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سمینار مدیریت پروژه در صنعت
حفاظت الکترونیکی برگزار میشود

سمینار آموزشی مدیریت پروژه در صنعت حفاظت
الکترونیکی به همت اتحادیه سراسری شرکتهای فنی
مهندس����ی حفاظت الکترونیکی و شبکههای ایمنی
یشود.
برگزار م 
فناوران  -علی مسعودی ،دبیر اجرایی سمینار در
تشریح این برنامه گفت :به منظور توانمندسازی مدیران
ارشد شرکتها و به روزرس����انی و تبادل دستاوردهای
علمی در حوزه حفاظت الکترونیکی این سمینار در دو
روز دهم و یازدهم بهمن ماه برگزار میشود.
به گفته وی ،در این برنامه که به زبان انگلیسی اجرا
میشود ،انگس ورن مدرس و مشاور بین المللی دانش و
فناوری را به حضار انتقال میدهد.
در پایان نیز لوح تقدیر و گواهینامه بین المللی حضور
در دوره از سوی شرکت  ARC Internationalو
اتحادیه سراسری شرکتهای فنی و مهندسی حفاظت
الکترونیکی و شبکههای ایمنی اهدا میشود.
عالقمندان ،برای نام نویسی و کسب اطالعات بیشتر
میتوانند به وب س����ایت securityseminar.ir
مراجعه کنند.

ایسنا  -وزیر صنعت گفت :با وجود اینکه برخی از واحدهای تولیدی با مشکالتی مواجهاند و مقررات دست و پا گیری پیش روی کارآفرینان ما وجود دارد اما امیدواریهای زیادی هم وجود دارد.محمد
شریعتمداری افزود :در دورههای مختلف در زمانی که با مشکالت تحریم روبرو بودیم و در شرایط مختلف کارآفرینان ما باز نیستادند .با وجود مشکالت ما امیدهای زیادی داریم .اکنون  ۸۵هزار واحد
صعنتی کوچک و بزرگ مشغول فعالیت هستند و کار میکنند .البته درست است که برخی از این واحدها با مشکل مواجه هستند اما واحدهای زیادی هم هستند که پیشتاز عرصه اقتصادی هستند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور:

تقدیر از نوآوریها و محصوالت
برتر شرکتهای تولیدی

دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی بهمن
ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
فناوران  -دومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر
ایرانی به همت دانشگاه صنعتی ش���ریف و با حمایت
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار خواهد
شد.
این جشنواره قصد دارد تا با شناسایی ،ارزیابی و تعیین
برترین نوآوریهای شرکتهای ایرانی در حوزه تولید و
ارائه محصوالت و خدمات جدید به مصرف کنندگان،
زمینه معرفی و تقدیر از تالشگران صنعت و کسب و کار
را فراهم آورد.
ایجاد جایگاه ویژه برای محصوالت منتخب ،تمرکز بر
نوآوریهای مشتری محور ،کمک به توسعه فرایندهای
نوآوری محصول از جمله مزیتهای این جشنواره برای
شرکتهای منتخب خواهد بود.
برگزاری این جشنواره ضمن توسعه اقدامات ارزشمند
در این حوزه ،زمینه ارای���ه محصوالت و خدمات بهتر،
راهگشای توس���عه صادرات و کسب درآمدهای ارزی از
بازارهای بینالمللی خواهد شد.
بر اساس اعالم دانشگاه ش���ریف ،مراسم پایانی این
جش���نواره در تاریخ  5بهمن ماه امسال در محل سالن
جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.

کارآفرینان با مقررات
دست و پا گیر مواجهند

رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور بهمنظور جلوگیری از
افزایش خسارت اقتصادی صاحبان کس���بوکارهایی که بر بستر
شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند ،خواستار رفع فیلتر این شبکهها
شد.
فناوران -ناصرعلی سعادت ،گفت :در سازمان نظام صنفی رایانهای
کشور به عنوان مجموعهای متشکل از صاحبان کسب و کار در کشور
استقبال میکنیم مردم از پیامرسان داخلی استفاده کنند و به هیچ
عنوان طرفدار محصوالت خارجی نیستیم با این وجود مسدودسازی
یکباره شبکههای اجتماعی خسارتهای مستقیم و غیر مستقیمیرا
متوجه اقتصاد کشور میکند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه اکنون طبق
آمارها نزدیک به  40میلیون ایرانی کاربر شبکههای اجتماعی هستند،
افزود :امروزه تولیدکنندگان بسیاری بر بستر شبکههای اجتماعی
با توزیع کنندگان ارتباط دارند و این شبکهها ابزاری برای برقراری
ارتباط بین کسب و کارها به شمار میروند و به این ترتیب شبکههای
اجتماعی دیگر مانند گذشته تنها کارکرد تفریحی و سرگرمیندارند و
در فرآیندهای اقتصادی تاثیرگذار هستند.
سعادت با بیان اینکه امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی ،تولید و

