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پنجشنبه 28 بهمن ماه 1395 سال د  وازد  هم ـ شماره 3026  

 ضرورت استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی برای اشتغال جوانان

 »مجی��د خدابخش« در جلس��ه س��تاد 
س��اماندهی امور جوانان استان اردبیل با بیان 
این ک��ه فعالیت س��ازمان های م��ردم نهاد در 
اس��تان اردبیل روند قابل قبولی دارد، گفت: 
یکی از سیاس��ت های دولت یازدهم حمایت 
از فعالیت ها و توانمندس��ازی س��ازمان های 
مردم نه��اد در س��طح کش��ور اس��ت که این 
سیاست ها در استان اردبیل نیز اجرا می شود. 
به گزارش ایس��نا، وی با بی��ان این که ایجاد 
اش��تغال در دس��تگاه های اجرای��ی و دولتی 
بس��یارمحدود و ناچیز اس��ت، اف��زود: باید 
بکوش��یم از ظرفی��ت بخش خصوصی برای 
اح��داث واحدهای تولیدی ب��زرگ و ایجاد 
اش��تغال برای جوانان استان اس��تفاده کنیم.

خدابخش با بیان این که اس��تفاده از ظرفیت  
محص��والت و ش��رکت های دانش بنیان نیز 
در ایجاد اش��تغال بس��یار مهم است، تصریح 
ک��رد: با تالش نمایندگان اس��تان در مجلس 
ش��ورای اس��المی 12 میلیارد ریال اعتبار در 
قان��ون بودجه س��ال 96 برای پ��ارک علم و 
فناوری اردبیل اعتبار اختصاص یافته اس��ت 
که ای��ن خود ظرفیت بزرگی ب��رای جوانان 
است.»شفیع شفیعی« مدیرکل امور اجتماعی 
و فرهنگ��ی اس��تانداری اردبیل نی��ز با بیان 
این ک��ه 256 مؤسس��ه مردم نهاد در اس��تان 
اردبیل هستند، گفت: از این تعداد 33 درصد 
اداره کل بهزیستی، 24 درصد استانداری، 29 
درص��د اداره کل ورزش و جوان��ان و بقیه از 

سایر ادارات مجوز گرفته اند. 

ضرورت توجه به اکوسیستم کارآفرینی
ی��ک عض��و انجم��ن زن��ان کارآفرین 
ب��ه  کش��ورمان  ک��ه  ش��رایطی  در  گف��ت: 
س��وی توس��عه پای��دار پیش م��ی رود توجه 
کارآفرین��ی  و  کارآفرین��ی  اکوسیس��تم  ب��ه 
اجتماعی با بهره گی��ری از فناوری های نوین 
ضروری اس��ت. فخرالس��ادات محتشمی پور 
در گفت وگو با ایس��نا افزود: عوامل مختلفی 
اس��ت.  موث��ر  اکوسیس��تم  کارآفرین��ی  در 
همچنین حوزه ه��ای مختلف هم به صورت 
اکوسیستمی در پیوند و تعامل با یکدیگر قرار 
دارند و کم��ک می کنند تا تعامل و هم افزایی 
بیشتری بین بخش های مختلف به وجود آید.
وی تاکی��د کرد: تالش می کنیم با شناس��ایی 
و معرفی امکان��ات و ظرفیت های کارآفرینی 
زن��ان در ای��ران برای رس��یدن ب��ه وضعیت 
مطلوب گام های محکم تر و مداومی برداریم. 

خبرنامه

 زیست فناوری، حوزه ای ثروت آفرین 
و اشتغال زا برای کشور

دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
گف��ت:  ریاس��ت جمهوری  علمی وفن��اوری 
اگ��ر به حوزه زیس��ت فناوری توج��ه ویژه ای 
صورت گیرد، این حوزه می تواند برای کش��ور 
ثروت آفرین��ی و اش��تغال زایی کند.به گزارش 
ایس��نا، مصطف��ی قانع��ی در خصوص رش��ته 
زیس��ت فناوری و ضرورت توجه به این حرفه 
در کش��ور، اظهار ک��رد: تم��ام مباحث حوزه 
زیس��ت فناوری ب��رای کش��ور می تواند ثروت 
زیادی ایجاد کرده و اشتغال آفرینی کند. به طور 
مثال موضوع DNA، باکتری ها و غیره هرکدام 
نقش بس��زایی در ایجاد اش��تغال و بهتر کردن 
زندگی مردم دارد.وی تصریح کرد: محصوالت 
زیس��تی قیمت بسیار باالیی دارد، به گونه ای که 
فاکتورهای هفت و هش��ت گرمی یک میلیون 
دالر است و کل دارویی که برای برخی بیماران 
اس��تفاده می ش��ود، دو و نیم گرم اس��ت که ما 
می توانیم دانش آم��وزان را به گونه ای آموزش 
دهیم ک��ه بتوانند در ح��وزه تولید محصوالت 

زیستی در آینده فعالیت کنند. 

 مکان یابی برای ۱۰ ناحیه صنعتی 
در تهران

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان تهران از کش��ف و شناس��ایی 46 لکه 
صنعت��ی خبر داد و اظهار کرد: عالوه بر این در 
حال مکان یابی برای 1۰ ناحیه صنعتی مصوب 
دیگر در استان تهران هستیم. محمدرضا قاهری 
بدر در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به اینکه در 
کل استان تهران 3۸ شهرک صنعتی وجود دارد 
که در مورد آنها شهرک صنعتی غیردولتی است، 
اظه��ار کرد: از این تعداد 2۸ ش��هرک صنعتی، 
دولتی اس��ت و حدود ۸۷۰۰ قرارداد واگذاری 
در این ش��هرک های صنعتی دولتی مدنظر قرار 
گرفته ک��ه حدود 46۰۰ واح��د آنها به مرحله 
بهره برداری رسیده است. وی با اشاره به اینکه 
بنا بر دس��تور وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران 
قرار بر این شده س��اماندهی صنایع استانی در 
تهران توسط شرکت شهرک های صنعتی مدنظر 
در دس��تور کار ق��رار گیرد و تاکن��ون 46 لکه 
صنعتی احصا و شناس��ایی ش��ده تا در نهایت 
دولت در ارتباط با وضعیت صنعتی این لکه ها 
تصمیم گیری کند. قاهری بدر خاطرنشان کرد: 
تصمیم بر این است تا در اسرع وقت وضعیت 
صنایع استان تهران مشخص شود و در نهایت 

دولت در این خصوص تصمیم گیری می کند.

