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تخممرغارزاننشود،واردمیکنیم
قیمت تخم مرغ طی هفته های گذش��ته روند رو به 
رشدی را تجربه کرد و به شانه ای حدود ۲۰ هزار تومان 
هم در بازار تهران رسید به گونه ای که براساس آخرین 
آمار بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از 
مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۲ مردادماه 
امسال هر شانه تخم مرغ به طور متوسط در سطح شهر 
۱۷ هزار و ۶۴۱ تومان فروخته شده که نسبت به هفته 
قبل از آن هشت درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل 
۲۱.۶ درص��د و نسبت به هفت��ه مشابه سال قبل ۳۶.۶ 
درص��د افزایش قیمت را تجربه ک��رده است. البته این 
قیمت اعالم شده میانگین قیمت این محصول پروتئنی 
در پایتخت است و در برخی از نقاط شهر تهران نیز هر 

شانه تخم مرغ از ۲۰ هزار تومان عبور کرده است.
مرتض��ی رضایی معاون وزی��ر جهاد کشاورزی در 
امور دام درباره وضعیت تولید و بازار تخم مرغ اینگونه 
پاسخ داد که هیچ تغییری در تولید و تامین تخم مرغ 
در هفته های گذش��ته نداش��ته ایم ک��ه باعث افزایش 
قیمت این محصول پروتئینی ش��ود و به نظر می رسد 
گران��ی تخم م��رغ ناش��ی از هیجانات ب��ازار است و از 
سوی��ی دیگر نیز سوداگ��ری و واسطه گری همواره در 

بازار محصوالت کشاورزی اثرگذار بوده است.
وی افزود: در بازه زمانی مذکور تولیدکننده کاهش 
تولید نداش��ت و مصرف کننده نیز مصرفش را بیشتر از 
گذشته نکرده است و به نظر می رسد عواملی به غیر از 

عوامل فنی و تولید در بازار تخم مرغ اثرگذار است.
رضایی ادام��ه داد: برای جایگزینی واحدهایی که 
طی سال های گذش��ته بر اثر بیماری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان تولیدش��ان از بین رفته بود نیز اقدامات 
مناسب��ی انجام ش��د همچنین قیم��ت تخم مرغ اگر 
همچنان رو به افزایش باشد براساس مصوبه مورد نظر 

واردات آن از سر گرفته می شود.  ایسنا

بازار روز

نیاز۷۰میلیارددالریکشوربهارزتاپایانسال
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: 
نی��از کشور به ارز تا پایان امسال تنها ۷۰میلی��ارد دالر بوده که این میزان اعتبار 

فراهم است.
 یحیی آل اسحاق اظهار داشت: برخورد قاطع دولت سبب شده نرخ چهارهزار 

و ۲۰۰ تومان��ی ارز برای تأمی��ن کاالهای عمومی تا پای��ان فروردین ماه سال 98 
ثابت باش��د. وی با بیان اینکه بازگشت آرامش به بازارهای مختلف با تأمین کاالهای 

اساسی از سوی دولت تحقق یافته است، گفت: حداکثر اعتبار ارزی مورد نیاز برای تأمین 
کاالهای اساسی ۱۲ تا ۱5 میلیارد دالر است.

وی با اش��اره به اینکه با در نظر گرفتن دارو و تجهیزات پزش��کی نیاز کشور به ۲۰ 
میلی��ارد دالر ارز است، ادام��ه داد: در بازار دوم هم ب��رای ورود کاالهای اساسی به ۴۰ 

میلیارد دالر ارز نیاز بوده که تأمین آن امکان پذیر است.  تسنیم

جنب استانبول 
ایجادحملونقلترکیبیالزمهتوسعهپایانههایمرزی

نای��ب رئیس کمیسیون عمران مجلس، توسعه پایانه های مرزی را راهی برای 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواند و گفت: ایجاد شبکه ریلی متصل و همچنین 

توسعه شبکه حمل ونقل ترکیبی الزمه ارزآوری از محل پایانه های مرزی است.
 سیداحسن علوی ب��ا تاکید بر ضرورت اتصال پایانه های مرزی در کشور به 

یکدیگر، گفت: هرچه اتصال پایانه های مرزی در کشور بیشتر باش��د تبادل کاال و 
خدم��ات آسان تر خواهد بود. وی با بیان اینک��ه ایران با کشورهای متعددی همجوار 

بوده که این مزیت اقتصادی بسیاری برای ما ایجاد خواهد کرد، افزود: برای فعال شدن 
پایانه های مرزی باید حمل ونقل ترکیبی در کشور ایجاد و توسعه یابد.

