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مخالفت پليس با تجمع معترضين 
به وضع حجاب

ــزارى تجمع  ــبت به برگ رييس پليس پايتخت نس
غيرقانونى معترضين به وضعيت حجاب در ميدان فاطمى 
واكنش نشان داد و گفت: رعايت قانون در وهله اول بايد 
ــد. سردار حسين ساجدى نيا در  مدنظر آحاد جامعه باش
گفت وگو با ايسنا درباره تجمع غيرقانونى روز چهارشنبه 
تعدادى از افراد در ميدان فاطمى تهران گفت: پايبندى به 
قانون بايد فصل الخطاب همه مردم در نظام اسالمى باشد. 
ــث اخالقى و به ويژه بحث  ــا تاكيد براينكه مباح وى ب
ــيار مهمى است كه  عفاف و حجاب از موضوعات بس
دين اسالم نيز بر رعايت و حفظ حرمت آن تاكيد ويژه 
داشته است درباره تجمعى كه روز چهارشنبه در اعتراض 
به وضعيت حجاب در ميدان فاطمى برگزار شد، گفت: 
ــتداران پرشور و انقالبى در  همه ما از دغدغه هاى دوس
ــود  حوزه حجاب آگاهيم. اما اين موضوع باعث نمى ش
ــم يا تجمعى  كه بدون اخذ مجوز اقدام به برپايى مراس
ــود. رييس پليس پايتخت ادامه داد: بنابراين رعايت  ش
قانون در وهله اول بايد مدنظر آحاد مردم جامعه به ويژه 
ــتداران انقالب باشد و آنان در چارچوب مقررات  دوس
ــته هاى خود باشند. ساجدى نيا  پيگير مطالبات و خواس
ــوان تامين كننده نظم و امنيت  با بيان اينكه پليس به عن
عمومى در راستاى عمل به قانون حركت كرده و خواهد 
كرد، گفت:  بنابراين پليس با هرگونه هنجارشكنى فارغ از 
موضوع برخورد كرده و مى كند كه در مورد تجمع اخير 
نيز اقدامات قانونى در خصوص هدايت كنندگان تجمع  

در دستور كار پليس قرار گرفت.

سايت دانا توقيف شد
ــتان عمومى و انقالب تهران از توقيف سايت  دادس
ــنا عباس جعفرى  خبرى «دانا» خبر داد. به گزارش ايس
دولت آبادى در حاشيه جلسه روساى كل دادگسترى هاى 
ــور در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با  ــر كش سراس
توقيف روزنامه «قانون»، سايت خبرى «دانا» نيز توقيف 
شده است. روزنامه قانون به دليل كار كردن مطلبى مبنى 
ــده بود و  ــر «آزادى رويانيان با قرار وثيقه» توقيف ش ب
دادستان تهران گفت كه سايت خبرى دانا نيز در همين 

راستا توقيف شده است.

پرداخت پاداش خدمت 
بازنشستگان فرهنگى 

ــرورش گفت: پاداش پايان خدمت  وزير آموزش پ
ــارى پرداخت  ــا اوايل هفته ج ــته ت فرهنگيان بازنشس
مى شود. به گزارش ايسنا دكتر على اصغر فانى در ديدار 
با فرهنگيان شهرستان تربت حيدريه كه 18 ارديبهشت 
ماه در اين شهرستان برگزار شد، با اشاره به اينكه تعداد 
ــال هاى قبل از 92 و قبل از شروع كار  بازنشستگان س
ــت، اظهار كرد:  ــر بوده اس ــت يازدهم 24هزار نف دول
يك هزار و صد ميليارد تومان مجموع مبلغ هزينه پاداش 
ــت. وى ادامه داد: 25 درصد  بازنشستگان فرهنگى اس
ــفند پرداخت شده و با پيگيرى هايى  از اين مبلغ در اس
ــت مابقى مطالبات بازنشستگان  كه صورت گرفته اس
فرهنگى پس از تامين رقم ريالى توسط خزانه دولت تا 

اوايل هفته آينده پرداخت خواهد شد.