خبرنامه

آگهي مزايده نوبت اول اموال غيرمنقول
درخصوص اجراي مفاد پرونده اجرايي به ش��ماره كالس��ه950165/90/ج مبني 
بر اجراي راي داوري داير بر فروش س��رقفلي مربوط به پالك ثبتي6933/5562 
بخش2 تهران بنشاني عباس آباد خ بهشتي نرسيده به ميدان تختي پ195 طبقه 
زيرزمين ملك مذكور جهت ارزيابي س��رقفلي به كارش��ناس رس��مي دادگس��تري 
ارجاع بش��رح ذي��ل توصيف گرديد آپارتم��ان مذكور در ملكي با موقعيت ش��مالي 
وداراي س��اختماني4 طبق��ه روي زيرزمين كه مجموعا 5 طبقه ه��ر طبقه داراي دو 
واحد مس��كوني با موقعيت اداري و زيرزمين مجموع با كاربري 7 باب انباري بعالوه 
موتورخانه و راهرو اش��تراكي راه پله آسانس��ور منظور ش��ده بود ليكن در هنگام 
بازديد برخ��الف مندرجات صورتمجلس تفكيكي مكان مورد ترافع داراي 9 فضا با 
سرويس توالت ايراني و فرنگي و روشويي و يكباب انباري مي باشد ورودي اصلي 
ش��ركت از ضلع جنوبي طبقه توس��ط تعدادي پله به طبقه همكف خيابان منتهي مي 
گردد در بدو ورود به ش��ركت يك سالن طويل مس��تطيل شكل به منظور پذيرش 
و انتظار مراجعين و پيش��خوان منش��ي قرار دارد در ضلع غربي اين س��الن 5 اتاق 
ش��امل يك ابدارخانه يك اتاق سرور كامپيوتر و سه اتاق اداري با مبلمان مربوطه 
مستقر مي باشد در ضلع غربي اين سالن نيز سه اتاق شامل يك سايت كامپيوتري 
كامال تجهيز ش��ده و دو اتاق اداري واقع مي باش��د در انتهاي ش��مالي سالن ديوار 
آينه كاري و س��قف كاذب نورگير مشاهده ش��د همينطور سرويسها و انبار شركت 
در ضلع جنوبي اين س��الن و در امتداد زير راه پله ورودي شركت قرار دارد كليه 
ديواره��ا تركيبي از پانل گچي كناف و ديوار ثابت با روكش��هاي رنگ اميزي روغني 
و در برخ��ي م��وارد كاغذ ديواري و روكش پي وي س��ي طرح چوب مش��اهده ش��د 
كف كليه فضاها س��راميك درجه يك ايراني و در برخي موارد پاركت پي وي س��ي 
طرح چوب مش��اهده ش��د س��قف اكثر فضاها از نوع كاذب با تايل هاي گچي مشبك 
پيش س��اخته با فرمهاي آلومينيوم س��بك به اجرا درآم��ده و در برخي فضاها نيز 
س��قف ساده با رنگ اميزي پالستيك مشاهده ش��د ابدارخانه با سقف رنگ اميزي 
روغن��ي و كف ديوار آن س��راميك درجه يك ايراني با كابين��ت ام دي اف و هود و 
مبلمان صبحانه خوري مش��اهده ش��د سرويس��ها و انبار در مجاورت يكديگر قرار 
دارند كف س��راميك درجه دو ايراني و ديوار كاشي درجه دو ايراني و سقف رنگ 
اميزي روغني مشاهده شد كليه دربها چوبي و يراق آالت ايراني سيستم گرمايش 
رادياتور ش��وفاژ و آپارتمان داراي انش��عابات اب و برق و تلفن ثابت مي باش��د و 
در اجاره ش��ركت به آورد مي باش��د و ارزش س��رقفلي شش��دانگ آن براي پايه 
مزايده به مبلغ 4282824000ريال برآورد گرديده اس��ت لذا مقرر اس��ت ملك 
موص��وف مذكور از س��اعت11 الي12 م��ورخ 1395/12/11 از طريق مزايده در 
دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ش��هيد صدر واقع در خ مطهري خ ميرعماد 
جنب فرمانداري تهران بفروش برس��د مزايده از پايه كارشناس��ي شروع و فردي 
كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايد بعنوان برنده مزايده معرفي خواهد ش��د ده 
درصد مبلغ پيش��نهادي في المجلس بصورت چك تضميني از برنده مزايده اخذ و 
الباقي را بايد ظرف مهلت يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده به صندوق دادگستري 
توديع و قبض س��پرده را به دادگاه تحويل نمايد واال مبلغ دريافتي پس از كس��ر 
هزين��ه هاي اجرايي به نفع صندوق دولت ضب��ط و مزايده به زمان ديگري تجديد 
خواهد ش��د طالبين شركت در جلسه مزايده ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده 
با هماهنگي اين اجرا از ملك مورد مزايده بازديد و اطالعات بيشتري كسب نمايند. 
110/141382     اجراي احكام مدني شعبه 90 دادگاه عمومي تهران 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول- نوبت دوم
ب��ه موجب پرونده ضبط وجه الوثاقه كالس��ه940240/م صادره از ش��عبه چهارم 
اج��راي احكام دادس��راي ناحيه 6 تهران )خ��ارك( عليه اقاي اصغر مظفر حس��يني 
ك��ه منجر ب��ه ضبط وجه الوثاقه ب��ه مبلغ 4/300/000/000ري��ال گرديده ملك 
ش��ماره137/5021 بش��ماره ثبت4789 دفترجلد 52 صفح��ه 142 ملكي آقاي 
اصغر مظفر حس��يني بخش12 تهران كه توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح 
ذي��ل ارزيابي و مقرر گرديد در روز يكش��نبه مورخ 1395/12/15 از س��اعت9 
الي9:30 صبح در محل اجراي احكام مدني اين دادس��را از طريق مزايده حضوري 
بفروش برس��د مزايده از قيمت ارزيابي ش��ده ش��روع و به كس��اني ك��ه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد ضمنا في المجلس ده درصد از قيمت 
پيش��نهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي 
ش��عبه كالج واريز خواهد شد و خريدار موظف اس��ت باقيمانده ثمن مورد مزايده 
را ظ��رف يك م��اه پرداخت نمايد در غيراينصورت بدوا هزينه هاي انجام ش��ده از 
س��پرده اخذ والباقي به نفع دولت ضبط مي گردد مورد مزايده عبارت اس��ت از: 6 
دانگ ملك به مشخصات ذيل به نشاني تهران مشيريه خيابان شهيد صالحي نبش 
خيابان خان طاليي )آذرشرقي( قطعه1042 ملك مورد مزايده برابر مدارك موجود 
در پرون��ده عبارتس��ت از شش��دانگ يك قطع��ه زمين به مس��احت396 مترمربع 
قطعه1042 تفكيكي پالك ثبتي5021 فرعي از 137 اصلي مفروز و مجزي از پالك 
206 فرع��ي از اصل��ي مذكور واقع در بخش12 تهران اراضي قريه هاش��م آباد و 
مراتب طي شماره 4789 صفحه142 دفتر52 امالك ثبت و برابر مندرجات صفحه 
نقل وانتقاالت دفترچه مالكيت شماره 125908 سري ب در مورخ92/3/11 بنام 
اصغر مظفر حس��يني انتقال قطعي يافته است مورد بازديد عبارتست از ساخماني 
چهار طبقه )زيرزمين همكف و دو طبقه باالي همكف( در عرصه 385/11 مترمربع 
با اس��كلت فلزي طاق ضربي و ديوارهاي آجرگري و قدمت حدود22 سال فاقد نما 
و بصورت تجاري اداري مس��كوني م��ورد بهره برداري قرار دارد حس��ب اظهارات 
وثيقه گذار و مدارك ابرازي س��اختمان براس��اس پروانه س��اخت ش��ماره3345 
مورخ 72/11/7 بنا گرديده و فاقد برگ پايانكار و س��ند يا صورتمجلس تفكيكي 
اعيان��ي ب��وده و از اينرو هيچي��ك از فضاها اعم از مالكيت يا س��رقفلي فروخته يا 
واگذار نش��ده در حال حاضر در اختيار مس��تاجرين ايش��ان مي باشد همچنين در 

