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 نرخ بیکاری در ایران
۵ درصد کمتر از عربستان
 صن��دوق بین المللی پ��ول در جدیدترین گزارش 
خ��ود نرخ بیکاری جوان��ان در عربس��تان را باالی ۳۰ 
درصد برآورد کرد که یکی از باالترین نرخ ها محس��وب 
می شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود ۲۵ درصد 
اس��ت که جزو نرخ های متوس��ط در بین کش��ورهای 

منطقه محسوب می شود.
صندوق بین الملل پول برنامه شش��م توسعه ایران 
را اس��تراتژی این کشور برای دستیابی به سطوح رشد 
باالتر خوانده و افزوده اس��ت هدف این برنامه توس��عه 
بخ��ش خصوصی و کاهش وابس��تگی ب��ه درآمدهای 
نفتی اس��ت. در این گزارش آمده است ؛ بیشترین نرخ 
بیکاری جوانان در منطقه متعلق به لیبی با نزدیک به 
۵۰ درصد اس��ت و پس از این کشور، فلسطین، عراق، 
تون��س و اردن قرار دارند. کمترین نرخ بیکاری متعلق 
به قطر است و بحرین در رده بعدی جای گرفته است. 
نرخ بیکاری جوانان در عربس��تان نیز باالی ۳۰ درصد 
است که یکی از باالترین نرخ ها محسوب می شود. نرخ 
بیکاری جوانان در ایران حدود ۲۵ درصد است که جزو 
نرخ های متوس��ط در بین کشورهای منطقه محسوب 
می ش��ود.به نوش��ته صندوق بین المللی پول، ایران در 
بین کشورهای منطقه دارای باالترین میزان دسترسی 
ب��ه به نظام مالی اس��ت و جوانان باالی ۱۵ س��ال در 
ایران، بیش از هر کش��ور دیگری در منطقه خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا دارای حس��اب بانکی هستند. پس از 
ای��ران نیز امارات، بحرین و عمان قرار دارند. از س��وی 
دیگر کمترین دسترس��ی به نظ��ام مالی نیز متعلق به 
کشورهای یمن، سومالی و افغانستان است.  ایسنا 

 
واردات کاال کم شد 
 براس��اس آمار مقدماتی گمرک در ۳ ماهه نخست 
س��ال جاری میزان واردات کشور در این مدت با کاهش 
۳.۲۲ درصدی در وزن نسبت به سال گذشته به ۸.۳۷۱ 
هزار تن رس��ید و در این مدت با کاهش ۲.۷۶ درصدی 

در ارزش دالری به رقم ۱۱.۲۵۳ میلیون دالر رسید.
در آم��ار جدید گمرک ردیف ارزش دالری نیز درج 
شده و بررسی ها نشان می دهد که میزان واردات نسبت 
به س��ال گذش��ته با کاهش ۱۳.۸۸ یورویی روبه رو بوده 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که کش��ور های عمده طرف 
معامله به لحاظ ارزش در س��ه ماهه نخس��ت س��ال به 
ترتیب، چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، آلمان 
و ترکیه بودند که در این بین چین با صادرات ۸۸۷ هزار 
ت��ن کاال به ایران به ارزش ۲.۹۳۶ میلیون دالر در صدر 

کشور های ذکر شده قرار دارد.  گمرک ایران

واردات بیش از ۳۱۲ تن اره دستی به کشور 
 آمار گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ حاکی 
از آن اس��ت که در مدت مذکور بیش از ۳۱۲ تن انواع 

اره دستی وارد کشور شده است.
براس��اس آم��ار این حج��م از اره دس��تی موجب 
خ��روج ۹۵۳ ه��زار و ۵۹۱ دالر ب��ه ارزش ۳ میلیارد و 
۲۰۵ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۰۵ تومان شده است. این 
حجم واردات از ۱۱ کشور اسپانیا، آلمان، امارات متحده 
عربی، تایوان، ترکیه، جمه��وری چک، جمهوری کره، 

چین، عمان، لبنان و هند وارد شده است.  میزان

اخبار

آرامش در بازار دالر، طال و سکه
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی می گوید ب��ازار ثانویه 

توانسته تاثیر مثبتی بر بازار ارز و بازارهای منتج از جمله طا و سکه بگذارد.
سیدفرید موسوی با اشاره به تاثیر فعالیت بازار ثانویه بر کاهش قیمت دالر، 
اظهار داشت: وقتی نوسانات ارزی شروع شد مجلس و کارشناسان تاکید بر ایجاد 

بازار ثانویه داشتند تا از طریق بازار ثانویه یک سری از نیاز بازار پاسخ داده شود؛ در 
ابتدای امر دولت این موضوع را نادیده گرفت؛ اما در نهایت بازار ثانویه شکل گرفت.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: با وجود اینکه بازار ثانویه ش��کل گرفته 
است؛ اما این بازار دارای اشکاالتی است چراکه تنها ۲۰ درصد ارز صادراتی در این سامانه 
وارد شده و بخش اعظمی از ارزهای صادراتی هنوز به بازار ثانویه نیامده است. وی گفت: با 
وجود ایراداتی که در بازار ثانویه وجود دارد؛ اما این بازار تاثیر مثبتی بر بازار ارز و بازارهای 

منتج از آن یعنی سکه و طا داشت و این بازارها را به آرامشی رساند.  خانه ملت

پشت باجه 
دلیل نوسانات زیاد شاخص بورس 
مع��اون بورس تهران می گوید در ایران ۳۰ ش��رکت ب��زرگ ۸۵ درصد بورس 
را تش��کیل می دهد و یکی از عوامل نوسانات ش��دید شاخص در این مدت، اخبار 

تاثیرگذار این شرکت ها است.
روح اهلل حس��ینی مقدم اظهار کرد: این نوسانات در کوتاه مدت مسئله خاصی 

ایجاد نمی کند و مربوط به نوس��انات طبیعی بازار اس��ت؛ بنابراین طبیعی است که 
وقتی اخبار و اطاعات مربوط به این صنایع بزرگ زیاد باش��د باعث می شود که ما هر 

روز نوس��انات را در بازار داشته باش��یم ولی باید ببینیم در بلند مدت بازار به کدام سمت 
می رود و آن روند را برای تحلیل ها در نظر بگیریم.

وی گفت: مذاکرات ایران و اروپا بر بورس بی تاثیر نیست ولی تاثیر آن بر بورس تهران 
بس��تگی به این دارد که چقدر فضای کس��ب و کار ش��رکت ها را تحت تاثیر قرار دهد؛ در 

نتیجه هر یک از عوامل تاثیرگذار در بورس باید به طور جداگانه بررسی شود.  ایسنا

خیابان حافظ
وزیر بیکاران

 وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: دولت تدبی��ر و امید روی تثبیت 
فضای اقتصادی برنامه دارد.

علی ربیعی با اش��اره به اینکه پیدا کردن درک مش��ترک از مسائل بسیار مهم 
است، تصریح کرد: کیک اقتصادی کشور کوچک شده که باید به زندگی کارگران و 

حقوق بگیران و مستمری بگیران توجه شود و سازمان تامین اجتماعی نیز سرپا شود. وی 
خود را وزیر بیکاران دانست و گفت: وزیر این افراد هستم تا این قشر به شغل دست یابند.

