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رئیس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد

فرار سرمایهها از اصفهان

لزوم ارتباط با شرکتهای خارجی
به منظور رفع نیازها

گروه شهرســتانها :مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به
اینکه  ۸۵درصد تجهیزات این شــرکت بومیسازی شده است ،گفت :امیدواریم
 ۱۵درصد باقی مانده هم بومیســازی شود .بهرام سبحانی در مراسم افتتاحیه
دهمین نمایشگاه متالورژی ،فوالد و ریخته گری با بیان اینکه اصفهان با داشتن
ظرفیتهایی از جمله ذوب آهن و فوالد مبارکه ،پایتخت فوالد کشــور اســت،
اظهار کرد :با داشتن چنین ظرفیتهایی در اصفهان ،برپایی بهترین و بزرگترین
نمایشــگاه بینالمللی فوالد در اصفهان بحق است .وی با اشاره به اینکه امسال
سال حمایت از تولید ملی و توسعه ساخت داخلی و تجهیزات مهم است ،ادامه
داد :در شرایط کنونی اقتصادی و تحریمها باید به سمتی حرکت کرد که صنعت
فوالد از نظر رفع نیازهای خود صد درصد خودکفا شود .مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه با اشــاره به فعالیت واحدهای متعدد فوالد در سطح کشور ،گفت :همه
واحدهای فوالد که در شــهرهای مختلف کشور فعالیت دارند هدف واحدی را
دنبال میکنند و آن هم بومیسازی در همه زمینهها است .سبحانی خاطرنشان
کرد :فوالد مبارکه بزرگترین شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان است.
شــرکت دانشبنیانی کاتالیزهای مورد نیاز فــوالد را تولید میکند که در حال
حاضر از خرید این مواد از خارج از کشور بی نیاز شدهایم .وی با بیان اینکه تقریباً
 ۸۵درصد تجهیزات امروز ما بومیســازی شده است ابراز امیدواری کرد :تحت
فشــار تحریمها بتوانیم  ۱۵درصد باقیمانده را هم بومیسازی کنیم .وی گفت:
جایی کــه میتوان اطالعات را جمعآوری کرد و دســتاوردها و توانمندیهای
داخل را به عرصه نمایش گذاشت ،برپایی چنین نمایشگاههایی است و بی علت
نیســت اگر نمایشــگاه متالورژی ،فوالد و ریختهگری در اصفهان سال به سال
گستردهتر ،تعداد غرفهها بیشتر و تعداد افراد داخلی و خارجی که توانمندیهای
خود را در این نمایشــگاه به نمایش میگذارند هم بیشــتر میشود .مدیرعامل
کارخانــه فوالد مبارکه با بیان اینکــه یکی از کارهایی که در فضای کنونی باید
انجام دهیم مشارکت با تولیدکنندگان خارجی است ،تأکید کرد :ممکن است در
بخشهایی دانش الزم را نداشته باشیم از این رو بهترین فرصت این است که با
کشورهای خارجی ارتباط برقرار و تمام وابستگیهایمان را در داخل تولید و از
این طریق صنعت کشور را بینیاز کنیم.

رفع مشكل انتقال سند اراضي

در اختيار راه و شهرسازي به اوقاف استان اصفهان
گروه شهرستانها :تاكنون بحث زمين مصلي  80درصد از شهرهاي استان
طبق ضوابط و بخشــنامهها ،نهايي و جانمايي شده و ساخت مسجد تعدادي از
سايتهاي مسكن مهر اســتان كه فاقد مسجد بوده درحال انجام است .نشستي
مشــترك با حضور مديران كل راه وشهرسازي و اوقاف و امور خيريه استان در
محل راه وشهرســازي با هدف رفع مشكالت اراضي در اختيار راه وشهرسازي و
همراهي براي كمك به احداث و ساماندهي مساجد برگزار شد .حجتاله غالمي
مدير كل راه وشهرســازي در حاشــيه برگزاري اين نشست گفت :امروز موارد
متعددي توســط اداره اوقاف و امور خيريه مطرح شــد كه اين موارد بررسي و
مقرر شــد تا دو ماه آينده مســائل مربوط به آن حل وفصل گردد .مديركل راه
وشهرسازي استان افزود :احياء و توسعه مساجد و احداث مصليها در سايتهاي
مسكن مهر استان با توجه به بافت جمعيتي و ضرورت احداث مراكز فرهنگي و
مذهبي ،در حال انجام است و تاكنون بحث زمين مصلي  80درصد از شهرهاي
اســتان طبق ضوابط و بخشــنامهها ،نهايي و جانمايي شده و ساخت مسجد
تعدادي از ســايتهاي مسكن مهر استان كه فاقد مســجد بوده فعال مي باشد.
حجت االسالم و المسلمين رضا صادقي مديركل اوقاف و امور خيريه استان نيز
در اين نشست با اشاره به تفاهم نامه في مابين وزارت راه وشهرسازي و سازمان
اوقاف و امور خيريه كشــور مبني بر افزايش تعامالت به منظور رفع مشكالت،
اظهار داشت :خوشــبختانه با تعامالت و همراهيهاي راه وشهرسازي استان با
مجموعه اوقاف در سطح استان ،مشكالت موجود ،بدون ارجاع به مراجع قضايي
مطرح كه به زودي شاهد رفع آنها خواهيم بود .وي بيان داشت :مساعدتهاي
ويژه اي از ســوي راه وشهرسازي استان در جهت بهسازي و ساماندهي مساجد
و واگذاري اراضي جهت احداث مصلي در شــهرها انجام شــده كه اميد اســت
بركات خوبي در پي داشته باشد .گفتني است كاربري اراضي مربوط به امامزاده
احمدرضا(ع) باطان در دولت آباد  ،اسناد مسجد و پاساژ قائم (عج) در مرداويچ،
مسجد سيد الشهدا(ع) شــهرك امير حمزه و انتقال سند اراضي در اختيار راه
وشهرســازي به منظور توسعه و ايجاد مراكز فرهنگي و تجاري مساجد از جمله
مســائلي بود كه در اين نشست مطرح و راهكارهاي قانوني جهت رفع مشكالت
آنها ارائه شد.