نقش راديو هنگام بروز بالياى طبيعى
ــش بين الملل  ــه از داوران بخ ــاك – ك ــل آيس راس
سيزدهمين جشنواره بين المللى صدا است-  طى 35 سال 
اخير به پخش برنامه و روزنامه نگارى پرداخته و به قول 
خودش هر دو سوى ميكروفن و دوربين را تجربه كرده 
ــت و هم مجرى تلويزيون و راديوى ولز بوده و هم  اس
برنامه ساز و تهيه كننده آن او معتقد است كه راديو هنگام 
بروز بسيارى از فجايع و بالياى طبيعى يكى از بهترين 
ــوب  ــانى و كمك به مردم محس ــا براى اطالع رس راه ه
مى شود. آيساك در گفت وگو با خبرنگار بخش بين الملل 
سيزدهمين جشنواره بين المللى صدا و پنجمين اجالس 
جهانى راديو با بيان اين مطلب اظهار كرد: به عنوان كسى 
ــگام بروز بحران  ــازى به ويژه هن ــه در زمينه برنامه س ك
تخصــص دارم، معتقدم  راديو نقش مهمى در كمك به 
ــگيرى از  ــردم موقع وقوع بالياى طبيعى و حتى پيش م
موقعيت هاى فاجعه بار دارد و در مقاله اى كه درباره  اين 
موضوع در پنجمين اجالس جهانى راديو ارايه مى دهم، 
در جهت  جلب توجه حكومت، سازمان هاى مختلف 
و...  به نقش راديو هنگام بروز بحران ها تالش مى كنم تا 
ــانه در مواقع بحرانى اعتماد كنند و از آن  آنان به اين رس
ــد. وى اضافه كرد: راديو هنگام بروز بحران نه  بهره ببرن
تنها مى تواند در جهت ارايه پيام هاى هشداردهنده عمل 
كند بلكه قادر است در جهت افزايش آگاهى مخاطبان 
ــد وآنان با گوش دادن به راديو مى توانند جان  موثر باش
ــد. در واقع راديو هنگام  ــران را نجات دهن خود و ديگ
بروز بسيارى از فجايع يكى از بهترين راه ها براى اطالع 
رسانى و كمك به مردم است. ايساك درباره نقش راديو 
ــواده اظهار كرد: خانواده  ــت روابط اعضاى خان در تقوي
ــيارى از رسانه هاست. در  ــته اى يكى از اهداف بس هس
ــى از رازهاى موفقيت آن ها اهميت كافى قايل  واقع يك
شدن براى تك تك افراد خانواده است و برنامه سازى به 
ــه نسل از يك خانواده،شنونده يك برنامه  گونه اى كه س
ــاز است. وى در پاسخ به  باشند،نشانه موفقيت برنامه س
ــش كه چگونه برنامه راديويى مى تواند به حل  اين پرس
مشكالت خانواده بپردازد، گفت: انجام اين كار مشكل 
است البته راديو رسانه اى است كه مى تواند به خوبى اين 
كار را بكند و سنين مختلف را هدف قرار دهد. در اين 
ميان فرهنگ شنيدارى مخاطبان هم بسيار اهميت دارد. 
اين داور بخش بين الملل سيزدهمين جشنواره صدا با بيان 
اينكه گوش دادن،شنيدن آگاهانه و يك فرايند دوجانبه 
است،تصريح كرد: شنوندگان يك رسانه وضعيت ثابتى 
ندارند بنابراين مجبور هستيم به جنبه هاى مختلف توجه 
كنيم تا بتوانيم توجه تركيبى از مخاطبان را به راديو جلب 
ــيقى، اثرى جادويى بر مخاطب  كنيم. در اين ميان موس
ــه راديو جذب  ــه ويژه جوانان را ب ــنوندگان ب دارد و ش
ــد. وى درباره آينده راديو گفت: فناورى هاى نوين و  كن
ديجيتال مانند لپ تاپ،تلفن همراه و اينترنت مى توانند 
وسايل جديدى براى گوش دادن به راديو باشند. باتوجه 
به دسترسى نسل جوان  به فناورى هاى ديجيتال، راديو 
از طريق اين وسايل  مى تواند با آنان تعامل داشته باشد. 
ايساك در پايان اظهاركرد: مى توان بدون تمركز ويژه اى 
ــتفاده از ساير وسايل  بر راديو از برنامه هاى آن هنگام اس
ــون و راديو بهره برد. در اين ميان  مانند لپ تاپ،تلويزي
ــت و اگر محتواى مناسب تامين  موضوع مهم،محتواس

شود، مخاطب خود را مى يابد.