وی تصریح کرد: س��امانه روابط کار مدتی قبل رونمایی ش��ده که به امنیت ش��غلی 
کمک می کند و به معنای فشار به تولید نیست. یکی از اقداماتی که در نظر داریم انجام 
دهیم حفاظت و تثبیت ش��غل اس��ت که کارگران را در کارگاه نگه داریم اما دو مش��کل 
حقوقی در این راستا وجود دارد که در هیات دولت مطرح می کنیم. به گفته وی حقوق 

مستمری بگیران و حداقل مزد کارگران در شهرهای بزرگ کافی نیست.  ایسنا

دیدگاه دولتی

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى حسن توسلى فرزند محمد مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت شاكى آقاى پيمان 
راشــت در پرونده كالســه شــماره 960156 به اتهام آدم ربايى و ســرقت جهت  دفاع از خود و شركت در جلسه 
رســيدگى مورخ 1397/6/14 ســاعت 10 صبح در (شعبه 3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبــت اول 97/4/13 ، نوبت دوم: 

97/4/23- م الف/12/574
مستشار شعبه (3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 53 فرعى از 26- اصلى واقع در بخش چهار سيســتان 
اراضى گورى مورد تقاضا حسين نعيم پور و غيرو شنبه 97/5/20 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت 
حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود 
بــر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده 
قانونــى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود 
موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با 
تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم 

و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/4/23- م الف/706
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حسين آتشگر (وكالتا/ اصالتا) – فرزند على احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1470- اصلى واقع 
در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6150 ز مورخ 97/4/11 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/5/6 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/23- م الف/703
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002002393-1397/4/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمود گرگيج فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 149 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يكدربند مغازه به مســاحت 28/60 مترمربع در قسمتى از پالك 446 تا 460 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل خيابان امام خمينى (ره) روبروى بانك ملى طالفروشى برادران گرگيچ محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/715– تاريخ انتشــار نوبت اول: شــنبه 1397/4/23 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002007852-1396/10/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم شــيخ فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 363 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 339/15 مترمربع در قســمتى از پالك 963 اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهر زابل 
خيابان پاسداران پالك 29 خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود رام محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/711– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهرا اربابى قوى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1063 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 44/87 مترمربع در قسمتى از پالك 926 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل چهارراه پادگان روبه روى تاالر نيمروز خريدارى از مالك رســمى آقاى موســى اربابى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/713– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم طاهره ميرى فرزند  غالمحســن بشماره شناسنامه 199 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب مغازه به مساحت 36/75 مترمربع در قسمتى از پالك 204 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل فلكه رستم سى مترى ترمينال خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على نخعى مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/718– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده مال غيرمنقول(سند رهنى)
شــش دانگ يك قطعه باغ به مســاحت 12950 متر داراى پالك 8 فرعى از 8 اصلى بخش 5 رامســر ذيل 
ثبت 2100 صفحه 253 دفتر جلد 14 به نام جهانگير فيلى ثبت و ســند صادر شــد و آدرس ملك واقع اســت : 
رامسر – كتالم چهل شهيدان نرسيده به چهارراه مسجد سمت چپ و حدود اربعه آن طبق سوابق موجود در بايگانى 
ثبت مورد گواهى اســت كه به موجب سند رهنى شــماره 20440-90/10/14 و 8338-84/9/5 تنظيمى در 
دفترخانه 575 تهران كه در رهن شركت ايرانى توليد اتومبيل سايپا قرار گرفته كه به علت ايفاى تعهد از طرف 
بدهكار (ابوالقاسم عليمردانيان) و راهن (جهانگير فيلى) منجر به صدور اجراييه و تشكيل پرونده در اداره سوم 
اجراى اســناد رســمى گرديد سپس چهت ادامه عمليات اجرايى به استناد مواد 30و31 مادتين آيين نامه اجرا به 
اين اداره نيابت اجرايى داده شــد  و پرونده به كالســه 9100040 در اجراى ثبت رامســر تشكيل گرديد و برابر 
قطعيت نظريه كارشناس تجديدنظر مورخ 96/6/1 به وارده 96000811 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف 
اجمالى مورد وثيقه عبارت است از : به مساحت فوق و رقبه در ضلع غربى (رو به كوچه آسفالته) محصور به ديوار 
بلوكى بوده و يك باب بناى كلنگى قديمى نيز در آن موجود مى باشــد و مملو از پوشــش گياهى و نهال و درختان 
مركبات مثمر مى باشد و يك امتياز برق داشته و به ساير امكانات و امتيازات مكتسبه دسترسى دارد كه به مبلغ 
13,000,000,000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى 
به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد و جهت وصول 
طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه 97/5/9 (نهم مرداد نودوهفت) از ساعت 9 الى 
12ظهر در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد. شركت در مزايده براى عموم آزد است 
و فروش كالى نقدى است. چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف  گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با 
ارايه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده در اداره ثبت اسناد و امالك رامسر حضور يابند.ضمنا بدهى هاى 
مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره 
كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده  به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه 
مفاصا حســاب هاى دارايى وشــهردارى و ... خواهد بود.بنا به نامه شماره 135663-97/4/6 ملك مربوطه بيمه 

نمى باشد(تاريخ انتشار:97/4/23).م/الف 
اسفنديار نورى شيرازى-رييس ثبت اسناد و امالك رامسر

 
حصروراثت

نظر به اينكه آقاى جواد ايزى شناســنامه شــماره 475 به شــرح دادخواست به كالســه 7/97/230 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد ايزى به شناســنامه 47 در 
تاريخ 94/11/130در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
هادى ارجمنديان ش ش 950 متولد 46/8/20-ســبزوار-فرزند2-مريم ايزى ش ش1044 متولد56/2/1-
ســبزوار- فرزند3-جواد ايزى ش ش475 متولد51/4/25-ســبزوار- فرزند4-فرشته ايزى ش ش54594 
متولد50/7/1-سبزوار- فرزند5-مهدى ايزى ش ش1020 متولد48/11/1-سبزوار- فرزند6-عصمت ايزى 
ش ش 442 متولد1316/9/8-سبزوار- همسر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
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 باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشــت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از 
طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار و محلي آگهي مى شود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
نمايد و گواهي تقديم دادخواســت را به اداره ثبت مينودشت تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول 
به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست
آگهى نوبتى و تحديد حدود قسمتى از پالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

1-كالسه 1396114412006000044-آقاى/خانم سيد شعبان حسينى فرزند سيد قاسم به مقدار 28 
سهم مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 150/10مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-

اصلى آن انتقالى مع الواسطه از ريحان قزل سفلو
2-كالســه 1396114412006000048-آقاى/خانم  ولى پســركلو فرزند  على اكبر به مقدار 28 سهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 159/44 مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا قزلسفلو
3-كالســه 1396114412006000035-آقاى/خانم  حامد ســلطانى فرزند  محمود به مقدار 28 ســهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 07/ 151مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا ممشلى
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

4-كالسه 1396114412006000077-آقاى/خانم سيد روح اله ميرزائى فرزند سيد غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 500/90 مترمربع از پالك فرعى 1116/2756 انتقالى بالواســطه از 

رضا قره جانلو
5-كالســه 1396114412006000066-آقاى/خانــم علــى اصغر اشورفارســيانى فرزند قــره امان در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 135/82 مترمربع از پالك فرعى 14 انتقالى بالواســطه از 