ی رهاسازی آب در بخش عراقی
بررس 
تاالب هورالعظیم از سوی ایران

مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان خوزستان با بیان اینکه عراق باید
برای اطفاء حریق در هورالعظیم وارد میدان شود از بررسی راههای رهاسازی آب
در بخش عراقی تاالب از ســوی ایران خبر داد.احمد الهیجانزاده در گفتوگو
با خبرنگار ایلنا درباره آتشسوزی مجدد در هورالعظیم گفت :متاسفانه شرایط
در منطقه برای آتشســوزی مهیاست و این اطفا با زحمت بسیار و هزینه زیاد
نمیتوانــد کفایت کننده باشــد و باید اقدامات گســتردهای در عراق که مبداء
آتشســوزی است نیز انجام شــود.وی با بیان اینکه آتشسوزی در هورالعظیم
دوباره آغاز شده است ،خاطرنشان کرد :دود ناشی از آتشسوزی باعث تعطیلی
شهر هویزه شده است ،در حال حاضر نیز آتشسوزی در یک محدوده  ۲۰هزار
تا  ۲۵هزار هکتار اتفاق افتاده ،اما اثرات آن بســیار بیشــتر از این مناطق است،
چرا که دودی که از آتشســوزی ایجاد میشود تا اهواز که  ۹۰کیلومتر با مرز
فاصله دارد نیز رسیده اســت.مدیر کل محیطزیست استان خوزستان با اشاره
به راهکارهای اطفاء حریق در هورالعظیم تصریح کرد :بجز آبپاش و اســتفاده
از بالگــرد و هواپیما راهکارهای دیگر مانند اقداماتی که از طریق زمینی بتوانیم
ش را اطفاء کنیم نیز باید بررســی شــود البته باید عراق وارد میدان شود و
آت 
خاکریزهایی را ایجاد کنند تا آتشسوزی مهار و کنترل شود.الهیجانزاده تاکید
کرد :در حال بررســی هستیم تا ببینیم امکان رهاسازی آب در تاالب در بخش
عراقی وجود دارد یا خیر .بخش زیادی از این آتشســوزی در عراق است و آنها
نیز باید تالش الزم برای اطفا ء حریق در هورالعظیم را داشته باشند.

ادامه بیکاری  ۲۰کارگر خدماتی شهرداری طبس
درحالیکــه حدود  ۲۰کارگر تعدیلی شــهرداری طبــس همچنان از ادامه
وضعیت بیکاری خود خبر میدهند ،یک عضو شــورای شــهر طبس با تاکید
بــر اینکه کارگران بیکار شــده از نیروهای بخش خصوصــی بودند ،از پیگیری
چندباره وضعیت اشــتغال این تعداد کارگر خدماتی خبر داد.زهرا حســین پور
(عضو شــورای شــهر طبس) به خبرنگار ایلنا گفت :موضوع بیکاری حدود ۲۰
نفر کارگران شــهرداری را ابتدا از طریق شورا و شــهرداری با برخی نهادهای
دولتی مستقر در منطقه مطرح کردیم و امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسد.
عضو شــورای اسالمیشهر طبس همچنین اظهار داشت :امکان بازگشت به کار
کارگرانی که تحت مسئولیت یک شرکت تامینکننده نیروی انسانی در بخش
خدماتی شــهرداری مشــغول کار بودند ،فعال میسر نیست چراکه شورای شهر
امــکان دخالت در واحدهای بخش خصوصی شــهرداری را ندارد.به گفته وی،
شــورای شهر با همراهی شهرداری بعد از تعدیل این تعداد نیروی کار به دنبال
اشــتغال آنها در یکی از واحدهای معدنی منطقه و چند نهاد دولتی و خصوصی
دیگر بود اما به دالیلی که از آن بیاطالعیم؛ این کارگران از پیشنهادها استقبال
نکردنــد.او گفت :در حال حاضر چند واحد دولتــی و خصوصی دیگر متقاضی
جذب نیروی کار هستند؟ اگر این کارگران تمایل به کار کردن داشته باشند ما
میتوانیم برای اســتخدام آنها در اولویت قرار دهیم.حسین پور تصریح کرد :در
حال حاضر تعدادی از این کارگران برای خود شغل پیدا کرده و مشغول به کار
هستند و کارگرانی که باقی ماندهاند ،مدعیاند شغلی پیدا نکردهاند .این کارگران
اگر تمایل به کار کردن داشــته باشند همچنان چند گزینه کار برای آنها وجود
دارد.خرداد ماه ســال جاری حدود  ۲۰کارگر پیمانی شهرداری طبس با اتمام
قرارداد کار از ســوی پیمانکار ،از کار بیکار شــدند .این کارگران برای پیگیری
وضعیت شــغلی خود مرتبا مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض صنفی
میزدند .در آن زمان معاون سیاســی ،امنیتی و اجتماعی معاونت استانداری و
فرمانداری ویژه طبس مدعی شده بود کارگران اخراجی شهرداری طبس برای
اشــتغال به یکی از واحدهای معدنی طبس منتقل میشوند که هنوز این اتفاق
عملی نشده است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی
اصفهان با بیــان اینکه دیدگاههای اشــتباه موجب ایجاد
مشــکالت موجود شده است در حالیکه برخی مبادالت در
اصل جرم نیست ،گفت :بروکراسی اداری در استان اصفهان
عامل فرار ســرمایهها اســت و باید توجه داشــت که فرار
سرمایهها موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا ،قاسمعلی جباری پیش از ظهر
دیروز در نشســت خبری هیات نماینــدگان اتاق بازرگانی
اصفهان در جمع خبرنگاران ،با تاکید بر اینکه ما به اشتباه
دیگران را عامل جریانــات اقتصادی امروز میدانیم ،افزود:
متاسفانه این شــرایط به ناکارآمدی خودمان برمیگردد و
نباید گناه خود را به گردن دیگران بیندازیم.
وی با انتقاد از اینکه متاســفانه امروز به برخی مبادالت
در کشور عنوان قاچاق زده میشود ،تصریح کرد :نمیتوانیم
کاالهای اساســی مردم را قاچاق کنیم و در عمل قیمتها
باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود ،در حالیکه به دلیل
عدم عرضه و تقاضا امروز در بســیاری از مبادالت از کلمه
قاچاق استفاده میکنیم .رئیس کمیسیون سرمایه گذاری
خارجی اتاق بازرگانی اصفهــان با بیان اینکه کلمه قاچاق
هزینهها را افزایش میدهد ،افزود :در کشور باید هزینههای
مردم را شناسایی کنیم چرا که عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد
راه خود را باز میکند و زمانی که در کشــور احتکار انجام
میشود ،تفکر قاچاق شــکل میگیرد که در اصل موجب
میشود وجه رایج کشور قدرت خود را از دست دهد.
وی بــا بیان اینکــه دیدگاههای اشــتباه موجب ایجاد
مشــکالت موجود شده است در حالیکه برخی مبادالت در
اصل جرم نیســت ،اظهار کرد :در حال حاضر رقم ارز اول و
دوم در کشــور اعالم شده است در حالیکه این ارقام کمک
به مردم و اقتصاد کشور نخواهد کرد و تنها راه را برای ایجاد
رانت برای برخی افراد ایجاد میکند.
جباری تصریح کرد :اگر نرخ ارز را براساس استانداردهای
ســاده جهانی مدیریت میکردیم ،اکنون شــرایط بهتری
داشــتیم .وی همچنین در خصوص پنجره واحد ســرمایه
گذاری در اصفهان ،اظهار کرد :پیرامون پنجره واحد سرمایه
گذاری مطالعات بسیاری از سوی بخش خصوصی و دولتی
انجام شــد ،اما شــرایط موجود چندان ایجاب نمیکرد که
ســرمایه گذار بخش خصوصی وارد کار شــود و در بخش

