور بلژیکی با عنوان 
»بوسه« بود که به مبلغ ١.٩٩ میلیون پوند )٣.١٦ 
میلیون دالر( فروخته شد. از چهار اثر این نقاش 
سبک سوررئال که در این حراجی عرضه شد. سه 

اثر این هنرمند فروخته شد و تنها هنرمندی بود 
که بیشترین آثار را داشت.

تنها اثر این مجموعه که کمی کمتر از پیش بینی 
ها فروخته شد یکی از آثار پابلو پیکاسو بود که 
در سال ١٩٦٩ کشیده شده بود. این اثر به مبلغ 
فروخته  دالر(  ملیون   ٧.۰٣( پوند  میلیون   ٤.٤٥
شد. انتظار می رفت این اثر به رقمی باالتر از ٤.٨ 

میلیون پوند فروخته شود.

زنبق های »کلود مونه« در صدر فروش حراج کریستیز لندن

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

از  روز  این  در  مرا  بده  قرار  خدایا 
در  کن  مقرر  و  بدرگاهت  متوکالن 
مقرر  و  حضرتت  کامروایان  از  آن 

ای  احسانت  به  درگاهت  مقربان  از  آن  در  فرما 
نهایت همت جویندگان.

تشکیالتی  سیستم  گوید:  می  تشکری  سعید 
ای  نویسنده  خلق  دنبال  ما  فرهنگ  و  ادبیات 
نیست که بخواهد بر مبنای باورهای اصیل دینی 
اثری خلق کند بلکه دنبال افراد زودبازده است.

سعید تشکری نویسنده و نمایشنامه نویس در 
به سوالی درباره علت  پاسخ  با مهر در  گفتگو 
کم رنگ شدن بن مایه های قرآنی در ادبیات 
معاصر اظهار داشت: به نظر می رسد از زمان 
شکل گیری جشنواره های ادبی رنگین دینی 
مایه  بن  رفته  رفته  ایران،  ادبیات  سپهر  در 
و خلق  بسته  ما رخت  ادبیات  از  معنوی  های 
سپرده  فراموشی  به  معنوی  اصیل  تولیدات 

شده است.
مثال  یک  مساله  این  برای  بگذارید  افزود:  وی 
بزنم. من به عنوان نویسنده و بر اساس دلدادگی 
شخصی داستان والدت را برای امام رضا)ع( می 
نویسم. وقتی این کتاب تمام می شود باید دو 
سال برای انتشارش بدوم و تازه بعد از دو سال 
که چاپش می کنم به من نمی گویند نویسنده 
بلکه می گویند دینی نویس که همه حق دارند 
که  است  چیزی  کنند.این  کپی  دستم  روی  از 

جریان ادبی امروز ما در حال ساخت آن است.
پسوند  با  جشنوارهای  وقتی  داد:  ادامه  وی 
وارد می شود، همه  ما  ادبیات  به جریان  دینی 

افراد  این  که  حالی  در  شوند  می  نویس  دینی 
نه تنها دینی نویس نیستند بلکه تنها هنرشان 
بازنویسی و رونویسی از اثری است که نویسنده 
این  است.  کرده  خلقش  خود،  اعتقاد  و  آن  با 
که  ماست  فرهنگی  کالن  های  سیاستگذاری 
حوزه  در  هم  است.  شده  اتفاق  این  به  منجر 
و  مقدس  دفاع  حوزه  در  هم  اسالمی،  انقالب 
در حال  ادبیات  در  قرآن،  و  دین  در حوزه  هم 
و  ها  طرح  و  است  پاشنه  این  بر  چرخیدن 
جشنواره های تشکیالتی در تالشند تا همه را 

مانند هم کنند.
چه  داد:  ادامه  فیروزه«  و  »مفتون  رمان  خالق 
کسی می تواند یک نویسنده مذهبی را تعریف 
خالقانه  رویکرد  که  است  این  جز  مگر  کند؟ 
قرآن  مبنای  بر  دارند  سعی  که  ما  نویسندگان 
در حال  در حال حاضر  بنویسند  و کالم وحی 
است  تشکیالت مشخص  به سمت یک  هدایت 
که به جای تولید ادبی بر مبنای دلدادگی دینی 
از  زودبازده  فعالیتهای  انجام  دنبال  به  نویسنده 
االن  است که  این  سوی وی هستند؟ مگر جز 

محصول  خلق  ماشین  دنبال  نویسنده  جای  به 
فرهنگی هستیم؟

تشکری در عین حال با تصریح بر اینکه دوران 
قله نشینی در ادبیات گذشته و همه ما در عصر 
میان مایگی به سر می بریم، تصریح کرد: امروز 
نمی  سفارش  یک  با  که  داریم  قرار  جایی  در 
ای  ویژه  اثر  قدسی  موضوع  یک  پیرامون  شود 
گفت  تشکری  سعید  به  شود  نمی  کرد،  خلق 
از  را دوباره خلق کن. خیلی  اثری مثل والدت 
که  ماست  هنری  ذات  حاصل  ما  های  دریافت 
دوست دارد خالق باشد و این روزها این ذات را 
به سمتی برده اند که آماده مصرف کند و دنبال 
کشف تازه نباشد. این یعنی تربیت نیروهایی که 
و  است  شاخص  آثار  از  برداری  گرته  هدفشان 
نه تولید اثر فاخر. در این فضای زودبازده پرور، 
اصالت  سراغ  به  کسی  دیگر  که  است  طبیعی 