سعادت :امروزه
تولیدکنندگان بسیاری
بر بستر شبکههای
اجتماعی با توزیع
کنندگان ارتباط دارند
و این شبکهها ابزاری
برای برقراری ارتباط
بین کسب و کارها به
شمار میروند و در
فرآیندهای اقتصادی
تاثیرگذار هستند

دیدگاه

اشتغال نامگذاری شده است ،گفت :اکنون با بسته شدن شبکههای
اجتماعی ،بستر ارتباطی بخش بزرگی از تولید کنندگان با عرضه
کنندگان از بین رفته و در فرآیند توزیع بس���یاری از محصوالت و
خدمات خلل وارد شده است و صاحبان صدها هزار کسب و کار بیکار
شدند که این برخالف شعار اشتغالزایی است.
سعادت گفت :در ابتدا تصمیم شورای عالی امنیت ملی در خصوص
تعطیلی موقت ش���بکههای اجتماعی برای حفظ امنیت ،به رغم
خسارتهای اقتصادی که در پی داشت ،قابل پذیرش بود .مردم نیز
همانگونه که در هنگام وقوع حوادثی مانند زلزله برای کمکرسانی
بسیج میشوند ،اکنون نیز همراهی کردند؛ با این وجود انتظار میرود
بعد از گذشت چند روز و عادیسازی شرایط ،محدودیتها برداشته
شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با تاکید بر اینکه اگر
نسبت به جوانب اقتصادی این مساله ساده انگاری شود جایی برای
جبران آن وجود ندارد و بخش خصوصی است که لطمه میخورد،
افزود :باید توجه داشت ،فعاالن اقتصادی بیش از همه نگران امنیت
کشور هستند زیرا در سایه ناامنی جذب سرمایه امکانپذیر نخواهد
بود .با تداوم و تکرار چنین مواردی خس���ارتها افزایش مییابد و

عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران:

عضو کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران معتقد است؛ اولین اصل
جراحی اقتصادی ،را پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی میداند .تا زمانی که
دولت نوع نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد ،نمیتوانیم امیدوار به تغییر
وضعیت اقتصادی یا اصالح ساختار اقتصادی باشیم.
اتاق ایران  -جراحی بزرگ اقتصاد ،کلیدواژهای اس���ت که یازدهم دیماه
حسن روحانی ،رییسجمهوری در جمع روسای کمیسیونهای مجلس از آن
اس���تفاده کرد .روحانی با این گفته ،از تصمیم دولت دوازدهم برای اصالحات
اقتصادی خبر داد؛ اصالحاتی که از دولت یازدهم شروعشده و تا به امروز ادامه
دارد .ش���اید جراحی اقتصادی موردنظر رییسجمهوری بهمعنی ادامه همان
سیاستها یا ریشه در نگرانیهایش درباره الیحه بودجه سال  1397داشته باشد،
اما بقیه ارکان اقتصاد و خود بودجه منتقدانی دارد.
ویدا سینا ،در این خصوص گفت :اولین اصل این است ،تا وقتیکه دولت بهطور
واقعی نه بهصورت حرف ،نقش بخش خصوصی را قبول نکند ،هیچ اتفاق درست
اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
سینا اولین اصل جراحی اقتصادی ،را پذیرش نقش واقعی بخش خصوصی
میداند .به گفته سینا ،کارمند جز نهادهای دولتی در نزد بانک و دولت ،اعتبار
باالتری از مدیر ارشد بخش خصوصی دارد و این همان آفتی است که ما بارها
درباره این مساله به دولت گوشزد کردهایم .او ادامه داد :تا زمانی که دولت نوع
نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر ندهد ،نمیتوانیم امیدوار به تغییر وضعیت