ب��رگ گواهي عدم خالف ش��ماره4007 مورخ1374/5/7 به وض��ع موجود تجاري 
و اداري اش��اره نشده است بخش��ي از حياط در طبقات زيرزمين و همكف با زيربنا 
اضافه شده است طبقه زيرزمين با مساحت حدود290 مترمربع زيربنا به فعاليت 
صحاف��ي و طبقه همكف با ش��ش باب مغازه مجموعا ح��دود140 مترمربع زيربنا بر 
گذره��ا و حدود150 مترمربع ب��ه صحافي و طبقه اول با ح��دود237 مترمربع به 
فعالي��ت دفت��ر تعليم رانندگ��ي اختصاص داده ش��ده و طبقه دوم ب��ا حدود237 
مترمربع زيربنا مورد س��كونت وثيقه گذار قرار دارد س��اختمان داراي انش��عابات 
اختصاص��ي آب و ب��رق و گاز تلف��ن مي باش��د. با عناي��ت به موارد ب��اال و همچنين 
موقعيت زماني و مكاني و با در نظر گرفتن جميع جهات شش��دانگ ملك مذكور به 
مبل��غ 74/000/000/000 ريال ارزيابي گرديده اس��ت طالبين ميتوانند 5 روز 
قبل ازموعد مزايده به اجراي احكام مدني دادسرا واقع در خيابان انقالب ابتداي 
پل كالج خيابان خارك دادس��راي ناحيه 6 تهران )خارك( مراجعه تا موجبات بازديد 

از ملك فراهم گردد.
413585/م الف      داديار اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران )خارك(

دادنامه 
پرونده كالس��ه 9509980226500427 ش��عبه5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضايی شهيدبهش��تي تهران تصميم نهاي��ي  9509970226501049 خواهان: 
غالم محمد دهقاني فرزند هان محمد خوانده: س��يداحمد ميرمحمدي فرزند حسن 

بنشاني مجهول المكان   خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 
گردش��گار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته 
كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت 
مق��رر دادگاه  به تصدی امضاء كننده ذيل تش��كيل و باتوج��ه به محتويات پرونده 