نرود.
ای  جشنواره  وقتی  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
شکل می گیرد نخست می گویند باید استعداد 
یابی کرد و در ادامه در دوره بعد به سراغ جریان 
از  در عمل یک جشنواره پس  اما  رفت.  سازی 
یک دوره برگزاری محل توریست های ادبی می 
شود که بیایند و خوراک بگیرند و کپی کنند. 

شما از این فضا چه انتظاری دارید؟

سهم ادب معاصر از دولت قرآن-3

تشکری: نویسنده زودبازده می پرورانیم نه دینی نویس اصیل

آنکارا در  اعضای هیات علمی دانشگاه  از  یکی 
آمریکا درباره رویکرد کشورش در  نشستی در 
کشورهای  به  آنها  ارائه  و  ها  سریال  ساخت 

دیگر صحبت کرد.
و  رادیو  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
تلویزیون ترکیه، صنم چویک عضو هیات علمی 
کنفرانس  یک  طی  ترکیه  در  آنکارا  دانشگاه 
که  کرد  اعالم  آمریکا   ایندیانای  دانشگاه  در 
مهمی  نقش  ای  ترکیه  های  سریال  موفقیت 
کشور  این  نرم  قدرت  و  وجهه  دادن  نشان  در 
می  بدان  که  موضوعاتی  جنبه  از  و  داشته 
پردازد، تاثیر بسزایی روی تماشاگران زن دارد. 
چویک با اشاره به اینکه سریال های ترکیه ای 
گذشته  در  که  دارد  تاثیری  با  مشابهی  تاثیر 
عامه  فرهنگ  در  آمریکایی  سریال  و  فیلم 
های  سریال  که  تفاوت  این  با  گفت:  داشتند، 
ترکیه ای بیشتر به موضوعاتی چون رمانتیزم، 
آموزش و آزادی زنان و از همه مهمتر خانواده 

می پردازد.

ها  ویژگی  این  اینکه  به  تاکید  با  چویک  صنم 
بین  در  ای  ترکیه  های  سریال  تا  شده  باعث 
پیدا  محبوبیت  خاورمیانه  کشورهای  مردم 
در  سریالها  این  سازندگان  کرد:  اظهار  کند، 
واقع ریسک کرده و با بررسی موضوعاتی چون 
خشونت علیه زنان سعی در ایجاد تعادل مابین 

زندگی مدرن و سنتی دارند. 
وی افزود: محبوبیت سریال های ترکیه ای در 
کشورهای آمریکای التین مانند آرژانتین، شیلی 
و اروگوئه باعث شده تا بررسی آثار ترکیه ای در 

دستور کار این کشورها قرار بگیرد.
صنم چویک افزود: سریال ها می توانند دریچه 
ای باشند به سوی دنیا. از این رو توجه به این 
دیپلماسی عمومی،  ابزار  عنوان یک  به  صنعت 
به  ترکیه  های  پیام  غیرمستقیم  رساندن  در 

گوش همه مردم جهان مفید خواهد بود.
در حال حاضر سریال های ترکیه ای در بیش 
زبان مختلف  به چندین  و  از ٧٥ کشور جهان 

پخش می شود. 

گفت:  ایرانی  موسیقی  خواننده ی  یک 
کنسرت های خارجی معموال در بهترین شرایط 
خیلی  ما  اما  می شوند؛  برگزار  دغدغه  بدون  و 
وقت ها در ایران، تا لحظه ی روی صحنه رفتن و 

دقیقه ی ٩۰ استرس داریم.
ایرانی  موسیقی  خوانندگان  از  یکی  تاج،  وحید 
است که تابه حال اجراهایی را در خارج از کشور 
شرکت  هم  خارجی  فستیوال های  در  و  داشته 
کرده است. این هنرمند که چند خاطره ی تلخ 
هم از برگزاری کنسرت در ایران دارد، درباره ی 
ایران و  برگزاری یک اجرای صحنه ای در  روند 

خارج از کشور سخن گفت.
او در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر این که آیا تابه حال اجرایش در خارج از کشور لغو 
شده است، گفت: در خارج از ایران به هیچ عنوان 
نبوده ام. ممکن است به دلیل  لغو کنسرت  شاهد 
لغو  اجرایی  پرواز،  در  تأخیر  یا  ویزا  نشدن  صادر 

شود، اما عوامل خاصی در لغو آن دخیل نیستند.
در  که  اجرایی  هر  من  داد:  ادامه  هنرمند  این 
خارج از کشور داشته ام، موفقیت آمیز انجام شده و 
همیشه استقبال خیلی خوب بوده است. موسیقی 
سنتی ایرانی در خارج از کشور طرفدار زیادی دارد 
و حتی خیلی ها خواهان اجرای ساز و آواز هستند.