يحيى شفيع پور
6-كالسه 1396114412006000014-آقاى/خانم عليرضا رجبى  فرزند حسن در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 147/11 مترمربع از پالك فرعى 12 انتقالى مع الواسطه از حسن قره جلو
7-كالسه 1394114412006000038-آقاى/خانم على طورانى فرزند اهللا وردى در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 164/22 مترمربع از پالك فرعى 1/3914 انتقالى بالواسطه از محمد قره جلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

8-كالســه 1396114412006000061-آقاى/خانم  نســيبه اقبالى پور فرزند خالد در ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 144/06  مترمربع پالك فرعى 355 انتقالى مع الواسطه از حسن كرامتلو  

9-كالســه 1396114412006000075-آقاى/خانم حســن وزيرى دوزين فرزند ولى در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 129/80 مترمربع پالك فرعى 357 انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى

10-كالسه 1396114412006000070-آقاى/خانم ابوذركوهى فرزند اميررضا در ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى بمساحت 141/04  مترمربع پالك فرعى 386 انتقالى مع الواسطه از ابراهيم هالكو

11-كالســه 1396114412006000031-آقاى/خانم محمد بشارت لو فرزند خداداد در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 134/95 مترمربع پالك فرعى 322 انتقالى مع الواسطه از يحيى قره سفلو

12-كالسه 1396114412006000074-آقاى/خانم  قدير فرامرزى كوهسار فرزند غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 100/35  مترمربع پالك فرعى 392 انتقالى مع الواســطه از عباســقلى 

قره چماقلو
پالك 118-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

13-كالســه 1393114412006000209-آقاى/خانم سيد امين اله حسينى وزيرى فرزند سيد موسى 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 405/57  مترمربع پالك فرعى  155 انتقالى مع الواسطه 

از اصغر وزيرى دوزين م –الف: 8245
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/04/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/05/06

حسين باغبانى- رئيس ثبت اسناد و امالك مينودشت

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى حسن توسلى فرزند محمد مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت شاكى آقاى پيمان 
راشــت در پرونده كالســه شــماره 960156 به اتهام آدم ربايى و ســرقت جهت  دفاع از خود و شركت در جلسه 
رســيدگى مورخ 1397/6/14 ســاعت 10 صبح در (شعبه 3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبــت اول 97/4/13 ، نوبت دوم: 

97/4/23- م الف/12/574
مستشار شعبه (3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 53 فرعى از 26- اصلى واقع در بخش چهار سيســتان 
اراضى گورى مورد تقاضا حسين نعيم پور و غيرو شنبه 97/5/20 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت 
حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود 
بــر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده 
قانونــى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود 
موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با 
تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم 

و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/4/23- م الف/706
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حسين آتشگر (وكالتا/ اصالتا) – فرزند على احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1470- اصلى واقع 
در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6150 ز مورخ 97/4/11 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/5/6 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/23- م الف/703
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002002393-1397/4/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمود گرگيج فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 149 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يكدربند مغازه به مســاحت 28/60 مترمربع در قسمتى از پالك 446 تا 460 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل خيابان امام خمينى (ره) روبروى بانك ملى طالفروشى برادران گرگيچ محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/715– تاريخ انتشــار نوبت اول: شــنبه 1397/4/23 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002007852-1396/10/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم شــيخ فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 363 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 339/15 مترمربع در قســمتى از پالك 963 اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهر زابل 
خيابان پاسداران پالك 29 خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود رام محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/711– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهرا اربابى قوى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1063 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 44/87 مترمربع در قسمتى از پالك 926 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل چهارراه پادگان روبه روى تاالر نيمروز خريدارى از مالك رســمى آقاى موســى اربابى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/713– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم طاهره ميرى فرزند  غالمحســن بشماره شناسنامه 199 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب مغازه به مساحت 36/75 مترمربع در قسمتى از پالك 204 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل فلكه رستم سى مترى ترمينال خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على نخعى مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/718– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده مال غيرمنقول(سند رهنى)
شــش دانگ يك قطعه باغ به مســاحت 12950 متر داراى پالك 8 فرعى از 8 اصلى بخش 5 رامســر ذيل 
ثبت 2100 صفحه 253 دفتر جلد 14 به نام جهانگير فيلى ثبت و ســند صادر شــد و آدرس ملك واقع اســت : 
رامسر – كتالم چهل شهيدان نرسيده به چهارراه مسجد سمت چپ و حدود اربعه آن طبق سوابق موجود در بايگانى 
ثبت مورد گواهى اســت كه به موجب سند رهنى شــماره 20440-90/10/14 و 8338-84/9/5 تنظيمى در 
دفترخانه 575 تهران كه در رهن شركت ايرانى توليد اتومبيل سايپا قرار گرفته كه به علت ايفاى تعهد از طرف 
بدهكار (ابوالقاسم عليمردانيان) و راهن (جهانگير فيلى) منجر به صدور اجراييه و تشكيل پرونده در اداره سوم 
اجراى اســناد رســمى گرديد سپس چهت ادامه عمليات اجرايى به استناد مواد 30و31 مادتين آيين نامه اجرا به 
اين اداره نيابت اجرايى داده شــد  و پرونده به كالســه 9100040 در اجراى ثبت رامســر تشكيل گرديد و برابر 
قطعيت نظريه كارشناس تجديدنظر مورخ 96/6/1 به وارده 96000811 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف 
اجمالى مورد وثيقه عبارت است از : به مساحت فوق و رقبه در ضلع غربى (رو به كوچه آسفالته) محصور به ديوار 
بلوكى بوده و يك باب بناى كلنگى قديمى نيز در آن موجود مى باشــد و مملو از پوشــش گياهى و نهال و درختان 
مركبات مثمر مى باشد و يك امتياز برق داشته و به ساير امكانات و امتيازات مكتسبه دسترسى دارد كه به مبلغ 
13,000,000,000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى 
به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد و جهت وصول 
طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه 97/5/9 (نهم مرداد نودوهفت) از ساعت 9 الى 
12ظهر در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد. شركت در مزايده براى عموم آزد است 
و فروش كالى نقدى است. چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف  گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با 
ارايه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده در اداره ثبت اسناد و امالك رامسر حضور يابند.ضمنا بدهى هاى 
مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره 
كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده  به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه 
مفاصا حســاب هاى دارايى وشــهردارى و ... خواهد بود.بنا به نامه شماره 135663-97/4/6 ملك مربوطه بيمه 

نمى باشد(تاريخ انتشار:97/4/23).م/الف 
اسفنديار نورى شيرازى-رييس ثبت اسناد و امالك رامسر

 
حصروراثت

نظر به اينكه آقاى جواد ايزى شناســنامه شــماره 475 به شــرح دادخواست به كالســه 7/97/230 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد ايزى به شناســنامه 47 در 
تاريخ 94/11/130در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
هادى ارجمنديان ش ش 950 متولد 46/8/20-ســبزوار-فرزند2-مريم ايزى ش ش1044 متولد56/2/1-
ســبزوار- فرزند3-جواد ايزى ش ش475 متولد51/4/25-ســبزوار- فرزند4-فرشته ايزى ش ش54594 
متولد50/7/1-سبزوار- فرزند5-مهدى ايزى ش ش1020 متولد48/11/1-سبزوار- فرزند6-عصمت ايزى 
ش ش 442 متولد1316/9/8-سبزوار- همسر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
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 باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشــت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از 
طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار و محلي آگهي مى شود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
نمايد و گواهي تقديم دادخواســت را به اداره ثبت مينودشت تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول 
به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست
آگهى نوبتى و تحديد حدود قسمتى از پالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