ختم رسيدگي را اعالم و  بشرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.  
رای دادگاه  درخص��وص دعوی آقاي غالم محمد دهقاني فرزند هان محمد بطرفيت 
آق��اي س��يداحمد ميرمحمدي فرزند حس��ن بخواس��ته اعس��ار از پرداخت هزينه 
دادرس��ي در پرونده كالس��ه950445 به مبل��غ تقريب��ي 350/000/000ريال 
بشرح دادخواست تقديمي با عنايت به جامع اوراق و محتويات به ويژه استشهاديه 
كتبي ابرازي و عدم ارايه هرگونه ايراد يا دفاع از س��وي خوانده و در نظر گرفتن 
وضعيت خواهان دادگاه خواس��ته خواهان را بشرح آتي موجه تشخيص و مستندا 
به مق��ررات م��واد 504-506-513-514 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم بر 
اعس��ار خواه��ان از پرداخت دفعي و يكجاي هزينه دادرس��ي ف��وق الذكر و بدين 
توضي��ح كه: مبلغ 100/000/000ريال حداكثر ظرف ده روز پس از قطعيت اين 
دادنام��ه و الباقي به محض خروج خواهان از اعس��ار و ق��در متيقن هنگام صدور 
اجرايي��ه له خواهان در ماهيت ادعا پرداخت خواهد ش��د صادر و اعالم مي دارد. 
رای صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 

تجديدنظر استان تهران می باشد.
110/142034                          رئيس شعبه 5 دادگاه عمومي حقوقي تهران

آقاي عليرضا مطلبي شكايتي عليه احمد رضا احمدي داير به سرقت مطرح نموده كه 
پس از صدور كيفرخواست به اين شعبه ارجاع و به كالسه 95/1052/950559 
ثبت و وقت رس��يدگي در تاريخ96/1/16 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده است با 
توجه به مجهول المكان بودن متهم و تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري 
به متهم ابالغ مي ش��ود تا در وقت مقرر فوق در جلس��ه رس��يدگي ش��عبه 1052 
دادگاه كيفري دو تهران حاضر شود واال دادگاه به صورت غيابي رسيدگي نموده و 

حكم مقتضي صادر خواهد نمود. 
110/141882   منشي شعبه 1052 دادگاه كيفري دو تهران 

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم عباس يونسي
آق��اي عباس يونس��ي در پرونده كالس��ه950871 اين ش��عبه واق��ع در تهران – 
ميدان تجريش- خيابان برادران شهيد فناخسرو- مجتمع قضايي عدالت به اتهام 
ب��ي احتياطي در ام��ر رانندگي منجر به ورود صدمه بدني تحت تعقيب مي باش��ند 
به علت نداش��تن نش��اني وفق مواد 115و 180 قانون آئين دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري مصوب شهريور ماه1378 يك نوبت بادرج در يكي 
از جرايد كثيراالنتش��ار به نامبرده ابالغ مي گردد كه د رتاريخ95/1/16 ساعت9 
صب��ح جهت رس��يدگي در اين ش��عبه حاضر گردد در غير اينص��ورت به طور غيابي 

موضوع اتهام وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد شد. 
110/141886     منشي شعبه1051 دادگاه كيفري 2 مجتمع قضايي عدالت 
تهران 

احضار متهم مدير محمدزاده صوفياني فرزند عبدالباري
 )مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست( 

مجتمع قضايی قدس تهران بموجب كيفرخواست شماره 9510432685007896 
در پرونده كالس��ه951822 براي مدير محمدزاده صوفياني به اتهام ايراد صدمه 
بدن��ي غيرعمدي ب��ر اثر تص��ادف رانندگي تقاض��اي كيفر نموده كه رس��يدگی به 
موضوع به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخ 1396/1/15 ساعت9 
تعيين گرديده اس��ت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترس��ی به متهم  
و در اج��رای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در ام��ور كيف��ری مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهم جهت دف��اع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگی غيابی به عمل خواهد آمد. 
110/141890               منشي شعبه 1164 دادگاه كيفری 2 مجتمع قضايی 
قدس تهران 

مجتمع قضايی ش��هيد مدرس تهران به موجب كيفرخواس��ت شماره951298 در 
پرون��ده 9509982151100307 ب��رای حمدال��ه غالمزاده به اتهام فحاش��ي از 
طريق ارس��ال پيامك تقاضای كيفر نموده كه رس��يدگی به موضوع به اين ش��عبه 
ارجاع و وقت رس��يدگی برای مورخ 1396/1/16 س��اعت9 تعيين گرديده است 
ب��ا عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترس��ی به متهم  و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری 
مراتب يك نوبت منتش��ر ت��ا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد. بديهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی 

غيابی به عمل خواهد آمد. 
141896/ 110               مدير شعبه 1079 دادگاه كيفری 2 مجتمع قضايی 
شهيد مدرس تهران 

مزايده اموال غير منقول – نوبت دوم 
در پرونده كالس��ه 9430081 شعبه 4 اجرای احكام دايره نظارت بر زندان اوين 
بموجب دس��تور ضبط وثيقه صادره از س��وی سرپرس��ت دايره نظ��ارت بر زندان 
اوي��ن عليه فاطم��ه بحيرايی فرزند جهانگي��ر مبنی بر ضبط وج��ه الوثاقه بمبلغ دو 
ميليارد ريال معادل دويست ميليون تومان مقرر گرديده است ملك با شماره پالك 
ثبتی 93/1883 بخش 11 تهران بش��ماره ثب��ت 52568 دفتر جلد 511 صفحه 
375 متعلق به خانم فاطمه بحيرايی فرزند جهانگير كه توس��ط كارش��ناس رس��می 
دادگستری بشرح ذيل ارزيابی گرديده است در روز دوشنبه مورخ 95/12/9 از 
س��اعت 9 الی 10 در محل ش��عبه چهارم اجرای احكام دايره نظارت بر زندان اوين  
واقع در تهران اتوبان يادگار امام محله اوين خ ش��هيد اعرابی درب مالقات زندان 
اوين دايره نظارت بر زندان اوين از طريق مزايده حضوری بفروش برس��د مزايده 
از قيمت ارزيابی ش��ده ش��روع و بكس��انی كه باالترين قيمت را پيش��نهاد نمايند 
واگذار خواهد ش��د ضمنا ف��ی المجلس 10 درصد از قيمت پيش��نهادی از برنده 
مزايده اخذ و بحس��اب تمركز وجوه سپرده دادس��رای ناحيه 2 تهران سعادت آباد 
با ش��ماره 2171299020009 نزد بانك ملی شعبه عالمه طباطبايی واريز خواهد 
ش��د و خريدار موظف اس��ت باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يك ماه پرداخت 
نماي��د در غير اينصورت بدوا هزينه های انجام ش��ده از س��پرده اخذ و الباقی به 

