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جدول زمانبندی قطعی برق تهرانی ها 
برنامه زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت مدیریت 
بار در شبکه از سوی شرکت توزیع برق تهران منتشر شد.

براساس اعالم این شرکت زمان اعمال خاموشی ها 
به ط��ور کامال احتمال��ی بوده و پیش بین��ی مدیریت 
اضطراری بار شبکه، ممکن است کمتر یا بیشتر از زمان 
پیش بینی شده باشد و حتی در صورت صرفه جویی از 

سوی مشترکان، ممکن است قطعی رخ ندهد.
این شرکت از مشترکان خود درخواست کرد با ۱۰ 
درصد صرفه جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج 
مص��رف "۱۲ ال��ی ۱۷ و ۲۰ الی ۲۳، "و انتقال مصارف 
غیرض��روری به دیگر س��اعات، مجموعه صنعت برق را 
در تامین برق پایدار یاری رس��انند. براساس این برنامه 
زمابندی، ساعات اعمال محدودیت بار در شبکه توزیع 
برق تهران س��اعات ۱۱ تا ۱۵؛ ۱۳ ت��ا ۱۵؛ ۱۵ تا ۱۷، 
۱۷ تا ۱۸ خواهد بود. مناطقی که در س��اعات مذکور، 
احتماال قطع برق خواهند داشت، با رنگ های مختلف بر 

روی نقشه تهران مشخص شده است.  پاون

ایجاد بازار ثانویه ارز کار دولت نیست
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی گفت: بازار ثانویه 
ارزی بازاری نیس��ت که توس��ط دولت ایجاد ش��ود و 
دول��ت نمی تواند کاری در این زمینه انجام دهد و اگر 
دولت خودش را با اصول بازار تطبیق دهد همه کارها 

بهتر انجام می شود.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه اگر بخواهیم نیمه 
خالی لی��وان را ببینیم، باید بگویی��م وضعیت بازار ارز 
همچنان مبهم اس��ت و هنوز وضعیت توس��ط دولت و 
بانک مرکزی روش��ن نشده اس��ت، گفت: اگر بخواهیم 
نیمه پر لیوان را ببینیم می توانیم بگوییم دولت و بانک 
مرکزی از آن اش��تباه بزرگی که در فروردین ماه انجام 
دادند و اعالم کردند ارز 4۲۰۰ تومانی تک نرخی است، 

پشیمان شدند و این یک پیشرفت محسوب می شود.
وی با اش��اره به بازار ثانویه ارز، اظهار داشت: این 
بازار توس��ط ما ایجاد نمی ش��ود، بلکه این بازار از قبل 
وجود دارد و حاال می خواهیم س��اماندهی کنیم. پیش 
از این نیز این بازار وجود داش��ت اما دولت آن را قبول 
نمی کرد و در واقع آن را انکار می کرد و تالش داش��ت 
تک نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند.  تسنیم

اخبار

سه اقدام دولت برای ساماندهی بازار خودرو
معاون وزیر صنعت و رئیس هیات عامل ایدرو، اختصاص یک شناس��ه برای 
هر خریدار خودرو، الزام خودروسازان برای عرضه همه تولیدات به بازار و پیگیری 
از واردکنندگان برای ورود همه خودروهایی که مسیر قانونی خود را طی کرده اند 

را سه اقدام دولت برای آرام کردن بازار خودرو برشمرد.
 منصور معظمی با بیان اینکه خودروسازان مکلف شده اند همه تولیدات خود 

را وارد بازار کنند، اظهار داش��ت: برخی رویدادها از جمله تغییر نرخ ارز، تعرفه های 
گمرکی، حجم باالی نقدینگی های س��رگردان نزد مردم و برخی فضاس��ازی های روانی 
سبب شد تا در هفته ها و ماه های اخیر شاهد هجوم اشخاص برای خرید خودرو باشیم.

وی تاکی��د کرد: مهم این اس��ت که بتوان جریان نقدینگی س��رگردان جامعه را به 
س��مت تولید هدایت کرد و تا ای��ن لحظه قراردادهای همکاری خودروس��ازان ایرانی با 

شرکای خارجی آنها همچنان برقرار است و کارها طبق روال انجام می شود.  ایرنا

اتول 
آغاز به کار بازار ثانویه ارز از امروز 
 مدیرکل سیاس��ت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از آغاز به کار بازار ثانویه 

ارز از امروز خبر داد.
مهدی کس��رایی پور افزود: با انجام معامالت مرب��وط به ۲۰ درصد صادرات 
غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کاالهای مصرفی، در سامانه نیما به طور 

خودکار اطالعات مربوط به نرخ توافق ش��ده  مبادله ارز در س��امانه اطالعات بانک 
مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. 

وی درب��اره س��از و کار تعیین نرخ و مبادله ارز در ب��ازار ثانویه گفت: صادرکنندگان 
می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کاالهای دسته سوم 
مبادله کنند و صرافی ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می کنند 
و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. به گفته وی با ایجاد بازار ثانویه 

بتوانند نرخ های بازار غیررسمی را کنترل کند.  پژوهشکده پولی و بانکی

جنب استانبول
تکمیل پروژه ریلی قزوین - رشت تا ۶ ماه آینده

معاون فنی و امور زیربنایی شرکت راه آهن از بازگشت پروژه راه آهن قزوین - رشت به 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل براساس اصالحیه هیئت دولت خبر داد.

مازیار یزدانی با اشاره به پروژه ساخت راه آهن قزوین - رشت که طبق مصوبه 
دولت از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل به شرکت راه آهن منتقل 

ش��ده بود، گفت: مدیریت و تکمیل این پروژه مجدد طبق اصالحیه ای از س��وی 
هیئت دولت به ش��رکت ساخت و توسعه منتقل شد. وی افزود: طبق پیش بینی های 

ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل و هماهنگی های صورت گرفته با شرکت 
راه آهن، طی س��ه الی ش��ش ماه آینده ساخت راه آهن قزوین - رشت به اتمام می رسد و 

سپس برای بهره برداری به شرکت راه آهن منتقل می شود.
پیش از این پیش بینی شده بود که طبق برنامه ریزی شرکت ساخت این پروژه اواخر 