1-كالسه 1396114412006000044-آقاى/خانم سيد شعبان حسينى فرزند سيد قاسم به مقدار 28 
سهم مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 150/10مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-

اصلى آن انتقالى مع الواسطه از ريحان قزل سفلو
2-كالســه 1396114412006000048-آقاى/خانم  ولى پســركلو فرزند  على اكبر به مقدار 28 سهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 159/44 مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا قزلسفلو
3-كالســه 1396114412006000035-آقاى/خانم  حامد ســلطانى فرزند  محمود به مقدار 28 ســهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 07/ 151مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا ممشلى
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

4-كالسه 1396114412006000077-آقاى/خانم سيد روح اله ميرزائى فرزند سيد غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 500/90 مترمربع از پالك فرعى 1116/2756 انتقالى بالواســطه از 

رضا قره جانلو
5-كالســه 1396114412006000066-آقاى/خانــم علــى اصغر اشورفارســيانى فرزند قــره امان در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 135/82 مترمربع از پالك فرعى 14 انتقالى بالواســطه از 

يحيى شفيع پور
6-كالسه 1396114412006000014-آقاى/خانم عليرضا رجبى  فرزند حسن در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 147/11 مترمربع از پالك فرعى 12 انتقالى مع الواسطه از حسن قره جلو
7-كالسه 1394114412006000038-آقاى/خانم على طورانى فرزند اهللا وردى در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 164/22 مترمربع از پالك فرعى 1/3914 انتقالى بالواسطه از محمد قره جلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

8-كالســه 1396114412006000061-آقاى/خانم  نســيبه اقبالى پور فرزند خالد در ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 144/06  مترمربع پالك فرعى 355 انتقالى مع الواسطه از حسن كرامتلو  

9-كالســه 1396114412006000075-آقاى/خانم حســن وزيرى دوزين فرزند ولى در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 129/80 مترمربع پالك فرعى 357 انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى

10-كالسه 1396114412006000070-آقاى/خانم ابوذركوهى فرزند اميررضا در ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى بمساحت 141/04  مترمربع پالك فرعى 386 انتقالى مع الواسطه از ابراهيم هالكو

11-كالســه 1396114412006000031-آقاى/خانم محمد بشارت لو فرزند خداداد در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 134/95 مترمربع پالك فرعى 322 انتقالى مع الواسطه از يحيى قره سفلو

12-كالسه 1396114412006000074-آقاى/خانم  قدير فرامرزى كوهسار فرزند غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 100/35  مترمربع پالك فرعى 392 انتقالى مع الواســطه از عباســقلى 

قره چماقلو
پالك 118-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

13-كالســه 1393114412006000209-آقاى/خانم سيد امين اله حسينى وزيرى فرزند سيد موسى 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 405/57  مترمربع پالك فرعى  155 انتقالى مع الواسطه 

از اصغر وزيرى دوزين م –الف: 8245
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/04/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/05/06

حسين باغبانى- رئيس ثبت اسناد و امالك مينودشت

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى حسن توسلى فرزند محمد مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت شاكى آقاى پيمان 
راشــت در پرونده كالســه شــماره 960156 به اتهام آدم ربايى و ســرقت جهت  دفاع از خود و شركت در جلسه 
رســيدگى مورخ 1397/6/14 ســاعت 10 صبح در (شعبه 3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبــت اول 97/4/13 ، نوبت دوم: 

97/4/23- م الف/12/574
مستشار شعبه (3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 53 فرعى از 26- اصلى واقع در بخش چهار سيســتان 
اراضى گورى مورد تقاضا حسين نعيم پور و غيرو شنبه 97/5/20 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت 
حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود 
بــر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده 
قانونــى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود 
موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با 
تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم 

و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/4/23- م الف/706
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حسين آتشگر (وكالتا/ اصالتا) – فرزند على احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1470- اصلى واقع 
در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6150 ز مورخ 97/4/11 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/5/6 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/23- م الف/703
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002002393-1397/4/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمود گرگيج فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 149 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يكدربند مغازه به مســاحت 28/60 مترمربع در قسمتى از پالك 446 تا 460 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل خيابان امام خمينى (ره) روبروى بانك ملى طالفروشى برادران گرگيچ محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/715– تاريخ انتشــار نوبت اول: شــنبه 1397/4/23 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002007852-1396/10/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم شــيخ فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 363 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 339/15 مترمربع در قســمتى از پالك 963 اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهر زابل 
خيابان پاسداران پالك 29 خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود رام محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/711– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهرا اربابى قوى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1063 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 44/87 مترمربع در قسمتى از پالك 926 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل چهارراه پادگان روبه روى تاالر نيمروز خريدارى از مالك رســمى آقاى موســى اربابى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/713– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم طاهره ميرى فرزند  غالمحســن بشماره شناسنامه 199 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب مغازه به مساحت 36/75 مترمربع در قسمتى از پالك 204 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل فلكه رستم سى مترى ترمينال خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على نخعى مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/718– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده مال غيرمنقول(سند رهنى)
شــش دانگ يك قطعه باغ به مســاحت 12950 متر داراى پالك 8 فرعى از 8 اصلى بخش 5 رامســر ذيل 
ثبت 2100 صفحه 253 دفتر جلد 14 به نام جهانگير فيلى ثبت و ســند صادر شــد و آدرس ملك واقع اســت : 
رامسر – كتالم چهل شهيدان نرسيده به چهارراه مسجد سمت چپ و حدود اربعه آن طبق سوابق موجود در بايگانى 
ثبت مورد گواهى اســت كه به موجب سند رهنى شــماره 20440-90/10/14 و 8338-84/9/5 تنظيمى در 
دفترخانه 575 تهران كه در رهن شركت ايرانى توليد اتومبيل سايپا قرار گرفته كه به علت ايفاى تعهد از طرف 
بدهكار (ابوالقاسم عليمردانيان) و راهن (جهانگير فيلى) منجر به صدور اجراييه و تشكيل پرونده در اداره سوم 
اجراى اســناد رســمى گرديد سپس چهت ادامه عمليات اجرايى به استناد مواد 30و31 مادتين آيين نامه اجرا به 
اين اداره نيابت اجرايى داده شــد  و پرونده به كالســه 9100040 در اجراى ثبت رامســر تشكيل گرديد و برابر 
قطعيت نظريه كارشناس تجديدنظر مورخ 96/6/1 به وارده 96000811 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف 
اجمالى مورد وثيقه عبارت است از : به مساحت فوق و رقبه در ضلع غربى (رو به كوچه آسفالته) محصور به ديوار 
بلوكى بوده و يك باب بناى كلنگى قديمى نيز در آن موجود مى باشــد و مملو از پوشــش گياهى و نهال و درختان 
مركبات مثمر مى باشد و يك امتياز برق داشته و به ساير امكانات و امتيازات مكتسبه دسترسى دارد كه به مبلغ 
13,000,000,000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى 
به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد و جهت وصول 
طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه 97/5/9 (نهم مرداد نودوهفت) از ساعت 9 الى 
12ظهر در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد. شركت در مزايده براى عموم آزد است 
و فروش كالى نقدى است. چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف  گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با 
ارايه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده در اداره ثبت اسناد و امالك رامسر حضور يابند.ضمنا بدهى هاى 
مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره 
كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده  به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه 
مفاصا حســاب هاى دارايى وشــهردارى و ... خواهد بود.بنا به نامه شماره 135663-97/4/6 ملك مربوطه بيمه 