ــور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از  وزير كش
ــكار  ايجاد بانك اطالعاتى از معتادان هنرمند و ورزش
ــنا دكتر رحمانى فضلى صبح  خبر داد. به گزارش ايس
روز پنجشنبه در جلسه هم انديشى با مددكاران با اشاره 
ــاله مبارزه با مواد مخدر  به اهميت اجتماعى كردن مس
ــاى كار آمده و منافع ملى  ــت: هر زمانى كه مردم پ گف
را مردم تعيين كرده اند، كارها درست شده است و اين 
بدين معناست كه امنيت پايدار با حضور مردم صورت 
ــرد. وى با بيان اينكه وظيفه ما ارتقاء فهم و درك  مى گي
ــاله مواد مخدر است، افزود: به قدرى تنوع  مردم از مس
در حوزه مواد مخدر وجود دارد و به سرعت اين مساله 
در حال رشد است كه بحث مبارزه بدون درك درست، 
ــر چقدر ما در بحث  ــه جايى نمى برد. بنابراين ه راه ب
تجهيزات، تكنيك، اطالعات و شيوه هاى درمان پيشرفته 
باشيم باز هم از قاچاقچيان عقب تر هستيم و اين ضعف 

تمامى دولت ها است.
وزيركشور با بيان اينكه مهم ترين امر در پيشگيرى 
افزايش درك و فهم درست مردم از مقوله اعتياد است، 

گفت: بارها عنوان كرده ايم كه يك ميليون و 300 هزار 
ــور وجود دارد كه 63 درصد آن ها متاهل  معتاد در كش
ــواده اين معتادان  ــتند و53 درصد طالق ها در خان هس
رخ مى دهد؛ اما تا به حال محاسبه نشده است كه چند 
ــاله اعتياد والدينشان  خانواده و چند كودك درگير مس
هستند؟ رحمانى فضلى با بيان اينكه براى مبارزه مؤثر در 
امر مواد مخدر بايد فرهنگ اجتماعى شدن را سرلوحه 
ــمن ها حدود 53  ــود قرار دهيم، گفت: تعداد س كار خ
ــت و اين در حالى است كه  ــته اس درصد افزايش داش
91 درصد از اين سمن ها توسط بخش خصوصى اداره 
مى شوند و بايد نسبت به تقويت مراكز اجتماعى در امر 

مبارزه با مواد مخدر گام هاى مهمى برداريم.
ــاره به  ــخنان خود با اش وى در بخش ديگرى از س
ــت برخورد با معتادان و خانواده هاى آنان  نحوه نادرس
ــود  در جامعه گفت: با اين برخوردها به نظر من مى ش
ــگ مبارزه با اعتياد را اجتماعى كرد و چون معتاد  فرهن
ــاد را ادامه مى دهد  ــت ندارد، راه اعتي اميدى به بازگش
ــارج اعتياد خود به توزيع مواد  و حتى براى تامين مخ

ــدر روى مى آورد. به گونه اى كه 80 الى 85 درصد  مخ
معتادان توزيع كننده نيزهستند و به دليل اينكه به ته خط 

رسيده اند از مسائل هراسى ندارند.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدربه مددكاران حاضر 
در جلسه گفت: من با شما اتمام حجت كرده و از شما 
ــكيل سمن خيريه ها، نهادهاى  مى خواهم در زمينه تش
مهارت آموزى، واحدهاى توليدى كوچك به خصوص 
ــدام كنيد و به عنوان وزير  براى خانوارهاى معتادان اق

كشور از شما حمايت خواهم كرد.
رحمانى فضلى همچنين از ايجاد بانك اطالعاتى از 
ــر داد و گفت: بايد گفت از  توانمندى هاى معتادان خب
ــرود، ورزش، هنر و ...  ــى كه در زمينه تئاتر، س معتادان
ــود و بايد اين افراد را با  فعاليت دارند بايد حمايت ش

شخصيت دهى به چرخه درمان بازگردانيم.
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه روزانه 
ــت الى نه نفر در كشور جان خود را به علت سوء  هش
مصرف مواد مخدر از دست مى دهند، گفت: اطالعات 
ــد در زمينه مواد مخدر افزايش پيدا  عمومى جامعه باي

ــازمان ها و حتى صدا و  كند و درجه همكارى همه س
سيما افزايش يابد.