اقتصادی یا اصالح ساختار اقتصادی باشیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد :دولت به بازار و بخش تجارت
اعتماد دارد ولی برخالف گفتههای خود هنوز از حوزه تولید بهطورجدی حمایت
نمیکند .این هم در شرایط و سیاستهای حمایتیاش از تولید تأثیرگذار است.
به گفته ویدا سینا ،در قانون باید توجه ش���ود که هر بنگاه اقتصادی عضو
تشکلهای اقتصادی حوزه خود باشد و این باید جزو اجبارها باشد .تشکلگرایی
جزو الفبای ابتدایی توسعه است ولی در اینجا بنگاههای اقتصادی به موضوع
تشکلها اهمیت چندانی نمیدهند .خیلی از مسایل و مشکالت بنگاهها از طریق
تشکلها برطرف میشود.
او تصریح کرد :قوانین اقتصادی در حال چرخش مداوم هستند .بهعنوانمثال،
دولت سرمایه سرمایهگذار بیرونی را تضمین میکند ولی سود آنها را تامین
نمیکند؛ اما این در مورد شرکتهای ایرانی اتفاق نمیافتد.
سینا گفت :چرخش و تغییر سریع و برخورد سلیقهای با قوانین و پیشبینی
پذیر نبودن اقتصاد از موانع جدی اس���ت که فضا را برای توسعه اقتصادی و
برنامهریزی بلندمدت و میانمدت اقتصادی نامطمئن میکند .هر بار یکی از
مدیران باسلیقه خود مقررات و سیاستهای سازمان را تغییر میدهند و درنهایت
اصالح اقتصادی در این مسیر ناممکن میشود.
به گفته عضو کمیس���یون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ایران ،مدیران
اقتصادی ایران همه در دامن دولت پرورده شدهاند .اما حتی اینها هم با دولت

سیاست مش���ترکی ندارند و راهی متفاوت از دولت در پیش دارند .در تعدد
سیاستها نمیتوان از جراحی یا اصالح اقتصادی سخن گفت.
او پیشنهاد داد :اگر سیاستهای مشخص ،جامع و بلندمدت توسط دولت تدوین
شود ،بخش خصوصی در عمل میداند که چگونه کار خود را راهبری کند؛ اما
متاسفانه خود دولت رقیب بخش خصوصی شده است.
او تصریح میکند :االن وضعیت بنگاههای دولتی یا بنگاه خصولتی خیلی بهتر
از بنگاههای اقتصادی خصوصی است؛ این به معنای این است که دولتها بستر
را برای بنگاهداری خود هموار میکنند تا بخش خصوصی واقعی .دولت بنگاهدار
بهسختی میتواند زمینه را برای بخش خصوصی و فعالیت آنها مهیا کند.
او ادامه داد :این ناهماهنگیها و رقابت در نوع مواجهه با سرمایهگذارهای واقعی
هم دیده میشود.
او مشکل دیگر را پرداخت یارانه به مردم عنوان کرد و گفت :ماهانه حدود 4
هزار میلیارد تومان بهعنوان یارانه به مردم پرداخت میشود .اگر دولت همین
حجم از پول را بتواند در زمینههای متعدد و پروژههای عمرانی سرمایهگذاری
کند خیلی از مشکالت اقتصادی و بیکاری حل میش���ود ،اما در عمل اتفاق
دیگری میافتد.
ویدا سینا تاکید کرد :به نظر من بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است که
بخش خصوصی هنوز هم جایگاه واقعی حمایتی از سوی دولت را ندارد .در این
شرایط سخن گفتن از جراحی اقتصادی عجیب به نظر میرسد.