نمى باشد(تاريخ انتشار:97/4/23).م/الف 
اسفنديار نورى شيرازى-رييس ثبت اسناد و امالك رامسر

 
حصروراثت

نظر به اينكه آقاى جواد ايزى شناســنامه شــماره 475 به شــرح دادخواست به كالســه 7/97/230 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد ايزى به شناســنامه 47 در 
تاريخ 94/11/130در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
هادى ارجمنديان ش ش 950 متولد 46/8/20-ســبزوار-فرزند2-مريم ايزى ش ش1044 متولد56/2/1-
ســبزوار- فرزند3-جواد ايزى ش ش475 متولد51/4/25-ســبزوار- فرزند4-فرشته ايزى ش ش54594 
متولد50/7/1-سبزوار- فرزند5-مهدى ايزى ش ش1020 متولد48/11/1-سبزوار- فرزند6-عصمت ايزى 
ش ش 442 متولد1316/9/8-سبزوار- همسر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
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 باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشــت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از 
طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار و محلي آگهي مى شود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
نمايد و گواهي تقديم دادخواســت را به اداره ثبت مينودشت تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول 
به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست
آگهى نوبتى و تحديد حدود قسمتى از پالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

1-كالسه 1396114412006000044-آقاى/خانم سيد شعبان حسينى فرزند سيد قاسم به مقدار 28 
سهم مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 150/10مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-

اصلى آن انتقالى مع الواسطه از ريحان قزل سفلو
2-كالســه 1396114412006000048-آقاى/خانم  ولى پســركلو فرزند  على اكبر به مقدار 28 سهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 159/44 مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا قزلسفلو
3-كالســه 1396114412006000035-آقاى/خانم  حامد ســلطانى فرزند  محمود به مقدار 28 ســهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 07/ 151مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا ممشلى
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

4-كالسه 1396114412006000077-آقاى/خانم سيد روح اله ميرزائى فرزند سيد غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 500/90 مترمربع از پالك فرعى 1116/2756 انتقالى بالواســطه از 

رضا قره جانلو
5-كالســه 1396114412006000066-آقاى/خانــم علــى اصغر اشورفارســيانى فرزند قــره امان در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 135/82 مترمربع از پالك فرعى 14 انتقالى بالواســطه از 

يحيى شفيع پور
6-كالسه 1396114412006000014-آقاى/خانم عليرضا رجبى  فرزند حسن در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 147/11 مترمربع از پالك فرعى 12 انتقالى مع الواسطه از حسن قره جلو
7-كالسه 1394114412006000038-آقاى/خانم على طورانى فرزند اهللا وردى در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 164/22 مترمربع از پالك فرعى 1/3914 انتقالى بالواسطه از محمد قره جلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

8-كالســه 1396114412006000061-آقاى/خانم  نســيبه اقبالى پور فرزند خالد در ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 144/06  مترمربع پالك فرعى 355 انتقالى مع الواسطه از حسن كرامتلو  

9-كالســه 1396114412006000075-آقاى/خانم حســن وزيرى دوزين فرزند ولى در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 129/80 مترمربع پالك فرعى 357 انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى

10-كالسه 1396114412006000070-آقاى/خانم ابوذركوهى فرزند اميررضا در ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى بمساحت 141/04  مترمربع پالك فرعى 386 انتقالى مع الواسطه از ابراهيم هالكو

11-كالســه 1396114412006000031-آقاى/خانم محمد بشارت لو فرزند خداداد در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 134/95 مترمربع پالك فرعى 322 انتقالى مع الواسطه از يحيى قره سفلو

12-كالسه 1396114412006000074-آقاى/خانم  قدير فرامرزى كوهسار فرزند غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 100/35  مترمربع پالك فرعى 392 انتقالى مع الواســطه از عباســقلى 

قره چماقلو
پالك 118-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

13-كالســه 1393114412006000209-آقاى/خانم سيد امين اله حسينى وزيرى فرزند سيد موسى 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 405/57  مترمربع پالك فرعى  155 انتقالى مع الواسطه 

از اصغر وزيرى دوزين م –الف: 8245
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/04/23 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1397/05/06

حسين باغبانى- رئيس ثبت اسناد و امالك مينودشت

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى حسن توسلى فرزند محمد مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت شاكى آقاى پيمان 
راشــت در پرونده كالســه شــماره 960156 به اتهام آدم ربايى و ســرقت جهت  دفاع از خود و شركت در جلسه 
رســيدگى مورخ 1397/6/14 ســاعت 10 صبح در (شعبه 3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبــت اول 97/4/13 ، نوبت دوم: 

97/4/23- م الف/12/574
مستشار شعبه (3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 53 فرعى از 26- اصلى واقع در بخش چهار سيســتان 
اراضى گورى مورد تقاضا حسين نعيم پور و غيرو شنبه 97/5/20 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد 
آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت 
حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود 
بــر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده 
قانونــى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود 
موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با 
تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم 

و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/4/23- م الف/706
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حسين آتشگر (وكالتا/ اصالتا) – فرزند على احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1470- اصلى واقع 
در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 6150 ز مورخ 97/4/11 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/5/6 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/23- م الف/703
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002002393-1397/4/9 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمود گرگيج فرزند حيدر بشــماره شناســنامه 149 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يكدربند مغازه به مســاحت 28/60 مترمربع در قسمتى از پالك 446 تا 460 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل خيابان امام خمينى (ره) روبروى بانك ملى طالفروشى برادران گرگيچ محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/715– تاريخ انتشــار نوبت اول: شــنبه 1397/4/23 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002007852-1396/10/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم شــيخ فرزند مرتضى بشماره شناســنامه 363 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 339/15 مترمربع در قســمتى از پالك 963 اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهر زابل 
خيابان پاسداران پالك 29 خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود رام محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/711– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/5/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم زهرا اربابى قوى فرزند حسن بشماره شناسنامه 1063 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 44/87 مترمربع در قسمتى از پالك 926 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل چهارراه پادگان روبه روى تاالر نيمروز خريدارى از مالك رســمى آقاى موســى اربابى محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/713– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000656-1397/2/2 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم طاهره ميرى فرزند  غالمحســن بشماره شناسنامه 199 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب مغازه به مساحت 36/75 مترمربع در قسمتى از پالك 204 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل فلكه رستم سى مترى ترمينال خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على نخعى مقدم محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/718– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/4/23 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/7
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده مال غيرمنقول(سند رهنى)
شــش دانگ يك قطعه باغ به مســاحت 12950 متر داراى پالك 8 فرعى از 8 اصلى بخش 5 رامســر ذيل 
ثبت 2100 صفحه 253 دفتر جلد 14 به نام جهانگير فيلى ثبت و ســند صادر شــد و آدرس ملك واقع اســت : 
رامسر – كتالم چهل شهيدان نرسيده به چهارراه مسجد سمت چپ و حدود اربعه آن طبق سوابق موجود در بايگانى 
ثبت مورد گواهى اســت كه به موجب سند رهنى شــماره 20440-90/10/14 و 8338-84/9/5 تنظيمى در 
دفترخانه 575 تهران كه در رهن شركت ايرانى توليد اتومبيل سايپا قرار گرفته كه به علت ايفاى تعهد از طرف 
بدهكار (ابوالقاسم عليمردانيان) و راهن (جهانگير فيلى) منجر به صدور اجراييه و تشكيل پرونده در اداره سوم 
اجراى اســناد رســمى گرديد سپس چهت ادامه عمليات اجرايى به استناد مواد 30و31 مادتين آيين نامه اجرا به 
اين اداره نيابت اجرايى داده شــد  و پرونده به كالســه 9100040 در اجراى ثبت رامســر تشكيل گرديد و برابر 
قطعيت نظريه كارشناس تجديدنظر مورخ 96/6/1 به وارده 96000811 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف 
اجمالى مورد وثيقه عبارت است از : به مساحت فوق و رقبه در ضلع غربى (رو به كوچه آسفالته) محصور به ديوار 
بلوكى بوده و يك باب بناى كلنگى قديمى نيز در آن موجود مى باشــد و مملو از پوشــش گياهى و نهال و درختان 
مركبات مثمر مى باشد و يك امتياز برق داشته و به ساير امكانات و امتيازات مكتسبه دسترسى دارد كه به مبلغ 
13,000,000,000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد ميليون تومان در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى 
به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد و جهت وصول 
طلب بستانكار و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه 97/5/9 (نهم مرداد نودوهفت) از ساعت 9 الى 
12ظهر در اجراى ثبت رامسر از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد. شركت در مزايده براى عموم آزد است 
و فروش كالى نقدى است. چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف  گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با 
ارايه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلسه مزايده در اداره ثبت اسناد و امالك رامسر حضور يابند.ضمنا بدهى هاى 
مربوط به آب،برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره 
كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده  به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه 
مفاصا حســاب هاى دارايى وشــهردارى و ... خواهد بود.بنا به نامه شماره 135663-97/4/6 ملك مربوطه بيمه 