تابستان ۹۷ افتتاح خواهد شد.  وزارت راه و شهرسازی

کوپه

دادنامه
پرونده كالســه 9609985457100529 شعبه 1شوراى حل اختالف شهرستان چابهار تصميم نهايى شماره 
9709975457100109- خواهان: خانم مريم على پور روشن فرزند مهدى به نشانى استان سيستان و بلوچستان 
شهرســتان چاه بهار شــهر چاه بهار دانشــگاه دريانوردى ، خواندگان: 1- آقاى عبداهللا روكشه به نشانى سيستان و 
بلوچســتان چاه بهار روســتاى طيس آب شــيرين كن 2- آقاى عيســى زين الدينى به نشــانى سيستان و بلوچستان 
قصرقند تعويض روغنى زين الدينى ، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ، در خصوص دعوى خانم مريم عليپور روشن 
فرزند مهدى به طرفيت آقايان عبداله روكشــه و آقاى عيســى ذين الدينى به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به 
شماره 803625 مورخ 96/11/28 عهده بانك كشاورزى به مبلغ 70/000/000 ريال و اختصاراً چنين توضيح داده 
كه خوانده رديف دوم در مقابل بدهى خود اقدام به صدور چك ياد شــده نموده و خوانده رديف اول آن را ضمانت 
نموده لذا بعلت عدم موجودى تقاضاى صدور محكوميت تضامنى خواندگان را به پرداخت مبلغ ياد شده دارم نظر به 
گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاى 
اصول مستندات مذكور در يد مدعى داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارد و از آنجاييكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نشده و ايراد و دفاع موثرى كه 
موجب برائت ذمه خود باشد اقامه و ابراز ننموده اند لذا با بررسى از جميع اوراق و محتويات پرونده دعوى مطروحه 
خواهان را مقرون به صحت دانســته و به اســتناد ماده 2 قانون صدور چك و ماده 313 و 314 قانون تجارت و ماده 
198 و 515 و519 و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حكم 
بر محكوميت تقاضاى خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/550/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك لغايت يوم الوصول بر اساس شاخص اعالمى بانك 
مركزى قابل محاسبه در اجراى احكام مدنى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى است و پس از 
ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين شعبه بوده و پس از انقضاى مهلت ياد شده ظرف مدت 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى چابهار مى باشد. م الف/78
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف چابهار

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
بابك نورى دائر بر جرح عمدى با جســم برنده و قدرتنمائى با ســالح ســرد ، توهين و فحاشى و تهديد با سالح سرد ، 
تخريب عمدى متهم پرونده كالســه 970066 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در 
وقت رســيدگى به تاريخ 97/6/11 راس ســاعت 9 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد 

مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/598
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت جانباز حســين پور دهنو فرزند الياس به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
بــه كالســه 9709987430500279 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان الياس حســين پور دهنو در اقامتگاه دائمى خــود در تاريخ 1384/5/13 بــدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- شــهباز حســين پــور دهنو فرزند الياس بــه ش ش 98 فرزند متوفى 
2- خدابخش حسين پور دهنو فرزند الياس به ش ش 100 فرزند متوفى 3- جانباز حسين پور دهنو فرزند الياس 
بــه ش ش 99 فرزند متوفى 4- خداداد حســين پور دهنو فرزند الياس بــه ش ش 153 فرزند متوفى 5- محمد 
كريم حسين پور فرزند الياس به ش ش 270 فرزند متوفى 6- هوشنگ حسين پور دهنو فرزند الياس به ش ش 
271 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ســيد مهدى ميرحســينى دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 12/000/000 تومان 
به همراه خســارت تاخير تاديه و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل به طرفيت حســين نادرى چهارآبادى به مجتمع 
شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 95/97 ثبت 
و براى تاريخ 97/5/21 ســاعت 12/15 وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان 
بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى 
گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ســيد مهدى ميرحســينى دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 12/000/000 تومان 
به همراه خســارت تاخير تاديه و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل به طرفيت حســين نادرى چهارآبادى به مجتمع 
شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 94/97 ثبت 
و براى تاريخ 97/5/21 ســاعت 11/45 وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان 
بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى 
گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى مزايده نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگسترى چابهار در پرونده كالسه 960652/ اجرايى در نظر دارد يه يك چهارم از ملك به 
شماره 1229/1- اصلى به متراژ 203/25 مترمربع واقع در چابهار خيابان خيام تقاطع فلسطين و خيام را كه ارزش 
آن توســط كارشــناس رسمى دادگســترى به مبلغ 4/236/585/020 ريال ارزيابى گرديده را از طريق مزايده  به 
فروش برساند تاريخ برگزارى مزايده مورخه 97/5/4 ساعت 10 صبح الى 11/30 ظهر در محل اجراى احكم مدنى 
دادگسترى مى باشد كسانى كه تمايل به خريد دارند مى توانند يك هفته قبل از برگزارى مزايده از ملك فوق بازديد 
و قيمت پيشــنهادى خود را به اين اجرا اعالم فرمايند كســانى كه بيشترين قيمت را در اين خصوص اعالم فرمايند 
برنده مزايده مى باشــند و ده درصد مبلغ پيشــنهادى از برنده مزايده اخذ و به حســاب سپرده واريز مى گردد و در 