دولتی نیز به دالیلی موفق به سرمایه گذاری نبودیم .رئیس
کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان با
بیان اینکه میزان ســرمایه گذاری در استان اصفهان منفی
است ،تاکید کرد :بروکراسی اداری در استان اصفهان عامل
فرار سرمایهها است و حتی افرادی که قصد سرمایه گذاری
داشتند به دالیل موجود از این کار منصرف شدند ،اما باید
توجه داشت که فرار سرمایهها موجب افزایش نرخ بیکاری
در استان شده است .وی با انتقاد بر اینکه عملکرد سازمان
امور مالیاتی به نحوی اســت که به فعاالن اقتصادی اعتماد
نــدارد ،گفت :اگر فعاالن اقتصادی تمام اســناد خود را به
درســتی رد کنند کسی آنها را تشــویق نمیکند ،اما اگر
ســندی دارای اشتباه باشــد به هر دلیل تمام زندگی آنها
از بیــن میرود .به دلیل عدم اعتماد بــه فعاالن اقتصادی
سرمایه گذاری در اســتان انجام نمیشود در حالیکه باید
عدالت مالیاتی ایجاد شود .وی در خصوص برنامههای اتاق
بازرگانی پیرامون توســعه گردشــگری ،اظهار کرد :توسعه
صنعت گردشگری اولویت مهم اتاق بازرگانی است و حتی

طی ماه گذشــته از برند اصفهان پرده برداری شد ،از سوی
دیگر اتاق ســال گذشته با  150تورگردان ،آژانس گردان و
 ...پیرامون این مساله ارتباط برقرار کرد .نایب رییس اتاق
بازرگانی اصفهان نیز در خصوص بروکراسی سخت اداری در
استان ،اظهار کرد :پیشنهاد اتاق برای این مساله این بود که
در قدم نخســت میز مقابل میز باشد به نحوی که هر کس
به یک اداره مراجعه میکند با شخص طرف نباشد بلکه یک
میز برای پاسخگویی کامل ایجاد شود.
مصطفی روناسی با اشاره به سنگ اندازیهای کارمندان
در مقابل ســرمایهگذاران ،گفــت :در مرحله بعد با ارتباط
دادن ایــن میزها پنجره واحد باید شــکل گیرد ،اما ایجاد
پنجره واحد بــه صورت اتفاقی به نتیجه مورد نظر نخواهد
رسید.
وی در خصوص نوسانات نیز ارز ،افزود :تمام دولتهای
ی خود فنر کاهش ارزش پول
ما در دوره اول ریاست جمهور 
را نگه میدارند و در دوره دوم فنر نرخ ارز رها میشــود ،اما
اگر ســاالنه  10درصد و به صورت پیوسته نرخ ارز افزایش