نمى باشد(تاريخ انتشار:97/4/23).م/الف 
اسفنديار نورى شيرازى-رييس ثبت اسناد و امالك رامسر

 
حصروراثت

نظر به اينكه آقاى جواد ايزى شناســنامه شــماره 475 به شــرح دادخواست به كالســه 7/97/230 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد ايزى به شناســنامه 47 در 
تاريخ 94/11/130در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
هادى ارجمنديان ش ش 950 متولد 46/8/20-ســبزوار-فرزند2-مريم ايزى ش ش1044 متولد56/2/1-
ســبزوار- فرزند3-جواد ايزى ش ش475 متولد51/4/25-ســبزوار- فرزند4-فرشته ايزى ش ش54594 
متولد50/7/1-سبزوار- فرزند5-مهدى ايزى ش ش1020 متولد48/11/1-سبزوار- فرزند6-عصمت ايزى 
ش ش 442 متولد1316/9/8-سبزوار- همسر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
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 باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشــت تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از 
طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار و محلي آگهي مى شود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل 
نمايد و گواهي تقديم دادخواســت را به اداره ثبت مينودشت تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول 
به ارائه حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور 

سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست
آگهى نوبتى و تحديد حدود قسمتى از پالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

1-كالسه 1396114412006000044-آقاى/خانم سيد شعبان حسينى فرزند سيد قاسم به مقدار 28 
سهم مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 150/10مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-

اصلى آن انتقالى مع الواسطه از ريحان قزل سفلو
2-كالســه 1396114412006000048-آقاى/خانم  ولى پســركلو فرزند  على اكبر به مقدار 28 سهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 159/44 مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا قزلسفلو
3-كالســه 1396114412006000035-آقاى/خانم  حامد ســلطانى فرزند  محمود به مقدار 28 ســهم 
مشاع از 120 سهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 07/ 151مترمربع را تشكيل كه آگهى نوبتى و تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى 

آن انتقالى مع الواسطه از بابا ممشلى
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

4-كالسه 1396114412006000077-آقاى/خانم سيد روح اله ميرزائى فرزند سيد غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 500/90 مترمربع از پالك فرعى 1116/2756 انتقالى بالواســطه از 

رضا قره جانلو
5-كالســه 1396114412006000066-آقاى/خانــم علــى اصغر اشورفارســيانى فرزند قــره امان در 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 135/82 مترمربع از پالك فرعى 14 انتقالى بالواســطه از 

يحيى شفيع پور
6-كالسه 1396114412006000014-آقاى/خانم عليرضا رجبى  فرزند حسن در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 147/11 مترمربع از پالك فرعى 12 انتقالى مع الواسطه از حسن قره جلو
7-كالسه 1394114412006000038-آقاى/خانم على طورانى فرزند اهللا وردى در ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى بمساحت 164/22 مترمربع از پالك فرعى 1/3914 انتقالى بالواسطه از محمد قره جلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

8-كالســه 1396114412006000061-آقاى/خانم  نســيبه اقبالى پور فرزند خالد در ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 144/06  مترمربع پالك فرعى 355 انتقالى مع الواسطه از حسن كرامتلو  

9-كالســه 1396114412006000075-آقاى/خانم حســن وزيرى دوزين فرزند ولى در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 129/80 مترمربع پالك فرعى 357 انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى

10-كالسه 1396114412006000070-آقاى/خانم ابوذركوهى فرزند اميررضا در ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى بمساحت 141/04  مترمربع پالك فرعى 386 انتقالى مع الواسطه از ابراهيم هالكو

11-كالســه 1396114412006000031-آقاى/خانم محمد بشارت لو فرزند خداداد در ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 134/95 مترمربع پالك فرعى 322 انتقالى مع الواسطه از يحيى قره سفلو

12-كالسه 1396114412006000074-آقاى/خانم  قدير فرامرزى كوهسار فرزند غفار در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 100/35  مترمربع پالك فرعى 392 انتقالى مع الواســطه از عباســقلى 

قره چماقلو
پالك 118-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

13-كالســه 1393114412006000209-آقاى/خانم سيد امين اله حسينى وزيرى فرزند سيد موسى 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 405/57  مترمربع پالك فرعى  155 انتقالى مع الواسطه 

از اصغر وزيرى دوزين م –الف: 8245
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/04/23 
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حسين باغبانى- رئيس ثبت اسناد و امالك مينودشت

كــــــل گروه معیشت  در میان ۷ وزارتخانه اقتصادی د
که در بین جمیع وزارتخانه های کش��ور وجود دارد 
بی ش��ک "وزارت نیرو " را می توان مردمی ترین نهاد 
و وزارتخانه در حال فعالیت دانس��ت چراکه نه تنها 
حیطه فعالیت های آن با کل جمعیت کشور درگیر 
اس��ت بلکه همه وظایف و مسئولیت های آن زمانی 
عملیاتی خواهد شد که مردم همراهی کنند و شاید 
همین مساله منجر به آن شده باشد تا در هر بحرانی 
که این وزارتخانه با آن روبه رو می ش��ود قبل از آنکه 
به فکر اتخاذ تدابیر الزم و اجرای برنامه های ضروری 
در راس��تای حل این مشکات باشد؛ بی هیچ تعللی 
دست به دامان مردم شده و از آنها یاری می جوید.