وى با بيان اينكه براساس آمار نيروى انتظامى شاهد 
كاهش شديد مصرف كراك هستيم، گفت: رشد مصرف 
شيشه نيز كاهش يافته است؛ اما متاسفانه براساس آمار 
ــه 8 الى 9 نفر به دليل مصرف جان مى دهند. اين  روزان
درحاليست كه متاسفانه نوع مواد توليدى در حوزه مواد 
ــدر روان گردان به دليل عدم دقت و تخصص افراد  مخ
ــده موجب  ــان كارى در نوع مواد به كار گرفته ش و پنه
افزايش مرگ و مير شده است. رحمانى فضلى به افراد 
جامعه هشدار داد كه مصرف مواد صنعتى به دليل موادى 

كه درآن به كار رفته است غيراستاندارد است.
ــتاندارد بودن مواد مخدر در  رحمانى فضلى غير اس
ــن اعتياد و نوع مواد مصرفى  ــور را با توجه به س كش
گواه اين ادعا دانست و با بيان اينكه 395 البراتوار مواد 
ــته منهدم شده است، گفت: اين  مخدر طى سال گذش
ــواد مخدر صنعتى توليد مى كردند و بايد  البراتوارها م

مردم مراقب باشند.

چندى پيش تصويرى در شبكه هاى اجتماعى منتشر شد كه در آن شرايط 
نامناسب نگهدارى شيرهاى يك در سيرك جزيره قشم را نشان مى دهد.اين 
ــف برانگيز گوياى نگهدارى چندين شير بالغ در قفسى بسيار  تصوير تاس
كوچك و در فضاى باز بود. اين موضوع واكنشهايى را برانگيخت. معاون 
اداره كل حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان محيط زيست اعالم كرد: 
سيرك هاى كشور اگر امروز تعطيل نشوند ظرف 5 سال آينده به طور قطع 
فعاليتشان متوقف مى شود. افشين كرمى در گفت وگو با مهر گفت: سازمان 
ــت به طور قطع با چنين رفتارهاى غيراخالقى در مورد حيات  محيط زيس
وحش برخورد مى كند و با بررسى هاى صورت گرفته به دنبال متوقف كردن 

فعاليت سيرك قشم به زودى خواهيم بود.
وى با بيان اين كه البته سازمان محيط زيست ساالنه از ادارات كل محيط 
زيست در خصوص فعاليت هاى سيرك هاى هر شهرستانى استعالم مى كند 
و در صورتى كه مشكلى خالف موازين زيست محيطى داشته باشند ديگر 
ــود گفت: براساس استعالمى كه سال  ــيرك مجوز صادر نمى ش براى آن س
گذشته از اداره كل محيط زيست استان هرمزگان شد اين سيرك سال پيش 
ــت محيطى نداشته است. معاون اداره كل حفاظت و مديريت  تخلف زيس
شكار و صيد سازمان محيط زيست افزود: اما بر اساس تصاوير منتشره از 
ــت پرده اين سيرك و نحوه نگهدارى ناجوانمردانه حيات  فعاليت هاى پش
ــت با مسئوالن اين سيرك  ــازمان محيط زيس وحش در آن به طور قطع س

برخورد مى كند و به زودى فعاليت آن متوقف خواهد شد.
ــت: در حال حاضر در تمام دنيا استفاده ابزارى از حيات  وى اظهار داش
ــده و قطعًا  ــوخ ش ــرگرم كردن مردم منس وحش و آزار و اذيت آنها بر س
اگر امسال بنا به درخواست هاى برخى افراد سازمان محيط زيست باز هم 
ــال آينده ما نيز  ــيرك ها صادر كند اما ظرف 5 س مجوزى براى فعاليت س
ــد خود را با دنيا تطبيق دهيم و ديگر چنين مجوزهايى  مجبور خواهيم ش
ــد: البته اين طرح ها بايستى مطالعه و  ــد. كرمى يادآور ش صادر نخواهد ش