نفع دولت ضبط می گردد 
نش��انی و مشخصات ثبتی ملك : ملك مورد مزايده برابر مدارك موجود در پرونده 
عبارت اس��ت از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مس��كونی واقع در نشانی تهران 
حكيميه بلوار فجر نهالس��تان يكم پالك 5 واحد 1 بمس��احت هفتاد و ش��ش متر و 
ش��صت و هفت دس��ی متر مربع) 76/67( كه مقدار يك متر و ش��صت دسی متر 
مربع آن بالكن می باش��د بانضمام انباری ش��ماره يك بمس��احت پن��ج متر و پنجاه 
و دو دس��ی مترمرب��ع ) 5/52( واق��ع در زيرزمين و همچنين بانضم��ام پاركينگ 
شماره يك بمس��احت ده متر و هشتاد دسی مترمربع)10/80 (واقع در زيرزمين 
با قدرالس��هم از مشاعات و ساير قسمتهای اش��تراكی طبق قانون تملك آپارتمانها 
و آيين نامه اجرايی آن با ش��ماره ثبتی 93/1883 طی ش��ماره ثبتی 232410 در 
مورخه 73/6/20 با س��ند مالكيت بش��ماره چاپی 522200در صفحه 298 دفتر 
778 بخ��ش ي��ازده تهران بنام حمي��د عبدالصالحی فرزند علی اكب��ر ثبت و صادر 
و تحويل گرديده اس��ت كه نهايت��ا در مورخه 89/11/20 طی س��ند 26552 در 
دفترخانه 737 تهران تمامی شش��دانگ مورد ثبت و بقدرالسهم از عرصه و ساير 
مش��تركات بنام فاطمه بحيرايی انتقال يافته اس��ت الزم بذكر اس��ت كه براساس 
توضيحات س��ند مالكيت ش��ماره ثبت 52568 صفحه به 375 و ش��ماره دفتر  به 

511 تغيير يافته است 
مشخصات اعيانی و شرايط ملك : بلوك ساختمانی مربوط به اين آپارتمان ساختمانی 
اس��ت حدودا بيست ساله كه در زمينی با مساحت حدود 640 مترمربع با اسكلت 
فلزی و طاق ضربی احداث گرديده اس��ت اين ساختمان شامل چهار طبقه می باشد 
كه عبارتند از زيرزمين همكف و طبقات اول تا دوم كه زيرزمين آن ش��امل انباری 
و پاركين��گ ه��ا بوده و در نيم طبقه دو واحد مس��كونی و در مجموع در س��اختمان 
ده واحد مس��كونی وجود دارد آپارتمان مورد بحث در قس��مت ش��مال غربی طبقه 
همكف اين س��اختمان واقع می باشد آپارتمان مورد نظر دارای دو اتاق خواب هال 
و نش��يمن آشپزخانه حمام و سرويس بهداشتی از نوع ايرانی می باشد جنس كف 
اي��ن آپارتم��ان از موزاييك و موكت و پوش��ش ديواره��ای آن از كاغذ ديواری می 
باش��د نمای بيرونی اين ساختمان از سنگ می باش��د همچنين اين واحد مسكونی 
دارای انش��عاب و كنتور برق تك فاز مجزا و انش��عاب آب و گاز ش��هری مشترك با 
س��اير واحدها و همچنين دارای يك خط تلفن می باشد آشپزخانه داراي كابينت از 
نوع فلزي مي باش��د گرمايش اين س��اختمان توس��ط موتورخانه مركزي  و شوفاژ و 
سرمايش آن توسط كولر آبی تامين می گردد اين ساختمان دارای آيفون تصويری 
می باش��د و درب پاركينگ آن بصورت اتوماتيك می باشد ضمنا در حال حاضر اين 

ملك در اختيار مالك می باشد 
ب��ا عنايت بم��وارد فوق و موقعيت مكانی و همچنين مس��احت و كيفيت س��اختمان 
موج��ود در اي��ن ملك ب��ا لحاظ جمي��ع عوام��ل موثر بنظ��ر اينجانب در ح��ال حاضر 
ارزش شش��دانگ عرص��ه و اعي��ان اي��ن آپارتم��ان بص��ورت تخلي��ه و ب��دون در 
نظ��ر گرفتن هرگونه تعهدات و ديوني كه ممكن اس��ت وجود داش��ته باش��د مبلغ 
1/700/000/000 ري��ال )يك ميليارد و هفتص��د ميليون ريال( تعيين گرديده 
است طالبين می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به شعبه چهارم اجرای احكام 
دايره نظارت بر زندان اوين واقع در تهران اتوبان يادگار امام محله اوين خ شهيد 
اعراب��ی درب مالقات زندان اوين دايره نظ��ارت بر زندان اوين مراجعه تا موجبات 

بازديد از ملك فراهم گردد 
110/141040   داديار اجرای احكام كيفری شعبه 4  دايره نظارت بر زندان 
اوين 