صورت انصراف برنده مزايده بعد از كسر هزينه هاى اجرايى الباقى مسترد خواهد شد. م الف/79
دادرس اجراى احكام مدنى دادگسترى چابهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
زهــره فرجــى حصارى فرزنــد محمــد داراى شــماره شناســنامه 0520290542 به شــرح 
دادخواست به كالسه 970217 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان ايوب قدوسى نيا فرزند حسن به شماره شناسنامه 18 در تاريخ 1397/3/15 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهره 
فرجى حصارى فرزند محمد به شــماره ملى 0520290542 همســر متوفى 2- آيناز قدوســى نيا 
فرزند ايوب به ش ملى 3921716101 دختر متوفى 3- آيســان قدوســى نيا فرزند ايوب به ش 
ملى 3921387086 دختر متوفى 4- بنيامين قدوسى نيا فرزند ايوب به ش ملى 6170204133 
پســر متوفى 5- معصومه زند فرزند حســين به ش ملى 6179133417 مادر متوفى 6- حســن 
قدوسى نيا فرزند جعفرقلى به ش ملى 6179133670 پدر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/297
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت گل آفت رحيمى فرزند على كرم به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شده به كالسه 9709987430500295 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان رضا على پور در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/1/24 بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- مريم على پور برزآباد فرزند رضا به 
ش ش 4220161058 فرزند متوفى 2- ستايش على پور فرزند رضا به ش ش 4220936068 
فرزند متوفى 3- محمدرضا على پور فرزند رضا به ش ش 4220447326 فرزند متوفى 4- حميد 
على پور فرزند رضا به ش ش 4220542930 فرزند متوفى 5- گالفت رحيمى فرزند على كرم به 
ش ش 184 همسر متوفى 6- خان جان اله دادى فرزند راه على به ش ش 35 مادر متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- نظام الدين امجدى فرزند اكبر آقا مجهول المكان ،مشخصات محكوم 
له: عباس سمسار فرزند محمد به نشانى كاشان خ باباافضل مقابل مسجد الرسول فرش فروشى ، 
به موجب راى شماره 1017/96 تاريخ 96/11/28 حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان 
( به موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك شماره 133997- 
95/5/11) و پرداخت مبلغ 467/500 ريال بابت خســارات دادرســى و پرداخت خســارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول در حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م الزامى 
اســت نيم عشــر اجرايى از محكوم عليه اخذ گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000449 مورخ 1397/3/2 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پريوش ندامتى فرزند براتعلى بشماره 
شناسنامه 407 كد 1465179951 صادره از اردبيل به مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعــه زمين با بناى احداثى درآن به مســاحت 185/20 مترمربع پالك 541 فرعى مفروز و مجزى 
شده از پالك 64 فرعى از 61 اصلى واقع در چشمه اعالء از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريــخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5251/2– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/4 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/19
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000210 مورخ 1397/2/3 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فرشــاد گل دوســت فرزند ســيف اله 
بشــماره شناســنامه 372 كد ملى 0054152127 صادره از تهران به مقدار ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى درآن به مســاحت 185/20 مترمربع پالك 541 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 64 فرعى از 61 اصلى واقع در چشــمه اعالء از تمامى مالكيت رسمى 
و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5251/1– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/4 و 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/19
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

سارا علیاری
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رون��د معام��الت ۳۹ صنعت  حافظ بورسی کش��ور در بازه زمانی خیابان 
۳ ماه ابتدایی سال حکایت از بازدهی ۱۳ درصدی 
برای ای��ن صنای��ع و بازدهی ۳۸ درص��دی برای 
س��رمایه گذاران آن )در یک س��اله منتهی به ۳۱ 
خردادم��اه ۹۷( دارد و ای��ن درحال��ی اس��ت که 
ظرفیت های رو به رش��د این ب��ازار تا پیش از این 
می توانست شکوفا ش��ود اما عملیاتی شدن برخی 
سیاس��ت ها و اقدام��ات غیرکارشناس��انه و ش��اید 
مغرضان��ه از س��وی برخ��ی نهادها و س��کانداران 
اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی منجر به آن 
ش��د تا این بازار نتواند زودتر از این زمینه رش��د و 

حرکت رو به جلو خود را آغاز کند.
بررسی اکثریت اقدامات صورت گرفته در بازه 
زمانی حداقل یکس��ال گذش��ته از این مساله پرده 
ب��ر می دارد ک��ه متولیان و دس��ت اندرکاران بانک 
مرکزی از رش��د بازاری مانند بورس واهمه دارند و 
شاید به گفته کارشناسان تعبیر چنین مساله ای را 
بتوان تنها در یک جمله که "سیف از ارتفاع بورس 
می ترس��د "  و برآیند مجموعه اقداماتی که تاکنون 
به بهان��ه کنترل نظام بانکی؛ بازار س��که و ارز و... 
از سوی س��کاندار بانک مرکزی و دیگر همتایانش 
ص��ورت گرفته مش��اهده کرد. به گفت��ه منتقدان 
اقتصادی انرژی که دس��ت اندرکاران این نهاد برای 
ممانعت از رش��د س��ایر بازارها مانند بورس هزینه 
کردند اگر برای اصالح و س��ازماندهی نظام بانکی 
صرف می شد بی ش��ک امروز هم بازار پول با ثبات 
به فعالیت خود ادامه می داد و هم در س��ایر بازارها 
ترسی از وارد شدن شوک به واسطه سرازیر شدن 

نقدینگی وجود نداشت. 

کله پزی ها مجوزدار؛ موسسات مالی بدون مجوز
بیش از یک دهه اس��ت که نظام بانکی کشور 
با بحران های گس��ترده ای از جمله بحران فعالیت 
موسسات غیرمجاز دست و پنجه نرم می کند و این 
در حالی است که طبق قوانین مصوب کشور حتی 

کله پزی ها هم برای ش��روع ب��ه فعالیت باید مجوز 
داشته باشند. کارشناسان و منتقدان اقتصادی در 
واکاوی دالیل بروز بحران موسس��ات غیرمجاز در 
نظ��ام بانکی و اقتصادی کش��ور بخش اعظم آن را 
به عدم نظارت و س��رباز زدن از انجام مس��ئولیت، 
بان��ک مرکزی عنوان کرده و معتقدند اگر متولیان 
این عرصه می توانستند مشکل بانک ها و موسسات 
غیرمج��از مالی اعتباری را حل کنند ش��اید دیگر 
مردم مجبور نبودن��د که بهای این بی توجهی ها را 

بپردازند.
بهایی که نه تنها آتش به خرمن س��رمایه های 
ان��دک مردم زد بلک��ه منجر به آن ش��د تا پول و 
نقدینگی ک��ه می توانس��ت در بازارهایی همچون 
ب��ورس و تولید تزریق ش��ود، رهس��پار بازارهایی 
همچ��ون طال، س��که، ارز، ملک و خودرو ش��ود و 
ماحصل آن به گوش رس��یدن صدای شیهه اسب 

وحشی تورم هر روز از یک بازار باشد.
کارشناسان و تحلیلگران بازارهای اقتصادی با 
بررس��ی دالیل وضعیت کنونی این روزهای بازاری 
مانند بورس و رش��دی که مجددا در آن جوانه زده 
اس��ت به این موضوع اشاره دارند که این نقدینگی 
که امروز بخشی از آن به بورس رسیده می توانست 
خیلی زودتر از اینها در بازار سرمایه تزریق شود اما 
برآیند برخی اقدامات غیرکارشناسان بانک مرکزی 
منجر به آن ش��د تا این مهم رخ نداده و این حجم 

نقدینگی سایر بازارها را هدف قرار دهند.