بررسى و به مرور انجام شوند چرا كه افراد زيادى از اين طريق امرار معاش 
مى كنند. ضمن اينكه متقاضيان بسيارى براى سيرك وجود دارد بنابراين بايد 
با فرهنگ سازى زمينه را براى جمع كردن تمام سيرك ها فراهم و در نهايت 

فعاليت هاى آنها را ظرف چند سال آينده متوقف كرد.
مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان نيز مى گويد كه سيرك حاضر 
ــازمان حفاظت محيط زيست وارد اين  ــم بدون مجوز از س در جزيره قش
ــده و مجرى سيرك بدليل طفره رفتن از پرداخت هزينه از انجام  جزيره ش
آزمايشات وگرفتن گواهى سالمت خوددارى مى كند. «مجيد وفادار» مديركل 
حفاظت محيط زيست هرمزگان در مورد نحوه نگهدارى حيوانات سيرك 
ــيرك مذكور بدليل مشكالت مربوط به  ــم اظهار داشت: س در چزيره قش
گواهى سالمت درجزيره قشم توقف نموده است و متاسفانه در زمان ورود 
به جزيره قشم بدليل عدم برخورد قانونى گمرگ الفت قشم مبنى برمطالبه 
ــازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكى در خصوص  مجوز س
حمل ونقل حيوانات وحشى بدون اخذ مجوز از سازمان واين اداره كل وارد 

جزيره قشم گرديده ودرجزيره استقرار يافته است.
وفادار ادامه داد: اين اداره كل پس از اطالع از حضور سيرك كه مصادف 
با تعطيالت نوروزى بوده است برحسب وظيفه به محل مورد نظر مراجعه 
ــيرك مذكور كرده است كه مى بايست  و صدور اخطار كتبى به مديريت س
قبل از برپايى نمايشگاه موافقت الزم از سازمان حفاظت محيط زيست (دفتر 
ــكاروصيد) اخذ نموده وبدون اخذ مجوز از  حفاظت مناطق و مديريت ش

هرگونه برپايى نمايشگاه وحتى تبليغ آن خوددارى كند.
ــگاه  ــيرك مذكور هيچ گونه مجوزى دال بر برپائى نمايش وى افزود: س
ــتفاده از موقعيت جزيره  ازاين اداره كل دريافت نكرده و صرفا به دليل اس
در ايام تعطيالت و كسب منافع شخصى اقدام به برپايى سيرك قبل از اخذ 
مجوز كرده كه اخطار كتبى به مديريت سيرك داده شده است. عليرغم آن 
ــيرك در چارچوب تعهدات بوده است  نحوه نگهدارى در زمان اجراى س

وموارد خالف آن به مسئوالن تذكر داده شده است.
مدير كل محيط زيست هرمزگان با بيان اينكه طبق دستورالعمل راه اندازى 
ــيرك، متقاضى مى بايست اصل گواهى سالمت و مجوز نقل  و برگزارى س
ــيرك صادره از سوى اداره كل دامپزشكى استان مبداء  و انتقال حيوانات س
را ارائه كند گفت: مديريت سيرك مذكور در مورد ارائه گواهى سالمت از 
اداره كل دامپزشكى استان مبداء (فارس) هيچگونه مدركى ارائه نكرده است. 
ــالمت از نكات حائزاهميت بوده وچنانچه گواهى  موضوع اخذ گواهى س
سالمت موجود نباشد قطعا درصورت ابتالى حيوانات به بيمارى مشكالت 