آگهی موضوع ماده 3قانون و 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مهنــوش گــواری زاده فرزند علی با قیومیت خانم مژگان گــواری زاده برابر قیم
نامــه شــماره  5/77س –پ مورخــه  92/11/20شــعبه ســوم دادگاه عمومــی
بروجرد امور سرپرستی دادســرای بروجرد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  62/82متر مربع مجزی شــده از پالک  3751اصلی واقع در بخش
دو شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای حســین قشالقی) رسیدگی
و انشاء رای گردید.
-12پرونــده کالســه  1395114425004000286ورای شــماره
1395603250040003730مورخــه  1395/11/26بــه تقاضای آقای محمد
رشــنه فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 307/70
متر مربع مجزی شده از پالک  1فرعی از  3786اصلی واقع در بخش دو شهرستان
بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (سید احمد گوله) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-13پرونــده کالســه  1395114425004000278ورای شــماره
1395603250040003759مورخــه  1395/11/28بــه تقاضــای آقــای محمــد
گودرزی فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان (کارگاه)به مســاحت
 307/05متر مربع مجزی شــده از پــالک  1فرعی از  3786اصلی واقع در بخش دو
شهرستان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (احمد گوله) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-14پرونــده کالســه  1396114425004000216ورای شــماره
1396603250040002365مورخــه  1396/09/02بــه تقاضــای خانــم زهرا
بیرانوند فرزند زکی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  56/62متر
مربع مجزی شــده از پالک  17فرعی از  3857اصلی واقع در بخش دو شهرســتان
بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (خود متقاضی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-15پرونــده کالســه  1396114425004000066ورای شــماره
139660325004002261مورخه  1396/08/23به تقاضای خانم زرین تاج
چغلوند فرزند اســکندر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
بــه مســاحت  13/90متــر مربع مجزی شــده از پالک  15فرعــی از  3979مکرر
واقع در بخش دو شهرستان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای ایرج اعقاب)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
-16پرونــده کالســه  1396114425004000067ورای شــماره
139660325004002260مورخــه  1396/08/23بــه تقاضای آقای غالمرضا خدائی
فرزند مردان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 13/90
متــر مربع مجزی شــده از پالک  15فرعــی از  3979مکرر واقع در بخش دو شهرســتان
بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای ایرج اعقاب) رسیدگی و انشاء رای گردید.
پالکها و مستغالت بخش سه بروجرد
-17پرونــده کالســه  1396114425004000207ورای شــماره
139660325004002259مورخــه  1396/08/23بــه تقاضای آقای ســجاد
معماری نژاد فرزند محمدنقی نســبت به ششــدانگ یک قطــه زمین مزروعی به
مســاحت  51845/90متــر مربع مجزی شــده از پالک  300فرعــی از  26اصلی
واقع در بخش ســه شهرســتان بروجــرد خروجی از مالکیت اولیــه (آقای عین اله
پاپی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-18پرونــده کالســه  1396114425004000039ورای شــماره
139660325004002243مورخــه  1396/08/21به تقاضای آقای عزیزاله
کرمی فرزند ســیف اله نســبت به ششــدانگ یک قطه زمین مزروعی به مساحت
 1598متــر مربع کــه  78/71متر مربع آنحریم جوی عمومــی در نواری به عرض
یک متر درشــمال و غرب ملک میباشــد مجزی شــده از پــالک  73اصلی واقع در
بخش سه شهرستان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای محمدجمال گودرزی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
-19پرونــده کالســه  1396114425004000125ورای شــماره
139660325004002063مورخــه  1396/08/08بــه تقاضــای خانــم یلدا
اتونــی با والیت قهــری پدر خود آقای محمد اتونی فرزند ابوالقاســم نســبت به
ششدانگ یک قطه زمین مزروعی (با بنای احداثی در آن )به مساحت 7002/41
متر مربع مجزی شــده از پالک  74اصلی واقع در بخش ســه شهرســتان بروجرد
خروجی از مالکیت اولیه (آقای ابوالحسن متقی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-20پرونــده کالســه  1396114425004000014ورای شــماره
139660325004002099مورخــه  1396/08/10به تقاضای آقای حســین
معظمــی گــودرزی فرزنــد حســن رضا نســبت به ششــدانگ یــک قطعه بــاغ به
مســاحت  25007/51متــر مربع مجزی شــده از پالک  79اصلــی واقع در بخش
ســه شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای شــفیع ترابی گودرزی و
محمدرحیم گودرزی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
پالکها و مستغالت وبخش چهار بروجرد
-21پرونــده کالســه  1396114425004000151ورای شــماره

139660325004002262مورخــه  1396/08/23بــه تقاضــای آخانم اعظم
نجاریان فرزند نظامعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت
 96/06متر مربع مجزی شــده از پالک  4فرعی از  11اصلی واقع در بخش چهار
شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای علیشــاه کشــوری) رسیدگی و
انشاء رای گردید.
-22پرونــده کالســه  1396114425004000157ورای شــماره
139660325004002100مورخه  1396/08/10به تقاضای آقای محمدرضا
بیاتــی فرزند علی حســین نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت
 36/87متــر مربع مجزی شــده از پــالک  87فرعی از  11اصلــی واقع در بخش
چهار شهرســتان بروجــرد خروجی از مالکیت اولیه (آقــای محمدجوادافتخارنبوی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
-21پرونــده کالســه  1395114425004000301ورای شــماره
139660325004002101مورخــه  1396/08/10بــه تقاضــای آقای پوریا
کازری فرزند علیرضا نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان (کارگاه) به مساحت
 151/50متــر مربع مجزی شــده از پالک  264و  265فرعــی از  11اصلی واقع
در بخش چهار شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای عزیزاله ایمانی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
-22پرونــده کالســه  1395114425004000020ورای شــماره
139660325004002100مورخــه  1396/09/04بــه تقاضای آقای علیرضا
شــعبان فرزنــد صیدحاجی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت
 685/37متر مربع مجزی شده از پالک  2فرعی از  28اصلی واقع در بخش چهار
شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای حشــمت اله شجاعی) رسیدگی
و انشاء رای گردید.
-23پرونــده کالســه  1391114425004000339ورای شــماره
139660325004002135مورخــه  1396/08/13بــه تقاضای آقــای احمدعلی
پیــرزادی فرزنــد علی نقی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان (مرغــداری ) به
مساحت  8500متر مربع مجزی شده از پالک  29اصلی واقع در بخش چهار شهرستان
بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای علی دشتستانی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-24پرونــده کالســه  1395114425004000391ورای شــماره
139660325004002134مورخــه  1396/08/13بــه تقاضــای آقــای امیدعلی
پیرزادی فرزند علی نقی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان (مرغداری) به مساحت
 2530/10متر مربع مجزی شــده از پالک  29اصلی واقع در بخش چهار شهرســتان
بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای علی دشتستانی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-25پرونــده کالســه  1396114425004000035ورای شــماره
139660325004002102مورخــه  1396/08/10به تقاضای آقای ســیدمهدی
جعفری نژاد فرزند سیداســمعیل نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 193/20متر مربع مجزی شــده از پالک  154اصلی واقع در بخش چهار شهرســتان
بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای رضا توشمالی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
پالک بخش  5خرم آباد الحاقی به حوزه ثبت بروجرد
-26پرونــده کالســه  1396114425004000063ورای شــماره
139660325004002242مورخه  1396/08/21به تقاضای زهرا یوسفوند
فرزنــد محمدعزیز نســبت به ششــدانگ یک قطعــه (مزرعه پــرورش ماهی) به
مســاحت  3517/88متر مربع مجزی شــده از پالک  80اصلــی واقع در بخش 5
خرم آباد الحاقی به حوزه ثبت بروجرد شهرستان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه
(خود متقاضی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
مراتــب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رسمی دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روستاها
الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مــورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر
اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا "
به اداره ی ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات
معترض مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
درخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل
ثبــت اســناد نمایــد و ادامه عملیــات ثبتی موکول بــه ارائه گواهی عــدم تقویم
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت
مــورد تقاضا بر اســاس مدلول رای وفق مقــررات صادر خواهد شــد در هرحال
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول  96/10/5:تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/20:

ملک نیاز اسدالهی
معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد امالک
شهرستان بروجرد

دریچه

ایجاد شرکتهای صادراتی
برای اصناف ضروری است

بخش خصوصی نیز توان جبران آن را نخواهد داشت و دیگر امیدی
به اثرگذاری فناوری اطالعات و ارتباطات بر رشد و توسعه اقتصاد
کشور نمیتوان داشت .در حالیکه صنعت فاوا قادر است جایگزینی بر
درآمدهای نفتی کشور باشد.
سعادت در ادامه با اعالم آمادگی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
برای همکاری با دولت به ارایه راهکارهایی پرداخت و گفت :اکنونکه
این شبکههای اجتماعی در کشور متداول شده و مردم به آن وابسته
شدهاند نمیتوان به یکباره آنها را تعطیل کرد .تقاضا داریم شبکههای
اجتماعی فیلتر شده ،بازگشایی شوند و سپس راهکاری برای پیشگیری
وقوع موارد مشابه اندیشیده شود.
وی تصریح کرد :مردم در طی سالها یک وسیله ارتباطی رایگان را
به دلیل خدمات و سرویسدهی آن انتخاب کردند و اکنون باید با
کارشناسی و ارایه خدمات ویژه مانند تبلیغات رایگان در صداوسیما یا
ارائه خدمات پرداخت بانکی یا طرحهای حمایتی و تشویقی از راهاندازی
شبکههای اجتماعی بومیکه توان رقابت با نمونههای خارجی را داشته
باشند ،حمایت کنیم .سازمان نظام صنفی رایانهای کشور نیز بهعنوان
حامیبخش خصوصی و تولیدات داخلی با تمام توان کارشناسی خود
آمادگی هرگونه همکاری در این زمینهها را دارد.

بدون بخش خصوصی سخن از جراحی اقتصاد عجیب است

New Tab

رییس اتاق اصناف ایران:

فیلترینگ خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد
وامالک شهرستان بروجرد به شرح ذیل
-1پرونــده کالســه  1396114425004000145ورای شــماره
139660325004002255مورخــه  1396/08/22به تقاضای خانم ماهی
طال پیردایه فرزند رحیم نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت
 81/76متــر مربع مجزی شــده از پــالک  2و  4و  8و  10فرعی از  776اصلی
و قسمتی از پالک  776اصلی واقع در بخش یک شهرستان بروجرد خروجی از
مالکیت اولیه (آقای عباس آزرمسا) رسیدگی و انشاء رای گردید.
-2پرونــده کالســه  1396114425004000184ورای شــماره
139660325004002252مورخــه  1396/08/22بــه تقاضای خانم فرح
ناز کردی فرزند محمدرضا نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 107/7متــر مربــع مجزی شــده از پــالک  31فرعی از 3356اصلــی واقع در
بخش یک شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه (آقای محمدعلی کردی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
-3پرونده کالســه  1396114425004000164ورای اصالحی شــماره
139660325004002258مورخه  1396/08/23به تقاضای خانم ســرور
پاپی فرزند جواد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122/82متر
مربع مجزی شــده از پالک  4171اصلی واقع در بخش یک شهرســتان بروجرد
خروجی از مالکیت اولیه (آقای هادی باقرزاده) رسیدگی و انشاء رای گردید.
پالکها ومستغالت بخش دو بروجرد
-4پرونــده کالســه  1396114425004000082ورای شــماره
139660325004002087مورخه  1396/08/09به تقاضای خانم فرزانه
ســاکی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140/13
متر مربع تشــکیل شــده از کل ابنیه هــای  3و  4و  10فرعی از  1052اصلی
و قســمتی از محوطه پالک  11فرعی از  1052اصلی که تواما" تشــکیل یکباب
ســاختمان را داده اند واقع در بخش دو شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت
اولیــه (آقایــان علی قربانــی و پاپی علی دینارونــد و خانم شــاه دولتی وفائی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
-5پرونــده کالســه  1396114425004000070ورای شــماره
139660325004002368مورخــه  1396/09/02بــه تقاضــای خانم شــهناز
پیریائی فرزند حشــمت اله نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت
 78/45متر مربع تشکیل شده از پالکهای  1الی  4فرعی از 2592اصلی و قسمتی
ازپالک  2592اصلی واقع در بخش دو شهرستان بروجرد خروجی از مالکیت اولیه
(خانم کبری لک و آقای خداداد شهربانی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
 -6پرونــده کالســه  1396114425004000071ورای شــماره
139660325004002367مورخه  1396/09/02به تقاضای خانم شــهناز
پیریائی فرزند حشــمت اله نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 64/08متــر مربــع مجــزی شــده از پــالک  2592اصلــی واقــع در بخش دو
شهرســتان بروجرد خروجــی از مالکیت اولیه (خانم کبری لــک و آقای خداداد
شهربانی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
 -7پرونــده کالســه  1396114425004000179ورای شــماره
139660325004002089مورخــه  1396/08/09بــه تقاضای خانم زیبا
کاکاوند فرزند ســیدعلی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 173/71متر مربع مجزی شده از پالک  2فرعی از  3517و 2518اصلی واقع
در بخش دو شهرســتان بروجــرد خروجی از مالکیت اولیــه (آقای ولی آهنچی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
 -9پرونــده کالســه  1396114425004000168ورای شــماره
139660325004002361مورخــه  1396/09/02بــه تقاضــای آقــای
محمدرضا گودرزی فرزند علی اکبر نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به
مســاحت 73/13متــر مربع مجزی شــده از پالک  15فرعــی از  3611اصلی و
پــالک  3610اصلی واقع در بخش دو شهرســتان بروجــرد خروجی از مالکیت
اولیه (آقای رضا امینی) رسیدگی و انشاء رای گردید.
 -10پرونــده کالســه  1396114425004000009ورای شــماره
139660325004002088مورخــه  1396/08/09بــه تقاضای خانم زهرا
حســنوند فرزند قاســم نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت
 101/13متــر مربع مجزی شــده از پالک  36فرعــی از 3748اصلی واقع در
بخــش دو شهرســتان بروجرد خروجی از مالکیت اولیــه (آقای حمید بیرجندی)
رسیدگی و انشاء رای گردید.
 -11پرونــده کالســه  1396114425004000013ورای شــماره
139660325004002355مورخــه  1396/08/30بــه تقاضــای خانــم
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رییس اتاق اصناف ایران اعالم کرد :تشکیل شرکت
صادراتی برای ایجاد جه���ش در صادرات تولیدات
صنفی ضروری است.
اتاق اصناف  -علی فاضلی در جلس���های که به
منظور تعیین س���از و کار اجرایی شدن سیاستهای
حمایتی و اصالح الگوی مصرف با حضور معاون وزیر
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران و چند تن از روسای اتحادیههای صنفی
در اتاق اصناف ایران برگزار ش���د ،گفت :قرار است
تسهیالت با نرخ سود مناسب در اختیار صنایع کوچک
و متوسط قرار گیرد.
وی افزود :وزیر صنعت ،معدن و تجارت هم قول
اند در خصوص توسعه صادرات مربوط به صنوف
داده
تولیدی هر گونه حمایت الزم در حد توان را داشته
باشند.
رییس اتاق اصناف ایران گفت :اتاق اصناف اکنون
در جلسات دولت و مجلس ش���ورای اسالمیبرای
دفاع از صنوف حضور دارد و روز گذشته نیز جلسه
کمیس���یون اقتصادی مجلس در خصوص توسعه
صادرات غیرنفتی برگزار شد که حاصل آن این بود که
شرکتهای صادراتی تشکیل شود.
وی افزود :حمایت از تولیدات داخلی در گرو اجرای
مجموعهای هماهنگ از سیاستها صورت میپذیرد
که در نهایت منجر به بهبود فضای کسب وکار ،شرایط
مناسب برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خواهد
ی راسخ و سیاستهای
شد .حمایت از تولید ملی ،عزم 
مدون قابل اجرا را میطلبد تا منجر به اصالح الگوی
مصرف شود و مردم را به استفاده از کاالهای داخلی
ترغیب کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه همه
باید شرایط امروز کشور را درک و برای رشد و توسعه
کشور تالش کنیم ،گفت :این سازمان چند طرح را
برای ایجاد اشتغال به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ارایه کرده است .صادق نجفی افزود :بیش از  ۹۰درصد
صنایع کش���ور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل
میدهد و در اساسنامه س���ازمان صنایع کوچک و
گذاری ،هدایت ،حمایت
شهرکهای صنعتی ،سیاست
و پشتیبانی از صنایع کوچک آورده شده است.
وی ادامه داد :اصناف ش���امل واحدهای کوچک
هستند که برای رشد و توس���عه باید ساماندهی و
مدیریت شوند .سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی میتواند در این زمینه کمک اصناف باشد.
در این خصوص الزم است ابتدا تامین مالی در راس
برنامهها قرار گیرد و سپس ایجاد بازار را داشته باشیم.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  -139660306012001307هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی داودی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 27صادره از ششــطراز در ششــدانگ یک باب منزل به مســاحت  198/88متر مربع از پالک  1367اصلی واقع در بخش یک کاشمر خریداری
از مالک رسمی اقای سید حسین شیخی ( طباطبایی اشرف) محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد384 .
تاریخ انتشار نوبت اول  96/10/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/10/20