مشکالت همیشگی
 اگرچ��ه این اق��دام وزارت نی��رو تنها مربوط 
ب��ه دوره وزی��ر نیرو کنون��ی مربوط نش��ده و در 
طول س��الیان اخی��ر همچنان متولیان نس��بت به 
بحران های رودرروی ای��ن وزارتخانه مانند کم آبی 
و بی برقی و امثال آن همواره بر این موضوع تاکید 
دارند که اگر مردم صرفه جویی کنند این بحران را 

به خیر و خوشی پشت سرخواهیم گذاشت.
به دنبال این مساله قریب به ۲ هفته است که 
برنامه های زمان بندی وزارت نیرو برای قطعی برق 
در سرتاسر کش��ور به شکل کاما نامنظم در حال 
اجراس��ت و متولیان از قبل و همزمان با عملیاتی 
ش��دن آن دالیل متعددی را برای عملیاتی کردن 
آن مط��رح کرده و می کنند اما این دالیل آن طور 
که باید دالیل قانع کننده ای نیس��ت. ضمن اینکه 
طب��ق آم��ار، مصرف کنن��دگان از هر ۲۴س��اعت 

خاموشی ۴۱۷ میلیارد تومان خسارت می بینند.

هشدارهای مکرر
متولی��ان وزارت نیرو در طول س��ال های اخیر 
همواره نس��بت به کم آبی و بحران ناش��ی از آن از 
جمله کمبود برق هشدار داده اند اما این هشدار تنها 
به زمان ه��ای خاصی محدود ش��ده و هر زمان که 
اندکی ش��رایط از حالت بحران خارج شده و شکل 
و ش��مایل عادی به خود می گیرد این مش��کات تا 

بحران های بعدی، به باد فراموشی سپرده می شود.
اما وزی��ر نیرو درخصوص دالی��ل قطعی برق 
در مناط��ق مختلف کش��ور خاموش��ی ها و قطعی 
برق، به دلیل مش��کات فنی همانند فرس��ودگی 

تجهی��زات و افزایش غیرقابل پیش بینی و یک باره 
دما که گریزناپذیر بوده، رخ داده است وامیدوارم با 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف، خاموش��ی های 
گریزناپذیر حداقل ش��ود که تغییر ساعات ادارات 

در این برنامه ها مؤثر خواهد بود.
وی با ابراز امیدواری از اینکه با همکاری تمامی 
مصرف کنن��دگان، به وی��ژه در بخش ه��ای خانگی، 
تابستان سختی پیش رو نداشته باشیم، گفته است 
؛وزارت نیرو هر روزه و هر س��اعت پیگیر مشکات 
اس��ت که امیدوارم در بخش آب و برق با مشکات 

اندکی تابستان را پشت سر بگذاریم.
 اظه��ار امی��دواری وزیر نیرو ب��رای همراهی 
مردم در حالی صورت گرفته که در طول سال های 
اخیر ای��ران بودجه ریزی و برنامه های متعددی در 
راس��تای احداث نیروگاه و تامین نیاز برق کش��ور 
ص��ورت گرفته و در کنار آن روند تولید به گونه ای 
بوده که بخش قابل توجهی از برق تولیدی کش��ور 
را به کش��ورهای همسایه صادر شده است و هنوز 
که هنوزه متولیان به دنبال دریافت درآمد ناش��ی 
از برق فروخته شده به کشورهای همسایه هستند 
اما هنوز موفقیتی دراین زمینه رخ نداده و به گفته 
متولیان حتی صادرات به برخی از این کشورها به 

دلیل بدهی های قابل توجه قطع شده است. 
شبکه برق ایران هم اکنون با ۸ کشور همسایه 
دارای ارتب��اط و تبادل انرژی اس��ت و گس��ترش 
مب��ادالت برقی ایران با کش��ورهای همس��ایه در 
چهار طرف از جمله تکالیفی است که برنامه ششم 

توسعه برای شرکت برق تعیین کرده است.
در ح��ال حاضر بیش��ترین واردات ب��رق را از 
ترکمنس��تان و بیشترین صادرات را به عراق داریم 
و اگرچ��ه گس��ترش مبادالت برقی با کش��ورهای 
همس��ایه ه��م مهم تری��ن اولویت اس��ت اما عدم 
پرداخ��ت به موقع پول ب��رق و بدقولی ها علی رغم 
وج��ود قرارداد نکاتی اس��ت که م��ورد توجه ویژه 

مسئوالن ارشد وزارت نیرو قرار دارد.

بدهی روی بدهی
در اواس��ط دی ماه س��ال ۹۵ بدقولی ها و عدم 
پرداخت ها از سوی کشور عراق باعث شد تا صادرات 
برق ای��ران به عراق قطع ش��ود و درپی آن قرارداد 
ص��ادرات برق ای��ران به ع��راق از۱۱ دی ماه ۹۶ به 
دلیل بدهی طرف عراقی تمدید نشد.از سوی دیگر 
با گذش��ت ۲ س��ال از توقف صادرات برق ایران به 

ترکیه ظاهرا هنوز ترکیه قدمی برای پرداخت بدهی 
و یا مذاکره درخصوص نوع و مدل جدید پرداخت ها 
و واردات برق از ایران برنداش��ته اس��ت به طوریکه 
هوش��نگ فاحتیان معاون سابق وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی در همان روزها )آبان ماه س��ال ۹۵( با 
اشاره به قطع صادرات برق ایران به ترکیه، گفته بود 
ک��ه علت توقف صادرات بدهی حدود ۲۰۰ میلیون 

دالری شرکت ترک خریدار برق از ایران است.

صادرات در حد صفر
در رویاروی��ی با این مس��اله وزی��ر نیرو ارتباط 
دادن قطع��ی برق به ص��ادرات را عما مس��اله ای 
بی ربط برش��مرده و مدعی شده است که "دست ها 
و نیت های ناپاک در داخل کش��ور قصد بر هم زدن 
آرامش مردم را با تزریق و تش��دید ش��ایعات دارند؛ 
در حالی که واقعیت ها غیر از آن چیزی اس��ت که 
برخی  مدعی آن هس��تند؛ چراکه ما در این اوضاع 
و اح��وال کمبود ان��رژی و آب به هیچ وجه صادرات 
به کش��ورهای همسایه نظیر پاکستان، افغانستان و 
عراق انجام نمی دهیم؛ چراکه قصد نداریم با صادرات 
خاموشی های بیشتری را در کشور به مردم تحمیل 
کنیم." وی همچنین اعام کرده است که "در کنار 

این عوامل ما نمی توانیم بیش از این به سیس��تم ها 
و تجهی��زات تولید، انتقال و توزیع برق خود فش��ار 
آورده ی��ا لطمه ای وارد کنیم ک��ه قطعا با یک روند 
کنترلی سعی داریم تا مخاطرات جدی و آسیب های 

احتمالی را در این مقطع از بین ببریم."