وتبعات عديده اى رابه همراه خواهد داشت.
به گفته وى متاسفانه به دليل فقدان گواهى سالمت از اداره كل دامپزشكى 
استان مبداء، در زمان درخواست جابجايى از جزيره قشم به استان مقصد، 
ــتان هرمزگان از صدور مجوز خروج تا زمان ارائه  اداره كل دامپزشكى اس
آن گواهى و همچنين انجام آزمايشات الزم جهت تاييد سالمت حيوانات 
اجتناب مى كند و عليرغم صدور مجوزخروج از سوى دفتر حفاظت مناطق 
ــازمان محيط زيست با توجه به شرايط آب و  ــكار و صيد س و مديريت ش
هوايى جزيره قشم متاسفانه بدليل كوتاهى مديرسيرك در انجام آزمايشات و 
گرفتن گواهى سالمت خوددارى مى نمايد. لذا بخش خصوصى كه جهت 
كسب منافع مالى اقدام به برپايى اينگونه فعاليت ها مى نمايد متعهد به انجام 

كليه جوانب ايمنى وبهداشتى مطابق با تعهدات باشد.

واكنش سازمان محيط زيست به وضعيت نگهدارى شيرها در سيرك قشم
فعاليت تمام سيرك هاى كشور تا 5 سال ديگر بايد متوقف شود

دادنامه
پرونده كالسه 9209984455200942 شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي ) شهرستان ماكو دادنامه شماره 

 9309974455200064
خواهان : آقاي تاج الدين عباس نژاد به نشاني ماكو خ طالقاني مغازه عليرضا عليزاده جنب كادوئي حاجي زاده 

خواندگان :1- فاطمه – رضا – ژيال – ويدا همگي حاجي زاده وراث مرحوم قاسم به نشاني ماكو خ امام كوچه 
شفق پالك 27 منزل فرهاد مراد عليزاده 2- پورانداخت – ايران دخت – شاپور – سهيال – ليدا – اكبر – زيبا – 
حاجي زاده وراث قاسم به نشاني همگي مجهول المكان -خواسته : الزام به تنظيم سند رسمي ملك -تاريخ صدور 

راي : 93/1/27 
راي دادگاه 

در خصوص دعوي آقاي تاج الدين عباس نژاد فرزند اروج به طرفيت وراث قانوني مرحوم قاسم حاجي زاده به 
اسامي آقايان و خانم ها فاطمه عباسي و رضا حاجي زاده و ژيال و ويدا حاجي زاده پورانداخت و ايران دخت 

شاپور و سهيال و ليدا و زيبا همگي حاجي زاده با وكالت آقاي اسماعيل عارف به خواسته صدور حكم بر 
محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمي مشاعي انتقال يك باب مغازه به پالك ثبتي 260 فرعي از 953 اصلي 

ماكو با عنايت به مدارك و مستندات ابرازي خواهان و اقرار خواندگان حاضر در جلسه نسبت به وقوع بيع 
في مابين مورث خواندگان و خواهان و عدم حضور ساير خواندگان وعدم ارائه دفاع موثر در خصوص اين ادعا 
دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خواندگان 

به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند رسمي ملك فروخته شده به صورت مشاعي به نام خواهان 
صادر و اعالم مي نمايد اين راي در خصوص خانم فاطمه عباسي و ويدا حاجي زاده و رضا حاجي زاده غيابي و 
ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از آن ظرف 20روز قابل اعتراض در محاكم عالي 

تجديد نظر استان مي باشد و در خصوص ساير خواندگان حضوري و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاكم عالي تجديد نظر استان مي باشد . 

دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي ماكو – بهروز الهياري 
آگهى مفقودى 

كارت بازرگانى به نام شركت كاوه راهبر به مدير عاملى سيد محمد طاهر حسينى به شماره كارت 10610076856 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين و تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139260313007024883مورخه1392/12/07 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي مهاباد تصرفات  مالكانه و بالمعارض 
متقاضي خانم مينا تاشك فرزند مامند به شماره شناسنامه 454 صادره از مهاباد ششدانگ يك باب خانه به 

مساحت 201/35 متر مربع قسمتي از پالك 2297/1 اصلي واقع در بخش 15 مهاباد ملك 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 

خودرا به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخوا ست خود را 
به مرجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد . م الف 11 

تاريخ انتشار نوبت اول : 20 ارديبهشت 1393 تاريخ انتشار نوبت دوم : 4 خرداد 1393 
يوسف توحيديان - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مهاباد 

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه تعيين و تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139360313012000815 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تكاب تصرفات  مالكانه و بال معارض 
متقاضي شركت زرين گندم تكاب ( سهامي خاص ) به شماره ثبت 12899 و به شناسه ملي 10220180057 