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -

آگهی حصر وراثت

آقــای ابوالفضل حاتمی فرزند ابراهیم تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواســت وی به حوزه
سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه ارجاع و به شماره  3/434/96ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم ابراهیم
حاتمی سنجد بوری فرزند محمد علی در تاریخ  1396/8/29برحمت ایزدی پیوسته و ورثه حین الفوت وی عبارتند
از  -1ابوالفضل حاتمی فرزند ابراهیم ش ش  0690350805ت ت  1371پسر متوفی  -2مهدی حاتمی سنجد
بوری فرزند ابراهیم ش ش  0690844964ت ت  1350پســر متوفی  -3محمد رضا حاتمی فرزند ابراهیم ش
ش  35775ت ت  1357پســر متوفــی  -4زهرا حیــدری فرزند ابراهیــم ش ش  0703228791ت ت 1352
همســر متوفی  -5فاطمه حاتمی ســنجد بوری فرزند ابراهیم ش ش  1344ت ت  1351دختر متوفی  -6علیرضا
حاتمی ســنجد بوری فرزند ابراهیم ش ش  12ت ت  1364پســر متوفی  -7زهرا حاتمی فرزند ابراهیم ش ش
 0704003731ت ت  1365دختر متوفی  -8اسیه حاتمی فرزند ابراهیم ش ش  449ت ت  1359دختر متوفی
 -9علی حاتمی فرزند ابراهیم ش ش  862ت ت  1367پسر متوفی  -10جواد حاتمی سنجد بوری فرزند ابراهیم
ش ش  0691127239ت ت  1355پســر متوفی و بجز نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت
آگهی میگردد که چنانچه کســی اعتراضی و یا وصیتنامه ای اعم ســری و رســمی داشــته باشــد ظرف یکماه پس از
تاریخ انتشار این آگهی به حوزه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه مراجعه نماید .واال گواهی صادر خواهدشد

دبیر حوزه  3شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

کالســه پرونده  960716وقت رســیدگی مورخ  1396/11/21ســاعت  10/صبح خواهان بانک
ملت بوکالت اقای امین خداپرســت خوانده اقدس مملکــت و معصومه قربانیان فرزندان علی اکبر و فاطمه کوکبی
فرزند رضا فعال مجهول المکان خواســته تقاضای صدور حکم بر الزام به تنظیم ســند رســمی یک هکتار از اراضی
پالک  66اصلی موســوم به زمان اباد به انضمام کلیه خســارات دادرســی خواهان دادخواســتی تسلیم دادگاههای
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول
االمکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به
دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقررباال جهت رســیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و
مدت آن ده روز خواهد بود.