آگهی مزايده اموال غير منقول – نوبت دوم
درپرونده كالس��ه 25693 ش��عبه 4 اجرای احكام دايره نظ��ارت بر زندان اوين 
به موجب دس��تور ضبط وثيقه صادره از س��وی سرپرس��ت محترم دايره نظارت 
ب��ر زندان اوي��ن عليه مس��عود علوی مقدم فرزند محمدحس��ين مبن��ی بر ضبط 
وج��ه الوثاق��ه به مبلغ هش��تصد و پنج��اه ميليون توم��ان مقرر گردي��ده ملك با 
ش��ماره پالك ثبتی 3526/925/20188 بخش 3 بش��ماره ثبت 12847 دفتر 
جل��د 103 صفحه 546 متعلق به مس��عود علوی مقدم فرزند محمد حس��ين كه 
توسط كارش��ناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی گرديده است در روز 
چهارش��نبه مورخ 95/12/11 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل ش��عبه چهارم 
اج��رای اح��كام دايره نظ��ارت بر زندان اوين واق��ع در : ته��ران – اتوبان يادگار 
ام��ام – محله اوين- خيابان ش��هيد اعرابی – درب مالق��ات زندان اوين – دايره 
نظارت برزندان اوين، از طريق مزايده حضوری بفروش برس��د مزايده از قيمت 
ارزيابی ش��ده ش��روع و به كس��انی كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار 
خواهد ش��د ضمنا فی المجلس ده درصد از قيمت پيش��نهادی از برنده مزايده 
اخذ و به حس��اب تمركز وجوه س��پرده دادسرای ناحيه 2 تهران )سعادت آباد( با 
ش��ماره 2171299020009 نزد بانك ملی شعبه عالمه طباطبايی واريز خواهد 
شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يك ماه پرداخت 
نمايد در غير اين صورت بدوا هزينه های انجام ش��ده از س��پرده اخذ و الباقی 
به نفع دولت ضبط می گردد. نش��انی و مش��خصات ثبتی ملك: ملك مورد مزايده 
برابر مدارك موجود درپرونده عبارت اس��ت از: ششدانگ يك دستگاه آپارتمان 
مسكونی واقع در نشانی: تهران – خيابان سيد جمال الدين اسدآبادی – خيابان 
پانزده��م – پ��الك 55 – طبقه اول- واحد غربی به مس��احت يكصد و ش��صت و 
پن��ج مت��ر و پنجاه و دو دس��يمتر مربع )165/52( واقع در قس��مت غربی طبقه 
اول ب��ه انضمام شش��دانگ يكباب انباری قطعه تفكيكی به مس��احت )31/51( 
مترمربع واقع در زيرزمين با قدر الس��هم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات 
طب��ق قان��ون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايی آن، با ش��ماره ثبتی 12847 
در مورخ��ه 64/3/5 ب��ا س��ند مالكي��ت به ش��ماره چاپ��ی 515861 در صفحه 
546 دفت��ر 103 بخش س��ه تهران ب��ه نام آقای كامران اوح��دی ثبت و صادر و 
تحويل گرديده اس��ت كه نهايتا در مورخه 82/8/14 طی س��ند ش��ماره 6516 
در دفترخانه ش��ماره529 تهران تمامی شش��دانگ مورد ثبت و بقدر الس��هم از 
عرصه و ساير مشتركات بنام آقای مسعود علوی مقدم بالمناصفه واگذار گرديده 
است  . مشخصات اعيانی و شرايط ملك: بلوك ساختمانی مربوط به اين آپارتمان، 
ساختمانی است حدودا سی ساله كه با اسكلت فلزی طاق ضربي احداث گرديده 
اس��ت اين س��اختمان ش��امل س��ه طبقه بوده  كه عبارتند از زيرزمين همكف و 
طبق��ات اول كه در زيرزمين انباری ها و پاركينگ ها بوده و در س��اير طبقات در 
هر طبقه دو واحد مس��كونی و در مجموع در اين س��اختمان چهار واحد مسكونی 
ميباش��د آپارتمان م��ورد بحث در قس��مت غربی طبقه اول اين س��اختمان واقع 
می باش��د و دارای س��ه اتاق خواب هال و نش��يمن آش��پزخانه حمام و سرويس 
بهداش��تی از نوع ايرانی ميباشد جنس كف هال و نشيمن آپارتمان  از سراميك 
و اتاق ها از موزاييك و موكت می باش��د ديوارهای آن گچ و خاك و س��فيد كاری 
و نقاش��ی و كاغذ ديواری می باشد نمای بيرونی اين ساختمان از سنگ می باشد 
همچنين اين واحد مسكونی دارای انشعاب و كنتور برق تك فاز مجزا و انشعاب 
آب و گاز ش��هری مشترك با ساير واحدها می باشد آش��پزخانه دارای كابينت از 
نوع ام دي اف  می باش��د گرمايش اين س��اختمان توس��ط موت��ور خانه مركزي و 
ش��وفاژ و س��رمايش آن توس��ط كولر آبی تامين می گردد اين س��اختمان دارای 
آيفون تصويری  مي باش��د ضمن��ا در حال حاضر اين مل��ك در اختيار مالك بوده 
و مورد اس��تفاده ايش��ان می باش��د. با عنايت به موارد فوق و موقعيت مكانی و 
همچنين مس��احت و كيفيت س��اختمان موجود در اين ملك ب��ا لحاظ جميع عوامل 
موثر به نظر اينجانب درحال حاضر ارزش ششدانگ عرصه و اعيان اين آپارتمان 
بصورت تخليه و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات و ديوني كه ممكن اس��ت 
وجود داش��ته باش��د مبلغ 7/500/000/000 ريال ) هفتصد و پنجاه ميليون 
تومان( تعيين گرديده اس��ت طالبين می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 
ش��عبه چهارم اجرای احكام دايره نظارت بر زندان اوين واقع در تهران – اتوبان 
ي��ادگار امام- محله اوين – خيابان ش��هيد اعراب��ی – درب مالقات زندان اوين – 