ثبت شده در اداره ثبت اسناد و امالك اروميه در ششدانگ يك واحد سيلو به مساحت 1499191 متر مربع 
به شماره پالك 55 فرعي از 38 اصلي در روستاي قرخلو- جاده تكاب – بيجار خريداري از مالك رسمي آقايان 

محمد و عيسي آذري كيا 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 يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخوا ست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .-تاريخ انتشار نوبت اول : 
1393/02/20 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1393/03/05 

سهراب نوروزي- رئيس ثبت اسناد و امالك تكاب 
آگهى فقدان سند مالكيت 

خانم عفت منصورى به استناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضا شهود آن ذيل شماره 14190 مورخ 
88/5/12 در دفترخانه 4 شهريار مدعى است كه اعيانى يكدانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغچه به مساحت 

1759 متر مربع قطعه اول تفكيكى به شماره پالك 97 فرعى از 73 اصلى مفروز شده از پالك 42 فرعى از اصلى 
مذكور واقع در محمودآباد شهريار كه ذيل ثبت 67578 صفحه 275 دفتر390 به نام متاقضى ثبت و صادر گرديده 

است كه به حكايت ثبت دفتر امالك در رهن و بيع شرط نمى باشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده تقاضاى 
صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت 

در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد 
خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى نسبت به صدور 

سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/493 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار 

دادنامه
پرونده كالسه 9209984455200942 شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي ) شهرستان ماكو دادنامه شماره 
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خواهان: آقاي تاج الدين عباس نژاد به نشاني ماكو خ طالقاني مغازه عليرضا عليزاده جنب كادوئي حاجي زاده 

خواندگان: 1- فاطمه – رضا – ژيال – ويدا همگي حاجي زاده وراث مرحوم قاسم به نشاني ماكو خ امام كوچه 
شفق پالك 27 منزل فرهاد مراد عليزاده 2- پورانداخت – ايران دخت – شاپور – سهيال – ليدا – اكبر – زيبا - 
حاجي زاده وراث قاسم به نشاني همگي مجهول المكان خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي ملك تاريخ صدور 

راي: 93/1/27 
راي دادگاه 

درخصوص دعوي آقاي تاج الدين عباس نژاد فرزند اروج به طرفيت وراث قانوني مرحوم قاسم حاجي زاده به 
اسامي آقايان و خانمها فاطمه عباسي و رضا حاجي زاده و ژيال و ويدا حاجي زاده پورانداخت و ايران دخت شاپور 

و سهيال و ليدا و زيبا همگي حاجي زاده با وكالت آقاي اسماعيل عارف به خواسته صدور حكم بر محكوميت 
خواندگان به تنظيم سند رسمي مشاعي انتقال يكباب مغازه به پالك ثبتي 260 فرعي از 953 اصلي ماكو با عنايت 

به مدارك و مستندات ابرازي خواهان و اقرار خواندگان حاضر در جلسه نسبت به وقوع بيع فيمابين مورث 
خواندگان و خواهان و عدم حضور ساير خواندگان وعدم ارائه دفاع موثر در خصوص اين ادعا دعوي خواهان را 

ثابت تشخيص و مستندا به ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خواندگان به حضور در يكي 
از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند پالك مذكور به صورت مشاعي نسبت به مغازه فروخته شده در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد اين راي در خصوص ژيال و پوراندخت و ايران دخت و شاپور و سهيال و ليدا و اكبر زيبا 
همگي حاجي زاده و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم عالي تجديد نظر استان و در خصوص 

ساير خواندگان غيابي و ظرف 20روز قابل اعتراض در محاكم عالي تجديد نظر استان مى باشد. 
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي ماكو – بهروز الهياري 

رئيس دانشگاه پيام نور مازندران خبر داد: 
تصويب راه اندازى واحد بين الملل دانشگاه پيام نور در مازندران

از استادان دانشگاه پيام نور مازندران گفت: در دنيا رئيس دانشگاه پيام نور مازندران در آيين تجليل 
ندارد. دكتر صادقعلى موحدمنش با بيان اينكه در هيچ خدمتى باالتر از فعاليت در دانشگاه وجود 