شعبه چهارم حقوقی دادگستری تربت حیدریه

آگهی انحصار وراثت

خواهان قربان فروتن فرزند مرد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9609985895400426
از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نا محدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان آغی فروتن فرزند
قارلــی به ش ملی  5919335424طبق گواهی فوت شــماره  6996در مورخــه  1396/6/23در اقامتگاه دائمی
خــود بــدورد حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1یعقــوب فروتن فرزند مرد به ش ملی
 5919338857متولــد  1347فرزنــد متوفی  -2قربــان فروتن فرزند مرد به ش ملــی  5919341785متولد
 1359فرزنــد متوفی  -3قوچه فروتــن فرزند مرد به ش ملی  5919341191متولــد  1353فرزند متوفی -4
فاطمــه فروتن فرزند مرد به ش ملی  5919341203متولد  1356فرزند متوفی  -5قزل گل فروتن فرزند مرد
به ش ملی  59193412777متولد  1357فرزند متوفی  -6هاجر فروتن فرزند مرد به ش ملی 5919859865
متولد  1361فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه
شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد518.

دفتر شعبه چهار شهری شورای حل اختالف شهرستان آشخانه -مانه و سملقان
آگهی انحصار وراثت

خواهــان فاطمــه انتظــاری فرزنــد عیســی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه
 9609985895400427از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نا محدود نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان محمد پرموز فرزند محمد علی به ش ملی  5249831907طبق گواهی فوت شــماره  21697در مورخه
 1394/8/28در اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1فاطمه
انتظاری فرزند عیســی به ش ملی  5249602304متولد  1352همســر متوفی  -2مهدیه پرموز فرزند محمد به
ش ملی  5240314152متولد  1382فرزند متوفی  -3مهدیس پرموز فرزند محمد به ش ملی 5240430683
متولد  1388فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه
شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد519.

دفتر شعبه چهار شهری شورای حل اختالف شهرستان آشخانه -مانه و سملقان
آگهی انحصار وراثت

خواهــان محمــد رضــا زاده فرزنــد قربانعلــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه
 9609985895400416از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثت نا محدود نمــوده و چنین توضیح داده
که شــادروان قربانعلی رضا زاده فرزند محمد رضا به ش ملی  5249093736طبق گواهی فوت شــماره 22708
در مورخه  1395/4/1در اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1عبدالــه رضــا زاده فرزند قربانعلی به ش ملی  5249098894متولد  1350فرزند متوفی  -2اســداله رضا
زاده فرزنــد قربانعلــی به ش ملی  5249728979متولــد  1343فرزند متوفی  -3محمد رضــا رضا زاده فرزند
قربانعلی به ش ملی  5249100198متولد  1355فرزند متوفی  -4حسین رضا زاده فرزند قربانعلی به ش ملی
 5249102026متولــد  1359فرزند متوفی  -5نصراله رضــا زاده فرزند قربانعلی به ش ملی 5249097741
متولــد  1347فرزنــد متوفی  -6زهرا رضا زاده فرزند قربانعلی به ش ملی  5249762182متولد  1361فرزند
متوفــی  -7حیــات گل محمدی فرزند محمد تقی به ش ملی  6359474514متولد  1334همســر متوفی اینک با
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامــه ای از متوفــی نزد اومی باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکمــاه به این دادگاه تقدیــم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.

دفتر شعبه چهار شهری شورای حل اختالف شهرستان آشخانه -مانه و سملقان
آگهی انحصار وراثت

خواهان ســکینه شــیرازی نیاء طرقی فرزند عباســعلی به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده به کالسه
 9609985895400421از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نا محدود نموده و چنین توضیح داده که
شــادروان عباســعلی شــیرازی نیاء طرقی به ش ملی  0935997024طبق گواهی فوت شــماره  1691در مورخه
 1390/1/21در اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1مهدی
شــیرازی نیاء طرقی فرزند عباسعلی به ش ملی  52499970109متولد  1364فرزند متوفی  -2محمد شیرازی
نیاء طرقی فرزند عباســعلی به ش ملی  5248977002متولد  1338فرزند متوفی  -3احمد شــیرازی نیاء طرقی
فرزنــد عباســعلی به ش ملــی  5249832687متولــد  1350فرزند متوفی  -4مریم شــیرازی نیاء طرقی فرزند
عباســعلی به ش ملی  5249625274متولد  1343فرزند متوفی  -5مدینه شــیرازی نیاء طرقی فرزند عباسعلی
به ش ملی  5249625282متولد  1345فرزند متوفی  -6منصوره شــیرازی نیاء طرقی فرزند عباســعلی به ش
ملــی  5249554474متولد  1356فرزند متوفی  -7ســکینه شــیرازی نیــاء طرقی فرزند عباســعلی به ش ملی
 5249625290متولد  1347فرزند متوفی  -8زینب حسنیان فرزند رمضان به ش ملی  0829501592متولد
 1319همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد521.

دفتر شعبه چهار شهری شورای حل اختالف شهرستان آشخانه -مانه و سملقان