دايره نظارت بر زندان اوين مراجعه تا موجبات بازديد از ملك فراهم گردد.
110/142035    داديار شعبه 4 اجرای احكام كيفری دايره نظارت بر زندان 
اوين

اخطاريه دفترخانه
نام و نام خانوادگي مخاطب: سيد محمد صادق ميرهاشمي     مجهول المكان 

مخاط��ب محترم همس��ر ش��رعي و قانوني ش��ما خانم هس��تي نوريان ب��ا مراجعه 
ب��ه اي��ن دفترخان��ه و ارائ��ه دادنام��ه قطعي��ت يافته ب��ه ش��ماره  9501350  
م��ورخ1395/8/22 تقاضاي اجرا و ثبت واقعه طالق را دارد لذا بدينوس��يله به 
شما اخطار مي گردد تا حداكثر مدت يك هفته از تاريخ نشرآگهي با همراه داشتن 
م��دارك شناس��ايي به آدرس زي��ر مراجعه نمائيد تا ثبت طالق اجرا ش��ود بديهي 
است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر وفق قانون ثبت واقعه طالق انجام و 

پس از آن هيچگونه اعتراضي پذيرفته نخواهد بود. 
آدرس دفترخانه: فلكه چهارم تهرانپارس ضلع شرقي مجتمع قضايي شهيد باهنر 
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تفاهم-گروه کارآفرینی: مشاور رئیس جمهوری 
و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در نشس��ت هیات امنای دانش��گاه خلیج فارس 
بوش��هر گفت: با توجه به نیاز س��رمایه گذاری 
باال برای ایجاد شغل، تشکیل دانشگاه تخصصی 
ب��رای آموزش ش��یوه کس��ب و کار از نیازهای 
 امروز کش��ور اس��ت. اکبر ترکان اف��زود: امروز 
ف��ارغ التحصی��الن دانش��گاهی باید خودش��ان 
کارآفری��ن و توس��عه دهنده کس��ب و کارهای 
جدید باش��ند.  وی بااشاره به اینکه دولت دیگر 
استخدام کننده نیست بیان کرد: بنگاه های بزرگ 
ب��ه ازای هر یک ش��غل که ایجاد م��ی کنند باید 
1۰۰ ت��ا 11۰ هزار دالر س��رمایه گ��ذاری انجام 
دهند و در این ش��رایط محدودیت های زیادی 
وجود دارد.  ترکان اظهار کرد: این درحالی است 
که در کس��ب و کارهای کوچک و دانش بنیان، 
س��رمایه گذاری برای هرشغل بین1۰تا 2۰ هزار 
دالر اس��ت.  وی بیان کرد: دانشگاه خلیج فارس 
با راه اندازی دانش��کده کسب و کار، حوزه های 
کس��ب و کار را به برنامه های آموزشی دانشگاه 
تبدیل م��ی کند.  دبیرش��ورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کش��ور گفت: بر این اساس پس 
از راه اندازی دانش��کده کسب و کار قرار است 
در کارشناسی ارشد از فارغ التحصیالن مختلف 
استفاده کند و به آنان چگونگی ورود به کسب و 
کار را آموزش و تجهیز کنند.  وی اضافه کرد: بر 
این اس��اس جوانان به صورت علمی می توانند 
توسعه دهنده کسب و کارهای جدید در جامعه 
باش��ند.  ترکان گفت: این همان کاری است که 
اس��تارت آپ ها و ش��رکتهای بس��یار معتبر دنیا 

انجام م��ی دهند.وی تاکید کرد: امروز س��رمایه 
گذاری شرکت های معتبر دنیا سخت و همراه با 
ابزارهای سنگین نیست بلکه سرمایه گذاری آنها 
نرم و ابزارهای توسعه دهنده آنها مغزهای خالق 
فارغ التحصیالن اس��ت.   ترکان در بخش دیگری 
از س��خنان خود درباره منطقه آزاد بوش��هر گفت: 
بوشهر از 22 سال پیش که نخستین ارزیابی ها در 
باره منطقه آزاد برای آن انجام ش��د، تاکنون از نظر 
استعداد ایجاد منطقه آزاد همیشه در ارزیابی ها رتبه 
اول را آورده است.  وی تاکید کرد: امروز نیز تبدیل 
بوش��هر به منطقه آزاد به تایید هیات دولت رسیده 
و الیحه آن به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده 
است، منتظریم پس از پایان بحث بودجه درمجلس 
الیحه مناطق آزاد جدید در دس��تور کار قرار گیرد.  
ترکان گفت: منطقه های آزاد پنج مزیت معافیت از 
مالیات، حقوق گمرکی، قوانین پول و بانک، قانون 
کار و لزوم ویزا را دارا هس��تند و این امر زمینه ای 

برای کسب و کار در مناطق آزاد است.  

تفاهم-گروه گزارش: معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت  در مراسم افتتاح 9 پروژه شرکت 
ش��هرک های صنعتی استان قم در شهرک صنعتی 
ش��کوهیه با اشاره به فعالیت سامانه بهین یاب به 
منظور حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از 
معرف��ی بیش از 19 هزار و ۷34 بنگاه به ش��بکه 
بانکی خبر داد. علی یزدانی با اش��اره به وظایف 
س��ازمان صنایع کوچ��ک، اظهار ک��رد: حمایت 
از بنگاه ه��ای کوچک و خرد و ایجاد و توس��عه 
زیرس��اخت های صنایع از جمله وظایف سازمان 
صنایع کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��ت .وی افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 
16 میلیارد تومان در ش��هرک های صنعتی استان 
ق��م افتتاح می ش��وند .مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: 
این پروژه ها در حوزه آبرس��انی، منابع آب، ایجاد 
معابر و ۸ کارگاه تولیدی اس��ت.وی با اش��اره به 
اهمیت توس��عه کارگاه های تولیدی به منظور به 
کارگیری و اش��تغال نیروهای جوان، خاطرنشان 
ک��رد: با به وجود آمدن ش��رایط حمایتی فعلی و 
اعط��ای تس��هیالت به ص��ورت 2۰ درصد پیش 
پرداخ��ت و 32 م��اه اقس��اط جوان��ان کارآفرین 
بس��یاری می توانن��د در محیط هایی که ش��رکت 
ش��هرک ها به بهره برداری رس��انده است مشغول 
به کار ش��وند.یزدانی با تأکید بر اهمیت همراهی 
سیس��تم بانک��ی از جمله صن��دوق کارآفرینی و 
بانک های خصوصی، تصریح کرد: امسال دولت با 
تشکیل ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی در حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوسط اقدامات ویژه ای را 
در پیش گرفته اس��ت. مدیرعامل سازمان صنایع 