یافته بود امروز شاهد جهش ارزی نبودیم .نایب رییس اتاق
بازرگانــی اصفهان با انتقاد از سیاســتهای ارزی دولت از
ابتدای امســال تاکنون ،تاکید کرد :اعالم نرخ دالر 4200
از سوی دولت اشتباه بود چرا که دولت نمیتوانست با این
رقــم دالر عرضه کند و  20میلیارد دالر از بین رفت .وی با
تاکید بر اینکه موافق ارائه کوپن نیســتیم ،اما در شرایطی
که دو نرخ برای دالر تعیین میشــود مجبور به اجرای این
سیاست هستیم ،اظهار کرد :نابودی فعاالن اقتصادی در این
چند ماه اتفاق افتاده ،چرا که قراردادهای منعقد شده با دالر
حدود چهار هزار تومانی بــوده و اکنون امکان تأمین مواد
اولیه با این نرخ وجود نــدارد .عضو هیأت نمایندگان اتاق
بازرگانی نیز در این نشســت با بیان اینکه اگر فردی نتواند
فرزنــد خود را به نحوی تربیت کند که به کشــور خودش
متعهــدو از منافع آن حفاظت کند بــه طور قطع پدر این
شــخص صالحیتی برای داشتن ســمت و پستی در ایران
ندارند ،اظهار کرد :متاســفانه فرزندان بسیاری از مسئوالن
ایران در کشــورهای دیگر در حال تحصیل هستند و برای
کشورمان مشکالت مالی و  ...ایجاد کرده اند.
امیر کشانی با اشاره به قانون دسترسی آزاد به اطالعات،
گفت :هر ایرانی حق دسترســی بــه اطالعات را دارد ،مگر
آنکه قانون منعی قرار داده باشــد .وی با تاکید بر اینکه از
مسئوالن انتظار شفافیت حسابهایشان را داریم ،افزود :اگر
وظیفه ما پرداخت مالیات اســت این حــق وجود دارد که
بدانیم این مالیات کجا هزینه میشــود و اگر شخصی وارد
عرصه سیاست شد باید فرزندانش از ورود منع شوند.
کشــانی در خصوص حمایتهــای اتــاق بازرگانی از
کارآفرینــان جوان ،گفت :اتــاق بازرگانی اصفهان حمایت
خوبی از استارتاپها دارد و طی یک سال گذشته ایدههای
جوانان را به نمایشــگاههای خارجــی انتقال داده و در این
خصوص جلسات بسیاری برگزار میکند.
رســول رنجبران دیگر عضــو هیات نماینــدگان اتاق
بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه در خصوص پنجره واحد
ســرمایه گذاری اصفهان ،اظهار کرد :متاســفانه در استان
اصفهان هر نهاد و دســتگاهی جزیره ای عمل میکنند و
بــا توجه به منافع خود تصمیم گیــری میکنند که مورد
موافقت دیگر دستگاهها نیست و در اصل هنوز پنجره واحد
سرمایه گذاری در استان ایجاد نشده است.