صندوق هایی که خار چشم شدند
آبان ماه س��ال گذشته بود که بانک مرکزی در 
اقدامی یک ش��به به این باور رس��ید ک��ه اگر نظام 
بانکی به سامان نمی رسد هیچ ارتباطی با عملکرد 
متولی��ان و تصمیم گی��ران آن ن��دارد بلکه به این 
موضوع ب��از می گردد که با وج��ود اعالم نرخ های 
مص��وب این بان��ک ب��ه بانک ه��ای زیرمجموعه؛ 
نهادهای��ی مانند صندوق های س��رمایه گذاری که 
مش��روعیت خ��ود را از نهادی همچون س��ازمان 
ب��ورس گرفته اند نرخ های متفاوت از دس��تور آنها 

می دهند و ت��ا مادامی که ای��ن صندوق ها به این 
ش��کل فعالیت می کنن��د نمی توان انتظار داش��ت 
ک��ه اتف��اق مثبتی در نظ��ام بانکی بیفت��د. درپی 
این مس��اله متولیان بانک مرکزی، با این اتهام که 
صندوق های س��رمایه گذاری تحت نظارت بورس  
بان��ک مرک��زی را دور می زنند برخ��ورد و با ارایه 
بخش��نامه ای تمامی ای��ن صندوق ها را از پرداخت 

سودی غیر از نرخ مصوب منع کرد.
ای��ن اقدام بانک مرکزی در ش��رایطی رخ داد 
که به گفته کارشناس��ان تا آن زمان صندوق های 
س��رمایه گذاري نق��ش مهمتری��ن بازیگ��ران بازار 
اوراق بده��ي را داش��تند و ه��رگاه دول��ت اوراق 
بدهي جدیدي منتش��ر می کرد بخش عمده ای از 
آن توسط صندوق های س��رمایه گذاري خریداري 
می ش��د. با وجود چنین ش��رایطی در اقدامی یک 
ش��به صندوق های س��رمایه گذاري موجود در بازار 
س��رمایه متخلف نام گرفتند چراکه با اس��تراتژی 
خود ع��الوه برکمک به دولت برای انتش��ار اوراق 
بدهی، توانس��ته بودند بخ��ش اعظمی از نقدینگی 
موجود در کش��ور را جذب کنن��د. این اقدام بانک 
مرکزی منجر به آن ش��د که پولی که می توانست 
در مسیر شرکت های تولیدکننده حاضر در بورس 
و ب��ه منظور رش��د و رونق آنه��ا از طریق فعالیت 
این صندوق ها قرار بگیرد به س��مت پارکینگ پول 

مهاجرت کند.
همزمان با این دس��تور بان��ک مرکزی مبنی 
بر برخورد با فعالیت صندوق های س��رمایه گذاری 
موجود در بازار س��رمایه؛ رقمی معادل 4۰ میلیارد 
توم��ان ارزش صندوق های س��رمایه گذاری از این 
صندوق ها خارج و رهس��پار س��ایر بازارهایی ش��د 
که مس��تعد رش��د و ظه��ور دالالن بودند. هرچند 
کارشناس��ان در آن زمان نسبت به بروز این فاجعه 
هشدارهای الزم را ارایه و اعالم کردند "منابع مالي 
که در صندوق ها سرمایه گذاري شده پول پر قدرت 
و منابع مالي تورم زاست که اگر قرار باشد تلنگري 
به آنها زده ش��ود به س��رعت به سمت دارایي های 
غیرمولد حرکت می کند." اما نه تنها گوش کس��ی 

بدهکار نبود بلکه همواره این موضوع مطرح ش��د 
ک��ه اگر این صندوق ه��ا در ب��ورس نبودند؛ بانک 
مرکزی بهتر می توانست فعالیت بانک های متخلف 

و تورم را کنترل کند.

خنجر نرخ سود درکمر اقتصاد
بی ش��ک نرخ های باالی س��ود بانک��ی اولین 
تبرهای��ی بودن��د که ریش��ه رونق و رش��د را طی 
س��ال های اخیر در بورس از بیخ زدند و بی ش��ک    
ش��اهد این ادعا را می توان در روندی که این بازار 
در طول س��ال های اخیر داش��ته اس��ت، مشاهده 

کرد. 
قریب به ۳ دهه گذش��ته اقتصاد ایران همواره 
با نرخ س��ود باال روبه رو ب��وده و این باال بودن نرخ 
س��ود مش��کالت اقتصادي مختلفي را برای کشور 
به ارمغان آورده اس��ت که از جمله آن می توان به 
راک��د ماندن تولید و نچرخیدن چرخ بازاری مانند 
بورس برشمرد که در حدود ۵۰۰ شرکت تولیدی 
در آن فعالی��ت دارند. هرچن��د انتظار می رفت که 
بانک مرکزي براي افزایش حجم سرمایه گذاري در 
کش��ور نرخ بهره بانکي را در یک نرخ تعادلي و در 
قیمت های پایین تر حفظ کند اما تا اواخر سال ۹۵ 
و پس از آن در نیمه اول س��ال ۹6، متولیان بانک 
مرکزی کنترل نرخ س��ود بانک��ی را تنها در حرف 
عنوان می کردند و ماحصل آن این شد که بانک ها 
و موسسات غیرمجاز با ارایه سودهای متنوع ،باال و 
موهومی تالش کردند تا گوی سبقت را در ربودن 
س��پرده های مردم از یکدیگر بربایند و البته موفق 
هم شدند. سپرده هایی که می توانست چرخ تولید 
را به حرکت درآورده و درپی آن رش��د و توس��عه 
اقتصادی را به همراه داشته باشد نه آنکه نقدینگی 
موجود در کش��ور را به رقم ۱6۰۰ میلیارد تومان 
برس��اند و امروز به بحرانی تبدیل ش��ود که نتوان 

چاره ای برای آن جست.
متولی��ان بانک مرک��زی با ح��ذف فرصت های 
موجود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 
موجود در بورس مسیر جدیدي براي سرمایه گذاري 
و سودجویی در سایر بازار ها باز کردند و نتیجه آن شد 
ک��ه این میزان نقدینگی که رقمی معادل ۱۵ درصد 
از کل نقدینگي موجود در کش��ور بود به جای رونق 
بورس؛ نوس��انات قیمتی را در بازار ارز و س��که پدید 
آورد و رقم دالر را از 4 هزار تومان در آبان ماه سال ۹6 

به رقمی حدود ۸ هزار تومان در تیرماه ۹۷ برساند.