کوچک و ش��هرک های صنعتی ای��ران افزود: در 
س��ال آینده در هیچ کدام از ش��هرک های صنعتی 
افزایش قیمت نخواهیم داشت به جز تعداد اندکی 
از ش��هرک ها و نواحی که تقاضا محور هس��تند و 
حداکث��ر تا نرخ تورم ای��ن افزایش قیمت خواهند 
داش��ت.وی با بیان اینکه هم��ه اختیارات به هیئت 
مدیره های استانی از سال 96 تفویض خواهد شد، 
تاکید کرد: با این اقدام هیئت مدیره با شناختی که از 
صنعت اس��تان دارد و نیاز به نوع سرمایه گذاری و 
شرایط پیش پرداخت، اقساط می تواند عمل کند که 
 هم باعث سرعت گرفتن کار می شود و هم توسعه 
س��رمایه گ��ذاری را در پی خواهد داش��ت.یزدانی 
با تأکید بر اهمیت اس��تان ق��م در دوره های زمانی 
مختلف این استان را یکی از اثرگذارترین استان های 
کشور خواند و اظهار کرد: استان قم در ادوار مختلف 
از جمله در به ثمر رسیدن انقالب نقش بسیار مهم و 
برجسته ای ایفا کرده است و ما وظیفه داریم که زمینه 

توسعه و رشد این استان را فراهم کنیم.

مشاور رئیس جمهوری تاکید کرد

 ضرورت تشکیل دانشگاه تخصصی 
برای آموزش شیوه کسب و کار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

 معرفی ۱۹ هزار بنگاه صنعتی کوچک 
به شبکه بانکی

ادامه از صفحه ی��ک- و پس از این 
ه��م اگر هر کدام از این کش��ورها، بویژه در 
برابر تروریس��ت ها با مش��کلی مواجه شوند و 
از تهران  درخواس��ت کمک داشته باشند، حتمًا 
به آنها کم��ک خواهی��م کرد.رئیس  جمهوری 
ترویج ایران هراسی را توطئه ای فرا منطقه ای و 
طراحی دشمنان مشترک اسالم و اعراب منطقه 
دانست و خاطر نشان کرد: تهران همواره منادی 
ح��ل  و فصل مش��کالت و اختالفات از طریق 
گفت وگو بوده اس��ت و ق��درت نظامی ایران 
نیز  صرفاً دفاعی و پش��توانه ای مستحکم برای 
امنی��ت منطقه اس��ت. رئیس جمهوری تصریح 
ک��رد: برای تأمین امنیت منطق��ه هیچ راه حلی 
از مس��ئولیت پذیری کشورهای  اساس��ی  تر 

 منطقه و همکاری ه��ای درون منطقه ای وجود 
ندارد، لذا کشورهای منطقه باید در کنار یکدیگر 
برای امنیت و  ثبات پایدار در منطقه با یکدیگر 
همکاری و مش��ارکت داشته باشند. روحانی در 
ادامه لزوم رسیدگی و چاره اندیشی به وضعیت 
بس��یار نامطلوب مردم یمن را مورد تأکید قرار 
 داد و گفت: امروز وضعیت بسیار وخیمی برای 
مردم مظلوم یمن ایجاد ش��ده اس��ت و همه ما 
به عنوان کش��ور های مس��لمان منطق��ه، وظیفه 

 داری��م اقدامات ج��دی و انسان دوس��تانه ای را 
برای یاری مردم این کش��ور انجام دهیم. رئیس  
جمهوری اظهارداش��ت: برق��راری آتش بس و 
کمک ه��ای انسان دوس��تانه و انج��ام مذاکرات 
سیاس��ی یمن��ی –  یمن��ی برای ح��ل و فصل 
 مش��کالت مردم مظلوم یمن، ضروری است.
»سلطان قابوس« پادشاه عمان نیز در این دیدار 
ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر روحانی 
در عم��ان بر  تقویت بی��ش از پیش روابط دو 

کش��ور تأکید کرد و گفت: عمان به دنبال 
تقوی��ت و تحکیم همکاری ها و  مناس��بات 

خود در تمامی عرصه های سیاس��ی، اقتصادی 
و فرهنگ��ی ب��ا ای��ران است. پادش��اه عمان با 
تقدیر از رویکرد و آمادگی همیش��گی تهران 
برای برقراری روابط نزدیک تر با همس��ایگان 
و همکاریه��ای منطقه ای، گف��ت که تحکیم 
روابط ایران و کشورهای منطقه به نفع توسعه 
، امنی��ت و ثبات  منطقه است. س��لطان قابوس 
خاطر نش��ان ک��رد: تردیدی وج��ود ندارد که 
تأمین امنیت منطقه مسئولیت اصلی کشورهای 
منطقه  است، لذا رایزنی و همفکری کشورهای 
منطقه برای حل و فصل مس��ایل و مشکالت، 

بسیار ضروری است.

رییس جمهوری در دیدار پادشاه عمان تاکید کرد

همکاری برای برقرای آتش بس در یمن

    

    