کمبود اعتبار ،مشکل بزرگ مدارس قم
مدیرکل آموزش و پرورش قم کمبود اعتبار را از مشــکالت بزرگ این مرکز
در قم دانست و گفت :در این زمینه نیازمند توجه ویژه مسئوالن استان هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر ،شــورای آموزش و پرورش استان قم شامگاه سهشنبه
در حالی در ســالن امام جواد(ع) اســتانداری قم برگزار شــد که موضوع اوقات
فراغت دانش آموزان و تأمین اعتبار تجهیزات هنرستانهای قم از جمله مهمترین
مباحث مطرح شــده بود و در جریان این جلســه از رتبه سوم کنکور سراسری
ریاضی فیزیک و خانواده وی تجلیل شــد .مدیرکل آموزش و پرورش استان قم
در این جلسه به تالشهای صورت گرفته برای توسعه برنامههای فراغتی دانش
آموزان اشاره کرد و افزود :بیشتر فعالیتها در سالهای گذشته معرفتی و بصیرتی
بود اما با توجه به اینکه وقت دانش آموز را پر نمیکرد امسال برنامههای مهارتی
و اقتصادی نیز مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفت.حمیدرضا شیخ االسالم
از همکاری دانش آموزان در مهیا ساختن مدارس هم سخن گفت و تأکید کرد:
ساخت میز و نیمکت تعدادی از مدارس استان توسط دانش آموزان متوسطه دوم
انجام شــد و کارهایی از قبیل رنگ کاری مدارس را هم عهدهدار شدند .به گفته
وی یکی از مشکالتی که امروز جامعه را تهدید میکند تنبلی و تن پروری است،
یکی از اهداف این طرحها این بود که تن پروری را بتوانیم از دانش آموز نوجوان و
جوان خود دور کنیم.آن طور که مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفته است
این استان در بحث اعتبارات نیاز به توجه ویژهتری دارد چرا که از مجموع ۲۴۰
هزار دانش آموز بیش از  ۴۰هزار نفر اتباع هستند ،در سالهای گذشته اصل بر
این بود که شهریه اندکی از این دانش آموزان گرفته میشد اما سازمان مدیریت
اعالم کرد از این خانوادهها مبلغی دریافت نشــود و سازمان برنامه جایگزین آن
را پرداخت میکند.وی افزود :با اجرایی شــدن این تصمیم نزدیک به  ۸میلیارد
اعتبار از آموزش و پرورش گرفته شد اما ریالی تا به حال از سوی سازمان برنامه
به آموزش و پرورش پرداخت نشــده است و این موضوع آموزش و پرورش را در
شرایط سختتری قرار داده اســت ،ما در استان  ۲مدرسه داریم که صد درصد
اتباع هســتند ،از یک طرف از حضور این مهمانان استقبال میکنیم اما باید این
خللی که در بحث اعتبارات وجود دارد جدی گرفته شود.
شیخ االســام تجهیز هنرستانهای قم را یکی از مشــکالت اصلی آموزش
و پرورش برشــمرد و حل آن را نیازمند همکاری اســتان دانســت.به گفته وی
برای تأمین اعتبار هنرســتانهای قم باید از حمایتهای ملی بهرهمند شــویم،
قولهایی از ســوی سازمان برنامهریزی برای تجهیز هنرستانها داده شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت ۷۵ :هنرستان در سطح استان داریم
که جوابگویی هزینههای تأمین تجهیزات رشتههای فنی آنها نیستیم و با توجه به
افزایش قیمتها این کار بسیار سختتر شده است و شاید اعتبارات جوابگوی دو
یا سه هنرستان باشد.شیخ االسالم از راهاندازی فرهنگ خیرین هنرستان هم خبر
داد و گفت :اگر اســتان نگاه خاصی به تجهیز موارد مصرفی هنرستانها نداشته
باشــد مشکالتمان دوچندان خواهد بود ،از بین  ۲۴۰هزار دانش آموز  ۱۴۰هزار
دانش آموز ابتدایی ۵۰ ،هزار دانش آموز متوسطه اول هستند اما با این وجود ۲۸
درصد سرجمع اعتبارات را به کار و دانش و فنی و حرفهای اختصاص دادهایم اما
هنوز مشکالت بسیاری وجود دارد.
معاون پرورشــی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیز در این
جلسه با اشــاره به موضوع اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان اظهار کرد۵ :
برنامه که در اوقات فراغت اســتان برنامهریزی شده است ،با توجه به اینکه ۲۴۰
هزار دانش آموز در ســطح استان حضور دارند ،سعی در جذب حداکثری دانش
آموزان بوده است ،سال گذشته  ۳۲هزار دانش آموز در پایگاههای اوقات فراغت
جذب شــدند و امســال پیش بینی آموزش و پرورش بر جذب بیش از  ۴۰هزار
دانش آموز اســت .به گفته ناصر حمزهای  ۴۰۰واحد اوقات فراغت ،اردوگاهها و
پایگاههای علوم و فنون پیش بینی شــد و تا به این لحظه در سایت همگام ۲۶
هــزار دانش آموز ثبت نام کردهاند و تا نیمه شــهریورماه تقریباً به  ۴۵هزار نفر
خواهد رســید .وی با تأکید بر استقبال بیشتر دانش آموزان پسر از این طرحها،
افزود ۶۵ :درصد آمار دانش آموزان در سال گذشته پسر و  ۳۵درصد دختر بودند،
از طرفی ســطح ریالی هزینههای جذب امسال افزایش پیدا نکرد و حتی کمک
هزینههایی به دارالقرآنها و پایگاههای فرهنگی اعطا شد.
حمزهای با اشــاره به وضعیت دارالقرآنهای فعال تصریح کرد ۲۸ :پایگاه تنها
در عرصه قرآن فعال بوده است که تا به امروز در سایت همگام بیش از  ۴هزار و
 ۵۰۰نفر در این دورهها و دورههای آموزشــی تکمیلی برای شرکت در مسابقات
کشوری ثبت نام کردند که در  ۱۴رشته دانش آموزان قمیشرکت پیدا کردند.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان قم نیز با تأیید
سخنان شیخ االسالم ،افزود :نظام آموزش و پرورش کشور امسال استقرار کامل
پیدا میکند و سه دوره  ۳ ،۳ ،۶محقق میشود و هنرستانها هم برای اولین سال
در سال آینده تحصیلی  ۳ساله میشوند.
به گفته علیرضا یاری ظرفیت هنرســتانها بسیار محدود است و با توجه به
اینکه فرهنگســازی بسیاری در اســتان قرار گرفته است ،جذب دانش آموزان
هنرســتانی با تالشهای صورت گرفته بیشتر شده اســت و اقبال مردم نسبت
به هنرســتانهای زیاد شده اســت اما کمبود فضا و تجهیزات هنرستان مشکل
بزرگی اســت .به اعتقاد وی امکانات و تجهیزات نسبی متناسب با سرفصلهای
هنرستانها وجود دارد اما کافی نیســت و از طرفی اعتبارات آموزش و پرورش
هم پاســخگوی نیازها نیست ،نگهداری مدارس با اینکه اعالم شده است رایگان
است اما عم ً
ال این اتفاق نیفتاده است و این هزینهها کار را برای آموزش و پرورش
سخت کرده است .یاری با اشاره به اعتبارت تجهیز مدارس ،تصریح کرد در سال
 ،۹۵یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان ابالغ اعتبار شد که محقق نشد ،در سال
 ۹۶از رقم یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان فقط  ۵۰۰میلیون تومان تخصیص

داده شــد و در سال  ۹۷از  ۷۰۰میلیون اعتبار تا به امروز ،مبلغی تخصیص پیدا
نکرده اســت ،برخالف انتظار رقم ابالغی شــیب نزولی داشته و از همین مقدار
هم مبلغی تحقق پیدا نکرده اســت .معاون اجرایی اداره کل نوسازی مدارس قم
هم وضعیت ســرانه زیرساختهای آموزشی استان قم را بسیار نامطلوب ارزیابی
کرد و گفت :ســرانه زیرساختهای آموزش و پرورش استان قم  ۴و  ۳دهم متر
مربع اســت در حالی که سرانه متوسط کشــوری  ۵و  ۳دهم و سرانه استاندارد
کشوری  ۸و  ۳دهم متر مربع است و استان قم در جایگاه بیست و هشتم کشور
قرار دارند و از جهت اعتبارت و ســرانه رتبه بسیار بدی دارد .به گفته احمدرضا
اجتهادی استان قم در سال  ۵ ،۹۶و  ۹دهم میلیارد تومان برای نوسازی مدارس
از محل سرمایه استانی اعتبار داشت که این اعتبار امروز تبدیل به عددی نزدیک
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت خدیجه مهین رضا نیاء فرزند محمد رضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9709981025500434از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صغری بنی هاشم
ارزیل در تاریخ  97/1/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :رضا رضانیا به ش ش
 831متولد  1344صادره تهران فرزند متوفی  -2فاطمه مهین رضانیا به ش ش  2073صادره تهران فرزند متوفی  -3کبری مهین رضانیا
به ش ش  680010متولد  1337صادره تبریز فرزند متوفی  -4مریم مهین رضانیا به ش ش  2033متولد  1355صادره تهران فرزند متوفی
 -5معصومه مهین رضانیا به ش ش  1094متولد  1342صادره تبریز فرزند متوفی  -6خدیجه مهین رضانیا به ش ش  66996متولد 1336
صادره تبریز فرزند متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور
حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد .ف 28 /