تخصصى الكترونيكى تبديل شود، ادامه داد: باالترين افق 1404 دانشگاه پيام نور بايد به دانشگاه 
است. دكتر موحدمنش با اشاره به اينكه دانشگاه پيام سرمايه گذارى در دانشگاه در بخش فناورى بوده 

كرد: بايد زمينه اى فراهم كنيم تا براساس سياست هاى نور، كانون توسعه بومى و محلى است، خاطرنشان 
دانشگاه در خدمت توسعه مازندران باشند. وى با دولت و سياست هاى استانى، هر يك از واحدهاى 
حركت كنند و گروه هاى تخصصى مورد نياز ايجاد شود، بيان اينكه مراكز پيام نور بايد به شكل تخصصى 

آموزش ها را به خود اختصاص داده در آينده فروكش تصريح كرد: آموزش هاى رسمى كه حجم بااليى از 
نياز با ظرفيت هاى هر منطقه حركت كنيم. اين مسوول مى كند و بايد به سمت فعاليت هاى تخصصى مورد 

در حوزه هاى تخصصى استان حركت مى كند، متذكر با اشاره به اينكه دانشگاه پيام نور در دو سال آينده 
يك كلينيك تخصصى تبديل شود. دكتر موحدمنش با شد: هر يك از مراكز دانشگاهى پيام نور بايد به 

پيام نور در مازندران، خاطرنشان كرد: ايجاد پژوهشكده اشاره به تصويب راه اندازى واحد بين الملل دانشگاه 
مطالعات علوم اسالمى و مركز رشد فناورى هاى نوين بيوتكنولوژى در دستور كار است و ايجاد مركز 

رئيس دانشگاه پيام نور مازندران در پايان ابراز داشت در در استان نيز در دستور كار اين دانشگاه قرار دارد. 
حال حاضر 475 رشته كارشناسى و 30 رشته كارشناسى ارشد در مراكز پيام نور مازندران تدريس مى شود و در دو سال آينده 12 رشته دكترا و 25 رشته كارشناسى ارشد به 

اين رشته ها افزوده خواهد شد. در ادامه اين همايش، حجت االسالم ولى اهللا مراديان مسوول نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه پيام نور مازندران طى سخنانى به تبيين ضرورت 
تهذيب اخالق پرداخت و گفت: اگرچه اهداف آموزشى، فرهنگى، پژوهشى، كارآفرينى و مشاوره هاى تخصصى براى دانشگاه پيام نور تعريف شده است اما در كنار اين موارد به 
تهذيب اخالق دانشجويان نيز بايد توجه كرد. وى افزود: استادان نيز چون شغل انبيا را دارند بايد به مكارم اخالقى التزام عملى داشته باشند. حجت االسالم مراديان ادامه داد: 
در انديشه دينى ما، همواره تعليم، تهذيب، دانايى و ديندارى همزاد و همراه اند. هم آن كس كه مى خواهد از خرمن دانش خوشه برچيند، بايد جامه اى از جنس پارسايى بر تن 

كند و هم آنكه مى خواهد كام مشتاقان و مشتريان دانش را به آب علم و انديشه سيراب سازد، بايد دل و جان دانش اندوزان را به طهارت و تابناكى بيارايد. حجت االسالم مراديان 
تاكيد كرد: پرداختن به جنبه پرورش دانشجويان الزم و ضرورى است و نبايد از توجه به چنين امر خطير، غفلت كرد. وى در ادامه به برخى هجمه هاى فرهنگى اشاره كرد: دشمن 

با جنگ نرم و داشتن رسانه هاى مختلف و شبكه هاى ماهواره اى سعى در ايجاد شبهه و سست كردن بنيادهاى دين و اخالق را دارد. وى افزود: اين هجمه هاى فرهنگى جوان 
دانشجو را با كمين گاه هاى خطرزا و خطاساز مواجه كرده، چالش هاى جديدى را فراروى او قرار داده است. در پايان اين مراسم از استادان دانشگاه پيام نور مازندران با حضور 

مسووالن كشورى و استانى تجليل شد.