بورس شاه کلید تحقق شعار سال
م��وارد مطرح ش��ده تنها بخش��ی از اقدامات 
غیرکارشناس��انه نه��ادی تصمیم گی��ر مانند بانک 
مرکزی برای اقتصاد و بازار سرمایه به عنوان جزیی 
از آن ب��ود و اگر بنا باش��د موانع و مش��کالتی که 
تاکنون مانعی بر س��ر راه رشد بورس وجود داشته 
را برشمرد بی شک پای سایر نهاد ها مرتبط به میان 
خواهد آمد اما واقعیت ماجرا آن اس��ت که ش��خم 
زدن گذشته دردی را از اقتصاد کشور دوا نمی کند 
و کسب تجربه ای از آن به این منظور که خطاهای 

گذشته را تکرار نکنیم کفایت ماجراست.

آنچه در ش��رایط کنونی باید مدنظر قرار بگیرد 
آن اس��ت که در ش��رایطی که بار دیگر شاهد جان 
گرفتن بارقه های امید به رش��د در بازار س��رمایه به 
عنوان محل تجمع بخش عمده ای از ش��رکت های 
داخلی بخش خصوصی و فعالیت های آنها هس��تیم 
اقداماتی درس��ت و به جا و البته حمایتگر داش��ته 
باش��یم چراکه؛ دس��تیابی به هدف رش��د و توسعه 
اقتصادی و همچنین حمایت از کاالی ایرانی؛ نمود 
خود را در بازار سرمایه متبلور می کند و اگر اقداماتی 
در مسیر حمایت از از کاالی داخلی و بهبود صنایع 
داخلی صورت گیرد بی شک اثر خود را در شاخص 
بورس و رونق معامالت نمایان خواهد شد. با وجود 
چنین مس��اله ای جا دارد تا سیاست گذاران اجرایی 
کش��ور همراس��تا با اقدامات مطلوب و کارشناسانه 
برای رونق این بازار و بهبود ش��رایط سایر بازارهای 
اقتصادی کشور بکوشند تا از هر سیاستی که موجب 
تضعیف بورس و درپی آن عدم تحقق ش��عار س��ال 
ش��ود؛ سر باز زده و به گونه ای عمل کنند تا با رشد 
و توس��عه اقتصاد؛ زمینه رش��د ب��ورس را به عنوان 

ویترین اقتصادی کشور مهیا کنند. انشااهلل.

بررسی سیاست روز از تهدیدات بانک مرکزی بر علیه بازار سرمایه؛

سیفازارتفاعبورسمیترسد

آگهى حصر وراثت
آقاى رجب على ســالخورده ف محمد به شــرح درخواستى كه به شماره 1/97/154  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان حوا حياطى ف مشهدى حسن ش ش 
2085 صادره بهشهر در تاريخ 96/12/22 در شهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-معصومه ش ش 522 متولد 1337   2-صادق ش ش 33 متولد 1340   3-رجبعلى ش ش 
414 متولد 1344   4-فاطمه ش ش 673 متولد 1352 همگى سالخورده  نام پدر: محمد صادره بهشهر والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 952750 له امير بختيارى عليه شــايان ســجودى و غيره جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلــغ 550,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز سه شنبه 97/5/2 از ساعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از: مقدار مشــاعى به ميزان طلب محكوم له از شش دانگ يك واحد 
مســكونى بدون سابقه ثبت به مســاحت 68/5 مترمربع در طبقه همكف ساختمان سه طبقه با نماى سراميكى به 
صورت دو اتاق خواب و هال و پذيرايى يكســره واقع در ســارى پشــت حرم امام زاده عباس كوچه آستانه 5 روبه 
روى نانوايى زارع.متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر از مال مورد مزايده به دفتر شعبه اول اجراى احكام 

مدنى دادگسترى سارى مراجعه نمايند.م/الف
                             دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى-ميثم منتظرى

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقــاى عبــاس مقدس قاچكانلــو فرزند نور محمد برابــر وكالتنامه شــماره 19369 مــورخ 1397/03/22 
دفترخانه 6 بجنورد به وكالت از خانم عذرا مقدس قاچكانلو فرزند نور محمد به شــماره شناســنامه 3 و شــماره 
ملى 0872845427 صادره از قوچان برابر مشروحه شماره 97/4936 مورخ 1397/04/03 با تسليم دو برگ 
استشــهاديه كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 6 شهرستان بجنورد گواهى شده 
اســت مدعى شــده اند كه سند مالكيت ششــدانگ يك سهم از هشت سهم از ششــدانگ پالك 2217 فرعى از 
169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شــماره ثبت 24643 صفحه 280 دفتر 111 به شــماره چاپى 512258 
به علت نامعلومى مفقود شده است و برابر اسناد رهنى شمارات 16217 مورخ 1395/07/12 و 16741 مورخ 
1395/11/04 دفترخانه 6 بجنورد در رهن بانك مسكن مركزى بجنورد مى باشد.درخواست صدور سند المثنى 
نوبت اول نموده .لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. 
بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار : 1397/04/19

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد  

حصر وراثت       
آقاى رحيم روستا به شماره شناسنامه 403 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 292/9/97 اين 
شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده شده كه شــادروان اكبر حسين زاده به شماره 
شناســنامه 4139 درتاريــخ  /97/2 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.معصومه مقدم به شماره شناسنامه 684 تاريخ تولد 1348/8/11 صادره ز زنجان نسبت با 
متوفى:همسر 2.نازنين حسين زاده به شماره شناسنامه 6660369551 تاريخ تولد 1378/9/9 صادره از رباط 
كريم نسبت با متوفى: فرزند 3.زهرا حسين زاده به شماره شناسنامه 0012499282 تاريخ تولد 1369/6/31 
صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 4.فاطمه حسين زاده به شماره شناســنامه 0014561004 تاريخ تولد 
1371/1/16 صادره از تهران نسبت با متوفى :فرزند 5.مريم حسين زاده به شماره شناسنامه0076931285 
تاريخ تولد 1362/12/1 صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 6.ســليمان حســين زاده به شماره شناسنامه 
0084165677 تاريخ تولد 1367/06/12 صادره از تهران نسبت با متوفى: فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى  مربوط صادر خواهد شد. م الف/836
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان  بهارستان   