م الف  50659رئیس شعبه  155مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر تهران
حکم پرداخت بدهی به استناد چک و سفته

تاریخ  1497/23خواهان :مصطفی رسول نژاد ملک آبادی خوانده :کریم معادی پسیانی خواسته :مطالبه وجه  .گردشگار به تاریخ 97/4/26
پرونده کالسه  26101423در وقت فوق العاده /مقرر تحت نظر قرار گرفت با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر
قرار دادن نظریه مشورتی مورخ  97/4/26اعضاء محترم شعبه  161با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص دعوی مصطفی رسول نژاد ملک آبادی به طرفیت کریم معادی پسیانی به خواسته مطالبه مبلغ  40/000/000ریال بابت
وجه یک فقره چک به شماره  864/335262مورخ  96/11/22عهده بانک تجارت شعبه اتحاد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های
دادرسی نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود بعمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است
بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد  522/519/515/502/ 198قانون آئین دادرسی
مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب  1379و مواد  310و  311و  313و  314قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ
 40/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 610/000ریال هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص
ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با لحاظ ماده  522قانون
مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای
صادره غیابی و ظرف  20روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی شورا مجتمع  4می باشد و از تاریخ انقضا و واخواهی ظرف مهلت بیست روز
قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی می باشد.

م الف  50660قاضی شعبه  161شورای حل اختالف م  4تهران
دادنامه

شماره پرونده 267-1287/96 :شماره دادنامه 97/4/25 -9709971026700341:مرجع رسیدگی :شعبه  167شورای حل اختالف م 4
تهران خواهان :آقای حسین ترکمان خوانده -1 :آقای اشکان رضایی پور  -2مژگان تهرانی خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی گردشگار:
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات
قانونی در وقت فوق العاده /مقرر شعبه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای دادگاه در خصوص دعوی مطروحه و دادخواست تقدیمی آقای حسن ترکمان فرزند محمد
به طرفیت  -1اقای اشکان رضایی پور و  -2خانم مژگان تهرانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید
به شماره انتظامی  344ق  66ایران  10با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر در تادیه به این توضیح که خواهان مدعی شده طی یک
فقره مبایعه نامه عادی اتومبیل موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری و ثمن معامله را پرداخت نموده است لکن از انتقال رسمی مورد
معامله خودداری نموده است نظر به مراتب معنونه و مستندات ابرازی خواهان و استعالم انجام شده از پلیس راهور که حکایت از مالکیت
خوانده ردیف دوم دارد و با عنایت به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ به نحو قانونی در شعبه حاضر نشده و دفاعی در این خصوص به عمل
نیاورده اند دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستندا به مواد  10و  219و  221قانون مدنی و ماده  198قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر
محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت
خسارات دادرسی به میزان  580/000ریال از باب تسبیب صادر و اعالم می نماید رای صادره در این قسمت غیابی محسوب و ظرف بیست
روز قابل اعتراض در این شعبه و پس از انقضای فرجه مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد.
در خصوص قسمت دیگر از خواسته خواهان دائر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه و الزام خوانده ردیف اول به الزام به تنظیم سند رسمی نظر
به اینکه خوانده ردیف اول مالکیت در اتومبیل متنازع فیه نداشته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناظر به وجه رایج می باشد لهذا و مستندا به
مفهوم مخالف ماده  228قانون مدنی و بند  4از ماده  84قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد .قرار صادره در این
قسمت حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم حقوقی تهران می باشد.

م الف  50661شعبه  167شورای حل اختالف تهران
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت حسین آوار فرزند نبی اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709981025500415از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نبی اله اوار به ش ش  58در تاریخ  97/2/19اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حسین اوار به ش ش  40033متولد  1367صادره تهران فرزند
متوفی  -2ماه جبین مهدیخانلو به ش ش  5متولد  1328صادره زنجان همسر متوفی  -3گلزار اوار به ش ش  125متولد  1351صادره
زنجان فرزند متوفی  -4عابد اوار به ش ش  127متولد  1358صادره زنجان فرزند متوفی  -5قاسم اوار به ش ش  1متولد  1362صادره زنجان
فرزند متوفی  -6ندا اوار به ش ش  15489متولد  1365صادره تهران فرزند متوفی  -7الهام اوار به ش ش  0013684868متولد 1370
صادره تهران فرزند متوفی  -8نگار اوار به ش ش  126متولد  1354صادره زنجان فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست
مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می
باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

م الف  50662رئیس شعبه  155مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر تهران
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت یوسف بذر کار فرزند محسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709981025500478از
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن بذرکار در تاریخ  2197/15اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :ثریا روئین به ش ش  2473متولد  1344صادره شبستر همسر
متوفی  -2مونا بذرکار به ش ش  41756متولد  1366صادره تهران فرزند متوفی  -3یوسف بذرکار به ش ش  001485696صادره تهران
فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال
گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