تلقی عام و خاص
 از س��وی دیگر برخی کارشناسان در رویارویی 
با این مس��اله؛ مواردی را مطرح می کنند که به نظر 
می رس��د که به منظور شفاف سازی و کنترل وضع 
موجود ج��ا دارد تا متولیان وزارت نیرو نس��بت به 
آن پاس��خگو باش��ند. چندی پیش یک کارشناس 
حوزه انرژی با بیان اینکه عامل قطعی برق ارتباطی 
با مس��اله کم آبی ندارد به عل��ت اصلی این موضوع 
پرداخ��ت و توافقنامه پاری��س را عامل قطعی برق 
برش��مرد و گف��ت: "تلق��ی عمومی این اس��ت که 
خاموش��ی های برنامه ریزی ش��ده این ایام ناشی از 
کم آبی اس��ت. اما صرفا پانزده درصد برق کشور در 
نیروگاه های آبی تولید می ش��ود و ذخیره آب پشت 
س��دها نسبت به سال گذش��ته صرفا بیست درصد 
کاهش داشته است، لذا کم آبی نمی تواند دلیل این 
خاموش��ی های گسترده و سراس��ری باشد. واقعیت 

این اس��ت که نرخ رش��د ظرفیت نیروگاهی کشور 
در دولت آقای روحانی نس��بت به دولت سابق، ۴۲ 
درصد کاهش یافته و این کم کاری صرفا ناش��ی از 
اهمال یا ضعف مدیریتی نیست." به گفه جبرائیلی 
دولتمردان در موافقتنامه پاریس تعهد داده است که 
س��وزاندن سوخت های فسیلی را ۱۲ درصد کاهش 
دهد و باید توجه داشت که نیروگاه های حرارتی که 
۸۵ درصد برق کشور را تامین می کنند، از سوخت 
فسیلی استفاده می کنند. با این تفاسیر دولت نه تنها 
باید از افزایش ظرفیت نیروگاهی کش��ور خودداری 
کند، بلکه باید طرح هایی را نیز برای کاهش سطح 

کنونی استفاده از سوخت های فسیلی اجرا کند."
وی همچنین با اش��اره به گزارش های رس��می 
وزارت نیرو از این مساله پرده برداشته که نرخ رشد 
س��االنه ظرفیت تولید برق کشور در دولت تدبیر و 
امید نسبت به دولت سابق )دوره ۸۴ تا ۹۲( حدود 
۴۲ درصد کاهش یافته به این ترتیب که س��ال ۸۴ 
مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه های کشور ۴۱۰۴۳ 
مگاوات بوده اس��ت و این ظرفیت در س��ال ۹۲ به 
۷۰۲۳۵ مگاوات رسیده است. یعنی در طول ۸ ساله 
دولت سابق، ما شاهد افزایش ۷۱ درصدی ظرفیت 
اسمی نیروگاه های کشور بوده ایم. به عبارت دیگر، در 
دولت سابق ساالنه به طور میانگین ۳۶۴۹ مگاوات 

به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.

نگاهی متفاوت به نیروگاه های هسته ای 
جبرائیلی مدعی است که اگر افزایش ظرفیت 
نیروگاه های کشور با همین روند ادامه پیدا می کرد، 
باید در پایان س��ال ۹۶ ظرفیت اس��می تولید برق 
نیروگاه های کشور به ۸۴۸۳۱ مگاوات می رسید اما 
ای��ن ظرفیت هم اکنون در ۷۸۷۲۶ مگاوات متوقف 
اس��ت، یعنی میانگین رشد س��االنه تولید برق در 
دول��ت تدبیر و امی��د، ۲۱۲۲ مگاوات بوده اس��ت.
هرچند برآیند تمام این موارد بیانگر آن اس��ت که 
تصمیمات متولیان وزارت نیرو در حوزه برق و آب 
کارس��از نبوده اس��ت، اما جا دارد تا نیم نگاهی به 
اقداماتی از جمله راه اندازی نیروگاه های هس��ته ای 
داشته باشیم که به بار نشستن آنها بخش اعظمی از 
این ناهماهنگی ها و تعلل ها را جبران کرده و عاوه 
بر بسترسازی برای خودکفایی نیاز داخل می تواند 
سهم به سزایی دردرآمدزایی کشور از صادرات برق 
داشته باشد البته اگر متولیان توانایی دریافت پول 

حاصل از فروش این محصول را داشته باشند. 

سیاست روز اما و اگرهای قطعی برق در كشور را بررسی می كند؛

پای توافقنامه روی سیم برق

هر
م

ود صنعت فوالد   انتظار می ر
به هدف 55 میلیون تن دست یابد

رئیس انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد  توسعه ای��ران گفت: ام��روز اولویت در صنعت مسیر 
ف��والد تامین نیاز بازار داخلی اس��ت و مازاد آن به صادرات 
اختصاص می یابد؛ همانگونه که پارسال رکورد صدور هشت 

میلیون تن رقم خورد.
محمود اسامیان تصریح کرد: پارسال تولید فوالد خام به 
۲۱.۸ میلیون تن رس��ید و برای امسال برنامه ۲۴ میلیون تن 
هدف گذاری شده است. وی یادآوری کرد: ظرفیت تولید فوالد 
کش��ور به حدود ۳۲ میلیون تن رسیده است و انتظار می رود 

در افق چشم انداز ۱۴۰۴ به هدف ۵۵ میلیون تن دست یابیم 
که اکنون نزدیک به ۶۰ درصد راه، پیموده شده است.

وی تصریح کرد: اکنون این ادعا وجود دارد که صنعت فوالد 
کشور خودکفاس��ت، اما در مسیر هدف چشم انداز ۱۴۰۴ باید 

تاش های بیشتری صورت گیرد تا این امر محقق شود.
اسامیان درباره بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران 
گفت: رئیس جمهوری آمریکا جنگ روانی راه انداخته است 
تا به کشور آسیب برس��اند، اما هوشیاری مسئوالن و مردم 
به طور قطع دش��من را ناامید می س��ازد و آنها با این اقدام، 
طرف��ی نمی بندند. وی تاکید ک��رد: صنعت فوالد ایران ۹۵ 
ت��ا ۹۶ درصد خودکفاس��ت و با بهره گی��ری از مواد اولیه و 
امکان��ات داخلی نیاز خود را برآورده می س��ازد، بنابراین در 

داخل نباید با سیاه نمایی به خود آسیب بزنیم.  ایرنا

 پرداخت یارانه ۴ هزار تومانی
برای واردات هر کیلو گوشت قرمز

با تصویب کارگروه س��تاد تنظیم بازار  مقرر ش��دکماکان واردات گوشت گرم بــــازار روز
گوس��فندی ب��ا ارز ۳۸۰۰ توم��ان و پرداخ��ت یارانه ریالی 

حدود چهار هزار تومان برای هر کیلوگرم ادامه یابد.
 در جلس��ه اخیر ستاد تنظیم بازار، با حضور نمایندگان 
دولت، ش��رکت های تولیدکننده فوالدی و نمایندگان بخش 
خصوصی برگزار ش��د، برنامه ریزی و س��ازماندهی به منظور 
تنظیم محصوالت پتروش��یمی از طری��ق بورس کاال و تداوم 

واردات گوشت گرم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 

در این نشس��ت که به ریاس��ت حس��ن یونس سینکی 
برگزار شد، مقرر گردید برنامه ریزی و سازماندهی الزم برای 
تنظیم بازار محصوالت پتروش��یمی و فوالد از طریق بورس 
کاال ب��ه منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

این اقام انجام شود. 
ب��ا تصوی��ب اخیرکارگ��روه س��تاد تنظیم ب��ازار مقرر 
ش��دکماکان واردات گوشت گرم گوس��فندی با ارز ۳۸۰۰ 
توم��ان و پرداخت یارانه ریالی حدود چهار هزار تومان برای 
هر کیلوگرم ادامه یابد. یارانه ریالی مابه التفاوت قیمت تمام 
ش��ده واردات با قیمت مصوب و تثبیتی تنظیم بازار اس��ت. 
ب��ه این ترتیب عاوه بر یاران��ه ریالی، دولت به ازای واردات 
هر دالر گوش��ت، یارانه ای برابر ب��ا ۴۰۰ تومان یعنی فاصله 

قیمتی ۳۸۰۰ تا ۴۲۰۰ را پرداخت می کند.  تسنیم 