      آگهى نظريه كارشناسى
رياســت محترم اجراى احكام شوراى حل اختالف بهارســتان .با احترام معروض ميدارد در خصوص پرونده 
كالسه 97733 موضوع دادخواست تقديمى اقاى محمد قاسم قرائى بطرفيت اقاى قاسم عبدى  به اينجانب  جهت 
كارشناسى خودروى دنا جهت قيمت گذارى ارجاع گرديده است.    ((نظريه كارشناسى)) خودروى دنا مدل 1394 
(تك سوز) به شــماره پالك (66 ايران 642د21)و شماره شاسى NAAW01HE3FE029951  و شماره موتور 
147H0150125 و تاريخ پالك 1394/07/27 ســفيد رنگ – داراى خط و خش و الســتيك فرسوده و همچنين 
شكستگى سپر جلو و گلگير سمت چپ عقب خسارتى و خوردگى درب عقب راننده و رينگ اسپرت شركتى و كاركرد 
69108 كيلومتر با گيربكس ســالم –صندلى برقى- كولر ســالم و سنســور عقب چنانچه از نظر مالكيت مشــكلى 
نداشــته باشــد و هيچگونه بدهى به ساير ارگان هاى دولتى نداشته باشد جمعه به قيمت 37/000/000 تومان 
ارزش گذارى ميگردد.چنانچه محكوم عليه اعتراضى نسبت به كارشناسى انجام گرفته دارند ظرف مهلت مقرر 7 

روز پس از ابالغ در اين مرجع حضور بعمل اورند.و سپس نتيجه به اين مرجع ارسال گردد. م الف/839
                                                         شهرام رنجبر- منتخب دادگسترى در امور ارزيابى امالك و تعيين خسارت    

رونوشت آگهى حصر وراثت
 خانم عذرا پاشــائى شماره ملى 5060026116به شــرح دادخواست به كالسه 970257 از اين دادگاه در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شادروان محمد ياسائى به شماره شناسنامه 5درتاريخ 
27/3/97در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-هادى 
پاشــائى به ش م 5069670751متولد1362 پســر متوفى 2- عذرا پاشــائى بــه ش م 5060026116متولد 
1370 دخترمتوفى 3- الهام پاشائى به ش م 5069907281 متولد 1364 دختر متوفى 4- هاديه پاشائى به ش 
م 5069925342متولد 1367 دخترمتوفى 5- ســكينه پاشائى خضرلو به ش م 5069829513 متولد 1343 
عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال  

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى صمد قرطاســى داراى شناســنامه شــماره 47 به شرح دادخواست به كالســه970255 از اين دادگاه 
در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان ابراهيم قرطاسى به شماره شناسنامه 
102 در تاريخ 11/3/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-صمد قرطاســى به ش ش 47 متولد 1361 پســر متوفى 2- رحيمه قرطاسى به ش ش 6847 متولد 1350 
دختر متوفى 3- ســهيال قرطاســى به ش ش 7139 متولد 1355 دختر متوفى 4-آمنه قرطاســى به ش ش 114 
متولد 1358 دختر متوفى 5- عاصبه اختر پور شيشــوان به ش ش 36 متولد 1332 عيال متوفى اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى عباس فرزين منش شناسنامه شماره 1305 به شرح دادخواست به كالسه 10/97/281 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجى محمدحسن كسكنى به 
شناســنامه 796 در تاريخ 1326/7/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-فاطمه كسكنى فرزند رجب ش ش 149 متولد 1302 همسر2-محمدحسين عدلى فرزند حاج 
محمدحسن ش ش8076 متولد1275 فرزند3-عبدالكريم عدلى فرزند حاج محمدحسن ش ش798 متولد1286 
فرزند4-ماه سلطان كسكنى فرزند حاج محمدحسن ش ش8 متولد1319 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس  شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرشــاد امامى داراى شناســنامه شــماره 384به شــرح دادخواست به كالســه393/97 دراين شورا 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرحوم نبى امامى شــافعى مذهب به 
شناســنامه شــماره302 در تاريخ 1396/7/29فوت نمــوده و ورثه مرحوم عبارتند از : همســرش به نام مهين 
محمدى به  شناســنامه شــماره 1363 متولد 1346/3/9 و دوفرزند پسر به نام هاى فرشاد امامى به شناسنامه 
شماره 384 متولد 1363/6/1 و فرشيد امامى به شناسنامه شماره 3830221851 متولد 1374/7/4 و چهار 
فرزند دختربه نام هاى شيوا امامى به شناسنامه شماره 1675 متولد 1365/2/21 و شيدا امامى به شناسنامه 
شماره 4383 متولد 1366/8/9 و شهين امامى به شناسنامه شماره 3830033370 متولد 1368/9/18 و گيتا 
امامى به شناسنامه شــماره 33830081413 متولد 1369/10/7 و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف:223
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

مزايده
درپرونده كالســه 960422 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوميت محكوم 
عليه خانم رحيمه قجرى فرزند عاشور طواق به نشانى استان گلستان –شهرستان گنبد كاووس –شهر گنبد كاووس 
–شركت مسافر برى ميهن نور گنبدكاووس، محكوم است به پرداخت 500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 15/605/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ13/200/000 بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1395/05/12 كه تا آخر ارديبهشت 1397 ميزان آن مبلغ 82/661/290 ريال 
محاســبه ميگردد جمعا بمبلغ 611/466/290 ريال درحق محكوم له عباس على توحيدى مقدم و پرداخت مبلغ 
30/573/314 ريــال بابــت هزينه اجرا در حــق دولت در مجموع بمبلغ 642/039/604 ريــال كه در قبال آن 
حسب نامه شماره 1396309124000100-1396/05/09 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى گلستان 
و نيز نامه شــماره 56 –1396/07/27 شــركت مسافربرى ميهن نورگنبد (آريا) تعاونى شماره 4 تعداد 70 سهم 
محكوم عليه رحيمه قجرى فرزند عاشــورطواق در نزد شــركت ســهامى خاص مســافربرى ميهن نورگنبدكاووس 
بشماره ثبت 932 و شماره ملى 10700067096 توقيف گرديده است وحسب نظريه كارشناس منتخب درتاريخ 
1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 ريال و ميزان سهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 سهم بمبلغ 
1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه تعداد 25 ســهم از تعداد 70 ســهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 
625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم به از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش 
مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى درتاريخ 1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 
ريال و ميزان ســهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 ســهم بمبلغ 1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه 
تعداد 25 سهم از تعداد 7070 سهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم 
به ازطريق مزايده بفروش مى رســد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشــنبه  مورخه 1397/04/27 ســاعت 8:00 الى 9:00 ميباشــد.4-
مزايده براى جلســه اول تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى 
فقط در يك نوبت منتشر ميگردد8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير 
اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان 

الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000911 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
باقر ولى زاده فرزند حاجى به شــماره شناســنامه 1440 صادره از مهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بناى احداثى به مســاحت 200  متر مربع پالك  25 فرعى از 9- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 25 فرعى از 
9- اصلى قطعه واقع در لجران خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر شكوهى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 356
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/19                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامهتعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالسه 947 و راى شماره 1000241 مورخ 97/2/11 به تقاضاى مجتبي علي شاهي فرزند نجف 
قلي نســبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 22/53 مترمربع مجزى شــده از پالك 2209 -اصلى واقع در 
بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى ) خانم آمنه افتخاري. رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد 
مراتب در اجراى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات 
معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى 
ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى 
مى باشد در غير اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم 
وصول اعتراض ســند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/19
م الف 4155030

ملك نياز اسداللهي -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهى حصر وراثت
آقاى رجب على ســالخورده ف محمد به شــرح درخواستى كه به شماره 1/97/154  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان حوا حياطى ف مشهدى حسن ش ش 
2085 صادره بهشهر در تاريخ 96/12/22 در شهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-معصومه ش ش 522 متولد 1337   2-صادق ش ش 33 متولد 1340   3-رجبعلى ش ش 
414 متولد 1344   4-فاطمه ش ش 673 متولد 1352 همگى سالخورده  نام پدر: محمد صادره بهشهر والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 952750 له امير بختيارى عليه شــايان ســجودى و غيره جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلــغ 550,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز سه شنبه 97/5/2 از ساعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از: مقدار مشــاعى به ميزان طلب محكوم له از شش دانگ يك واحد 
مســكونى بدون سابقه ثبت به مســاحت 68/5 مترمربع در طبقه همكف ساختمان سه طبقه با نماى سراميكى به 
صورت دو اتاق خواب و هال و پذيرايى يكســره واقع در ســارى پشــت حرم امام زاده عباس كوچه آستانه 5 روبه 
روى نانوايى زارع.متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر از مال مورد مزايده به دفتر شعبه اول اجراى احكام 

مدنى دادگسترى سارى مراجعه نمايند.م/الف
                             دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى-ميثم منتظرى

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقــاى عبــاس مقدس قاچكانلــو فرزند نور محمد برابــر وكالتنامه شــماره 19369 مــورخ 1397/03/22 
دفترخانه 6 بجنورد به وكالت از خانم عذرا مقدس قاچكانلو فرزند نور محمد به شــماره شناســنامه 3 و شــماره 
ملى 0872845427 صادره از قوچان برابر مشروحه شماره 97/4936 مورخ 1397/04/03 با تسليم دو برگ 
استشــهاديه كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 6 شهرستان بجنورد گواهى شده 
اســت مدعى شــده اند كه سند مالكيت ششــدانگ يك سهم از هشت سهم از ششــدانگ پالك 2217 فرعى از 
169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شــماره ثبت 24643 صفحه 280 دفتر 111 به شــماره چاپى 512258 
به علت نامعلومى مفقود شده است و برابر اسناد رهنى شمارات 16217 مورخ 1395/07/12 و 16741 مورخ 
1395/11/04 دفترخانه 6 بجنورد در رهن بانك مسكن مركزى بجنورد مى باشد.درخواست صدور سند المثنى 
نوبت اول نموده .لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. 
بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار : 1397/04/19

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد  

حصر وراثت       
آقاى رحيم روستا به شماره شناسنامه 403 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 292/9/97 اين 
شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده شده كه شــادروان اكبر حسين زاده به شماره 
شناســنامه 4139 درتاريــخ  /97/2 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.معصومه مقدم به شماره شناسنامه 684 تاريخ تولد 1348/8/11 صادره ز زنجان نسبت با 
متوفى:همسر 2.نازنين حسين زاده به شماره شناسنامه 6660369551 تاريخ تولد 1378/9/9 صادره از رباط 
كريم نسبت با متوفى: فرزند 3.زهرا حسين زاده به شماره شناسنامه 0012499282 تاريخ تولد 1369/6/31 
صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 4.فاطمه حسين زاده به شماره شناســنامه 0014561004 تاريخ تولد 
1371/1/16 صادره از تهران نسبت با متوفى :فرزند 5.مريم حسين زاده به شماره شناسنامه0076931285 
تاريخ تولد 1362/12/1 صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 6.ســليمان حســين زاده به شماره شناسنامه 
0084165677 تاريخ تولد 1367/06/12 صادره از تهران نسبت با متوفى: فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى  مربوط صادر خواهد شد. م الف/836
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان  بهارستان   

      آگهى نظريه كارشناسى
رياســت محترم اجراى احكام شوراى حل اختالف بهارســتان .با احترام معروض ميدارد در خصوص پرونده 
كالسه 97733 موضوع دادخواست تقديمى اقاى محمد قاسم قرائى بطرفيت اقاى قاسم عبدى  به اينجانب  جهت 
كارشناسى خودروى دنا جهت قيمت گذارى ارجاع گرديده است.    ((نظريه كارشناسى)) خودروى دنا مدل 1394 
(تك سوز) به شــماره پالك (66 ايران 642د21)و شماره شاسى NAAW01HE3FE029951  و شماره موتور 
147H0150125 و تاريخ پالك 1394/07/27 ســفيد رنگ – داراى خط و خش و الســتيك فرسوده و همچنين 
شكستگى سپر جلو و گلگير سمت چپ عقب خسارتى و خوردگى درب عقب راننده و رينگ اسپرت شركتى و كاركرد 
69108 كيلومتر با گيربكس ســالم –صندلى برقى- كولر ســالم و سنســور عقب چنانچه از نظر مالكيت مشــكلى 
نداشــته باشــد و هيچگونه بدهى به ساير ارگان هاى دولتى نداشته باشد جمعه به قيمت 37/000/000 تومان 
ارزش گذارى ميگردد.چنانچه محكوم عليه اعتراضى نسبت به كارشناسى انجام گرفته دارند ظرف مهلت مقرر 7 