م الف  50663رئیس شعبه  155مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر تهران
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت غالمرضا نادری فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709981025500411از
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نادری در تاریخ  96/12/17در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :نیمتاج سالکی به ش ش  566متولد  1323صادره نهاوند همسر
متوفی  -2فرزانه نادری به ش ش  669متولد  1349صادره تهران فرزند متوفی  -3غالمرضا نادری به ش ش  636متولد  1352صادره
تهران فرزند متوفی  -4فرهانه نادری به ش ش  308متولد  1347صادره تهران فرزند متوفی  -5مینا نادری به ش ش  48843متولد 1363
صادره تهران فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم
دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

م الف  50665رئیس شعبه  155مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر تهران
اگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت زهره رنجبریان فرزند احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709981025500666از
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه رنجبریان به ش ش  325در تاریخ  94/7/11در
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :حمید رنجبریان به ش ش  846متولد 1338
صادره تهران برادر متوفی  -2مسعود رنجبریان به ش ش  652متولد  1343صادره تهران برادر متوفی  -3مجید رنجبریان به ش ش 3050
متولد  1352صادره تهران برادر متوفی  -4زهره رنجبریان به ش ش  651متولد  1341صادره تهران خواهر متوفی  -5ناهید رنجبریان به
ش ش  11494متولد  1349صادره تهران خواهر متوفی  -6عاطفه رنجبریان به ش ش  34699متولد  1354صادره تهران خواهر متوفی
 -7سعیده رنجبریان به ش ش  34700متولد  1358صادره تهران خواهر متوفی  -8حمیده رنجبریان به ش ش  419متولد  1363صادره
تهران خواهر  -9زهرا رنجبریان به ش ش  326متولد  1346صادره تهران خواهر متوفی متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست
مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می
باشد .از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.

م الف  50668رئیس شعبه  155مجتمع شماره چهار شورای حل اختالف شهر تهران

به صفر شده است و  ۴۰۰میلیون تومان از محل اعتبارت استانی تخصیص داده
شده اســت ،این در حالی است که اعتبارات محل ماده  ۱۸۰بیش از  ۱۵درصد
تخصیص نخواهد داشت .وی با اشاره به وضعیت نامساعد اعتبارات نوسازی افزود:
توانایی ســاخت حتی یک مدرسه را در این سالها نداشتیم و تنها خیرین برای
ما کار انجام دادند ،از  ۴۸میلیارد تومان ســرمایه استانی سهم تنها  ۴۰۰میلیون
تومانی برای آموزش و پرورش قابل قبول نیست .به گفته وی حتی تعمیرات ۸۰۰
مدرسه استان هم با این اعتبارت انجام نمیشود ،چه رسد به فقر استان در زمینه
زیرساختهای آموزشی که نیاز به توجه بسیار جدی دارد ،بیش از  ۸۷درصد از
مدارس ابتدایی دو نوبت هستند و نیاز به ساخت مدارس جدید در استان وجود
دارد که نیازمند تأمین اعتبار است.
دادنامه

شماره دادنامه 9609970926400807 :تاریخ 96/10/11 :خواهان  /خواهان ها :سکینه خانی آدرس :اندیشه  3محله  25پ ، 9خوانده :
حشمت رنجبر ولدی آدرس :خ شریعتی روبروی قلهک بیمارستان ایرانشهر خواسته :مطالبه و جه به مبلغ  100/000/000ریال به انضمام
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار به تاریخ  96/10/11پرونده کالسه  960435/105در وقت فوق العاده  /مقرر تحت نظر قرار گرفت با
بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه مشورتی مورخ  96/10/11اعضای محترم شعبه  105با ا عالم ختم
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا در خصوص دعوی آقای  /خانم سکینه خانی به طرفیت آقای حشمت
رنجبر ولدی به خواسته مطالبه مبلغ  110/000/000ریال بابت و جه یک فقره چک  /سفته به شماره  035/0804510/45عهده بانک ملت
شعبه بیمارستان ایرانشهر از جاری  627904/51و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت
دین و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد  519 ،515 ،502 ،198و  522قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در ا مور
مدنی مصوب  1379و مواد  313 ،311 ،310 ،309 ،307و  314قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ  110/000/000ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ  2/460/000ریال هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید
تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با لحاظ ماده  522قانون مزبور که ا حتساب آن
موقع پرداخت با و ا حد محترم اجرای احکام مدنی خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر و ا عالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف
 20روز از ابالغ قابل اعتراض و تجدید نظر  /واخواهی در دادگاه های عمومی  /شورا تهران می باشد.