با یک  تاج اظهار کرد: من چندی پیش اجرایی 
نوازنده ی تونسی به نام »جسر حاجی یوسف« در 
پاریس داشتم. ما حدود یک ساعت و نیم ساز و آواز 
اجرا کردیم و از آنجا که او یک نوازنده ی عرب بود، 
به مقام های مشترک ایران و عرب اشراف داشت. 
شاید باورتان نشود، اما مخاطب یک ساعت و نیم 
به این ساز و آواز گوش کرد و این در حالی بود که 

فقط سه ایرانی در سالن حضور داشتند.
این هنرمند درباره ی روند برگزاری اجرا در خارج 
از ایران نیز توضیح داد: برای اجراهای خارجی ما، 
انجام  را  کار  که  هستند  تهیه کنندگانی  معموال 
سفارتخانه های  بگویم  است،  الزم  و  می دهند 

هنرمند  ما  که  می شوند  متوجه  وقتی  مختلف 
هستیم، بسیار برخورد خوبی با ما دارند. مثال اتفاق 
افتاده است که من به سفارتخانه می رفتم و مدارکم 
ناقص بود، اما آن ها به دلیل هنرمند بودن من از این 

نقص ها چشم پوشی می کردند.

معموال  کشور  از  خارج  کنسرت های  افزود:  وی 
در بهترین شرایط، بدون استرس و دغدغه روی 
صحنه می روند؛ اما در کشور خودمان پیش می آید 
که برای یک اجرا، تا لحظه ی آخر استرس داریم و 
در بعضی شهرستان ها هم عوامل خودسر دائم به 
ما می گویند که کنسرت تان را لغو می کنیم. حتی 
تهدید های  ساده،  خیلی  مسائل  به خاطر  گاهی 

آنچنانی می کنند.
نقش  این که  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  تاج 
هنرمندان در مدیریت چنین بحران هایی چیست، 
گفت: ما فقط هنرمندیم. به جز ساز و آواز کار دیگری 
بلد نیستیم. وقتی به ما می گویند کنسرت تان لغو 
شده است، خب باید چه کار کنیم؟ شاید اگر کار 
ما به رسمیت شناخته می شد و حقوق مادی و 

معنوی داشتیم، شرایط این طور نبود.

منوچهر والی زاده با اشاره به اجرای برنامه صبحگاهی 
با عالقه به  را  بیان کرد که آن  خود در رادیو پیام 
مخاطبانش اجرا می کند و اگر این مخاطبان نباشند 

او هم دیگر حضور ندارد.

و  فیلم  درباره  مهر  با  در گفتگو  زاده  والی  منوچهر 
و دوبله در دست  برای گویندگی  سریال هایی که 
دارد، گفت: در حوزه دوبله همه نوع سریالی وجود 
دارد مخصوصا سریال های کره ای و چینی که این 

روزها بسیار زیاد شده اند.
وی درباره آخرین کارهای خود در این حوزه عنوان 
ماند،  نمی  خاطر  در  آثار  این  بیشتر  اسامی  کرد: 
همچنین عنوان بیشتر این فیلم و سریال ها از زمانی 

که آنها را دوبله می کنیم تا رسیدن به پخش تغییرات 
زیادی دارند. با این حال یکی از آخرین سریال های 
انگلیسی که در تلویزیون هم پخش شد سریال »بی 

عدالتی« بود که در ٦ قسمت روی آنتن رفت.
شنبه  سه  روزهای  که  زاده  والی 
صبحگاهی  برنامه  یک  اجرای  با 
در رادیو پیام حضور دارد، در این 
باره گفت: من این برنامه را بسیار 
دوست دارم چون مخاطبان خوبی 
لطف می  اظهار  که همیشه  دارد 
این مخاطبان  عاشق  و من  کنند 

هستم. 
تصریح  دوبلور  و  گوینده  این 
برنامه  پایان  در  کرد: همیشه هم 
خطاب به شنوندگان گفته ام که 
خدمتگزار و ارادتمند آنها هستم و 
به همین دلیل حدود ۲۰ سال است که روزهای سه 
شنبه ساعت ٥ صبح در سازمان صدا و سیما حاضر 
می شوم و ٦ صبح با شور و اشتیاق جلوی میکروفن 

می روم تا با مردم حرف بزنم.
وی در پایان سخنانش با اظهار عالقه به مخاطبان 
خود عنوان کرد: اگر مردم نباشند که به صدای ما 
گوش دهند ما هم وجود نداریم و ما حضور خود را به 

مخاطبانمان مدیونیم.

استاد دانشگاه ترکیه:

زنان را محور سریال هایمان قرار داده ایم
 غیرمستقیم پیام می دهیم

تهدیدهای آنچنانی برای لغو یک کنسرت!

منوچهر والی زاده:

مردم نباشند ما هم وجود نداریـم