روز پس از ابالغ در اين مرجع حضور بعمل اورند.و سپس نتيجه به اين مرجع ارسال گردد. م الف/839
                                                         شهرام رنجبر- منتخب دادگسترى در امور ارزيابى امالك و تعيين خسارت    

رونوشت آگهى حصر وراثت
 خانم عذرا پاشــائى شماره ملى 5060026116به شــرح دادخواست به كالسه 970257 از اين دادگاه در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شادروان محمد ياسائى به شماره شناسنامه 5درتاريخ 
27/3/97در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-هادى 
پاشــائى به ش م 5069670751متولد1362 پســر متوفى 2- عذرا پاشــائى بــه ش م 5060026116متولد 
1370 دخترمتوفى 3- الهام پاشائى به ش م 5069907281 متولد 1364 دختر متوفى 4- هاديه پاشائى به ش 
م 5069925342متولد 1367 دخترمتوفى 5- ســكينه پاشائى خضرلو به ش م 5069829513 متولد 1343 
عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال  

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى صمد قرطاســى داراى شناســنامه شــماره 47 به شرح دادخواست به كالســه970255 از اين دادگاه 
در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان ابراهيم قرطاسى به شماره شناسنامه 
102 در تاريخ 11/3/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-صمد قرطاســى به ش ش 47 متولد 1361 پســر متوفى 2- رحيمه قرطاسى به ش ش 6847 متولد 1350 
دختر متوفى 3- ســهيال قرطاســى به ش ش 7139 متولد 1355 دختر متوفى 4-آمنه قرطاســى به ش ش 114 
متولد 1358 دختر متوفى 5- عاصبه اختر پور شيشــوان به ش ش 36 متولد 1332 عيال متوفى اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى عباس فرزين منش شناسنامه شماره 1305 به شرح دادخواست به كالسه 10/97/281 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجى محمدحسن كسكنى به 
شناســنامه 796 در تاريخ 1326/7/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-فاطمه كسكنى فرزند رجب ش ش 149 متولد 1302 همسر2-محمدحسين عدلى فرزند حاج 
محمدحسن ش ش8076 متولد1275 فرزند3-عبدالكريم عدلى فرزند حاج محمدحسن ش ش798 متولد1286 
فرزند4-ماه سلطان كسكنى فرزند حاج محمدحسن ش ش8 متولد1319 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس  شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرشــاد امامى داراى شناســنامه شــماره 384به شــرح دادخواست به كالســه393/97 دراين شورا 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرحوم نبى امامى شــافعى مذهب به 
شناســنامه شــماره302 در تاريخ 1396/7/29فوت نمــوده و ورثه مرحوم عبارتند از : همســرش به نام مهين 
محمدى به  شناســنامه شــماره 1363 متولد 1346/3/9 و دوفرزند پسر به نام هاى فرشاد امامى به شناسنامه 
شماره 384 متولد 1363/6/1 و فرشيد امامى به شناسنامه شماره 3830221851 متولد 1374/7/4 و چهار 
فرزند دختربه نام هاى شيوا امامى به شناسنامه شماره 1675 متولد 1365/2/21 و شيدا امامى به شناسنامه 
شماره 4383 متولد 1366/8/9 و شهين امامى به شناسنامه شماره 3830033370 متولد 1368/9/18 و گيتا 
امامى به شناسنامه شــماره 33830081413 متولد 1369/10/7 و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف:223
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

مزايده
درپرونده كالســه 960422 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوميت محكوم 
عليه خانم رحيمه قجرى فرزند عاشور طواق به نشانى استان گلستان –شهرستان گنبد كاووس –شهر گنبد كاووس 
–شركت مسافر برى ميهن نور گنبدكاووس، محكوم است به پرداخت 500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 15/605/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ13/200/000 بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1395/05/12 كه تا آخر ارديبهشت 1397 ميزان آن مبلغ 82/661/290 ريال 
محاســبه ميگردد جمعا بمبلغ 611/466/290 ريال درحق محكوم له عباس على توحيدى مقدم و پرداخت مبلغ 
30/573/314 ريــال بابــت هزينه اجرا در حــق دولت در مجموع بمبلغ 642/039/604 ريــال كه در قبال آن 
حسب نامه شماره 1396309124000100-1396/05/09 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى گلستان 
و نيز نامه شــماره 56 –1396/07/27 شــركت مسافربرى ميهن نورگنبد (آريا) تعاونى شماره 4 تعداد 70 سهم 
محكوم عليه رحيمه قجرى فرزند عاشــورطواق در نزد شــركت ســهامى خاص مســافربرى ميهن نورگنبدكاووس 
بشماره ثبت 932 و شماره ملى 10700067096 توقيف گرديده است وحسب نظريه كارشناس منتخب درتاريخ 
1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 ريال و ميزان سهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 سهم بمبلغ 
1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه تعداد 25 ســهم از تعداد 70 ســهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 
625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم به از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش 
مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى درتاريخ 1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 
ريال و ميزان ســهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 ســهم بمبلغ 1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه 
تعداد 25 سهم از تعداد 7070 سهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم 
به ازطريق مزايده بفروش مى رســد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشــنبه  مورخه 1397/04/27 ســاعت 8:00 الى 9:00 ميباشــد.4-
مزايده براى جلســه اول تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى 
فقط در يك نوبت منتشر ميگردد8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير 
اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان 

الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000911 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
باقر ولى زاده فرزند حاجى به شــماره شناســنامه 1440 صادره از مهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بناى احداثى به مســاحت 200  متر مربع پالك  25 فرعى از 9- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 25 فرعى از 
9- اصلى قطعه واقع در لجران خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر شكوهى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 356
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/19                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامهتعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالسه 947 و راى شماره 1000241 مورخ 97/2/11 به تقاضاى مجتبي علي شاهي فرزند نجف 
قلي نســبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 22/53 مترمربع مجزى شــده از پالك 2209 -اصلى واقع در 
بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى ) خانم آمنه افتخاري. رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد 
مراتب در اجراى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات 
معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى 
ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى 
مى باشد در غير اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم 
وصول اعتراض ســند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/19
م الف 4155030

ملك نياز اسداللهي -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

منابع مالي که در صندوق ها 
سرمایه گذاري شده پول 
پر قدرت و منابع مالي 

تورم زاست که اگر قرار باشد 
تلنگري به آنها زده شود به 
سرعت به سمت دارایي های 

غیرمولد حرکت می کند