 51800قاضی شعبه  105شورای حل اختالف مجتمع  3تهران
دادنامه

تاریخ رسیدگی  96/8/12 :شماره پرونده  960/351/105شماره دادنامه  9609970926400371مرجع رسیدگی  :شعبه  105شورای
حل اختالف منطقه  3تهران خواهان :خانم روشنک کریمی فرزند فریدون به نشانی پاسداران نگارستان  8میدان فرخی ک  3شرقی
کاظمی مقدم پالک  5خوانده  :آقای داود امیر صفری فرزند رحمان به نشانی مجهول المکان خواسته :تقاضای فک پالک یک دستگاه
خودروی  206به شماره انتظامی 926د 23ایران  44گردشکار :خو اهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر حوزه به تصدی امضا کنندگان زیر
تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی خانم روشنک کریمی به طرفیت آقای داود امیر صفری به خواسته فک پالک خودروی پژو  206به
شماره انتظامی 926د 23ایران  44خواهان اظهار می دارد در تاریخ  88/9/8به موجب سند وکالت رسمی صادره از دفترخانه  1031اسناد
رسمی خودروی فوق الذکر را پس از خریداری به موجب سند شماره  24902مورخ  88/8/12صادره از دفترخانه  659تهران با خوانده
توافق نموده که پس از فک نمودن پالک خودروی مورد معامله نسبت به انتقال آن به نام خود اقدام نماید لیکن علیرغم گذشت زمان قابل
مالحظه از ایفای تعهد خودداری نموده ودر حال حاضر تخلفات رانندگی خودروی فوق الذکر بنام خواهان در سامانه پلیس راهور ثبت می
گردد علیهذا با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچگونه الیحه دفاعی در برابر خواهان تسلیم
شورا ننموده و با توجه به محتویات پرونده شورا خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد  220قانون مدنی و  198قانون آئین
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به الزام به فک پالک یک دستگاه خورو پژو  206به شماره انتظامی  926د 23ایران  44بنام
خود یا هر شخص دیگری بشرح مبایعه نامه رسمی به شماره  29402مورخ  88/8/12صادره از دفترخانه  659اسناد رسمی تهران در حق
خواهان صادر و ا عالم می نماید .این رای از تاریخ ابالغ به مدت  20روز قابل واخواهی در این شورا و سپس به مدت  20روز قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.

 51804قاضی شعبه  105شورای حل اختالف منطقه  3تهران
آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت سید محمد باقر منظور االجداد فرزند سید محمد حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9709980927200449از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کمپانی به شماره
شناسنامه  1638در اقامتگاه دائمی خود در تاریخ  1396/12/18بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  .1سید
محمد حسین منظور االجداد ش ش  1039صادره از تهران فرزند متوفی  .2سید محمد صادق منظور االجداد ش ش  9293صادره
از تهران فرزند متوفی  .3سید محمد کاظم منظور االجداد ش ش  60717صادره از تهران فرزند متوفی  .4سید محمد باقر منظور
االجداد ش ش  8049صادره از تهران فرزند متوفی  .5صدر السادات منظور االجداد ش ش  526صادره از تهران فرزند متوفی  .6عطیه
السادات منظور االجداد ش ش  10734صادره از تهران فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 51807مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  113مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت هنگام آراسپ فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709980927200416از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن آراسپ به شماره شناسنامه  24038در اقامتگاه
دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  .1فریدون آراسپ ش ش  1199صادره از تهران فرزند
متوفی  .2افشین آراسپ ش ش  135صادره از تهران فرزند متوفی  .3هما عالی ثنایی ش ش  673صادره از تهران فرزند متوفی  .4شراره
آراسپ ش ش  1058صادره از تهران فرزند متوفی  .5فرشته آراسپ ش ش  2070صادره از تهران فرزند متوفی  .6هنگامه آراسپ
ش ش  1464صادره از تهران فرزند متوفی  .7فرزانه آراسپ ش ش  1245صادره از تهران فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 51810مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  113مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران

اجرائیه

مشخصات محکوم له /محکوم لهم  :لیال قربانی رزی فرزند علی نشانی  :تهران – تهران مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم .1 :اریا
پارسی  .2صغری حسینی نژاد مهرآباد مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه  :الهام رشیدی فرزند عبداله نشانی:
اشرفی اصفهانی خیابان نسترن کوچه آهنگ گر پ 3597نوع رابطه :وکیل محکوم له /محکوم لهم  :لیال قربانی زری محکوم به :بموجب
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9710090926400108و شماره دادنامه مربوطه  9609970926400970محکوم علیها به
پرداخت مبلغ  90/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/165/000ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه
از زمان سرررسید تا هنگام پرداخت مجموعا متضامنا در حق محکوم له و نیز هزینه پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم اند.

 51813مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  105مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت سعید حاج شریفی فرزند عباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709980927300383
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه خانم حاجی ابوالحسن معمار به ش ش
 232در تاریخ  97/2/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  .1سعید حاج شریفی
به ش ش  13095ت.ت  1339/5/2صادره از تهران فرزند متوفی  .2زهرا حاج شریفی به ش ش  1165ت.ت  1332/9/12صادره از
تهران نسبت فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 51818مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  114مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت محمد اسماعیل هاتفی مقدم فرزند محمد مهدی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9709980927300404از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مهدی هاتمی مقدم به ش
ش  5988در تاریخ 96/11/25در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1کوروش هاتفی مقدم
به ش ش  5911ت.ت  1350/6/15صادره از تهران نسبت پسر متوفی  .3محمد اسماعیل هاتفی مقدم به ش ش  9522ت.ت 1355/5/30
صادره از تهران نسبت پسر متوفی  .4امیر حسین هاتفی مقدم به ش ش  13343ت.ت 1359/7/28صادره از تهران نسبت پسر متوفی  .5فرزانه
هاتفی مقدم به ش ش  2034ت.ت 1358/1/12صادره از تهران نسبت دختر متوفی  .6آذر دخت همایون فر ش ش  450ت.ت1337/12/2
صادرهازخزل نسبتهمسردائمیمتوفیاینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 51819مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  114مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران
ابالغیه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی :نیر ابراهیم پور نشانی :تهران خیابان انقالب بین ولیعصر و فلسطین خیابان شهید برادران ظفر ساختمان
شماره  5آموزش و پرورش دفتر هماهنگی و رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ حضور 1397/7/22 :یکشنبه ساعت  16:30محل حضور:
تهران خیابان شریعتی نرسیده به میر داماد خیابان گل نبی میدان کتابی پالک  34تاریخ حضور 1397/07/22 :ساعت حضور 16:30 :در
خصوص دعوی بانک کار آفرین به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

 51822شعبه  117مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران
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