وی ب��ا تاکید بر اینکه ایجاد خطوط ریل��ی در همه نقاط کشور یکی از ضرورت هایی 
است، تصریح کرد: در حال حاضر نبود شبکه ریلی در بسیاری از مناطق کشور و همچنین 

عدم اتصال آن از مزیت اقتصادی بودن پایانه های مرزی کاسته است.  خانه ملت

کوپه 
تداوممذاکرهبرایفروشقشمایر

مسئول کمیت��ه مطالبات وزارت نفت از مذاکره با چن��د خریدار برای فروش 
ش��رکت هواپیمایی قشم ایر خبر داد و گفت: بخش خصوصی اصفهان نیز یکی از 

متقاضیان خریداری این خط هوایی است.
سیداصغ��ر هندی در پاسخ به این سؤال که آی��ا هواپیمایی قشم ایر به عنوان 

یک��ی از اموال بابک زنجانی به بخش خصوصی اصفهان واگذار ش��ده است؟ اظهار 
ک��رد: هم اکنون چند خریدار خواهان خرید این هواپیمایی هستند که مذاکرات با آنها 

ادامه دارد. وی افزود: بخش خصوصی اصفهان که حمایت استانداری را نیز با خود دارد از 
جدی ترین خریداران این شرکت هوایی است، اما هنوز مذاکرات با آنها نهایی نشده است.

بنابرای��ن گزارش  استاندار اصفهان به تازگی از خرید ش��رکت هواپیمایی قشم خبر 
داده و گفت��ه اس��ت: موافقتنامه این خرید امضا ش��ده و می توانیم بگوییم این ش��رکت 

هواپیمایی متعلق به استانداری اصفهان است.  شانا

طالی سیاه 

پیشنه��ادات جدی��د بخ��ش  خونه به  مسک��ن در حالی به ش��ورای خونه 
پ��ول و اعتبار رفته است که عدم بررسی و تصویب 
ب��ه موقع آن بعد از فصل تابستان تا حدودی آن را 

بی اثر خواهد کرد.
بخ��ش مسکن بعد از حدود پنج سال رکود در 
پاییز سال گذش��ته دستخوش تغییرات شد و این 
تغییر در حالی رخ داد که حتی بخشی از متقاضیان 
مسکن نیز تا حدودی آن را پذیرفته و از این تغییر 
قیمت اب��راز نارضایتی نکردند چراک��ه این اعتقاد 
عمومی وجود داش��ت که تغییر قیمت محدود بعد 
از پن��ج سال و عبور از رکود می تواند به نفع بخش 

مسکن و در نهایت به نفع اقتصاد کالن باشد.
اما با گذشت چند ماه از رشد قیمت ها در سال 
9۶، در اردیبهشت م��اه و خردادم��اه امسال جهش 
مجدد قیمت ها به دلیل نوسانات نرخ ارز باعث شد 
تا قدرت خرید متقاضیان به یکباره افت ش��دیدی 
پی��دا کند و بازار مسکن مجددا با یک رکود مواجه 
شود و به گفته اکثر کارشناسان مسکن اگر وضعیت 
رشد قیمت ها به همین شکل ادامه پیدا کند مجددا 
بخش مسکن تنها بعد از یک رونق چند ماهه وارد 

یک رکود چند ساله خواهد شد.
فردین یزدانی کارشناس مسکن می گوید: در 
چند ماه گذشته بخش مسکن تحت تاثیر بازارهای 
موازی مانند ارز و سکه از یک سو و افزایش قیمت 
نهاده ه��ای ساختمانی از س��وی دیگر، دستخوش 
تغیی��رات و افزایش قیمت ش��ده است بنابراین در 
۳ م��اه نخست سال جاری، این بازار ش��اهد رش��د 
سرسام آور قیمت بوده و این نگرانی را بوجود آورد 
که قدرت خرید بخ��ش بزرگی از جمعیت در این 

بازار به شکل محسوسی کاهش یابد.
اکث��ر مشاوران ام��الک و حتی کارش��ناسان 
دولتی بخش مسکن بر این باور هستند که نگرانی 
از بابت رش��د سرسام آور قیم��ت مسکن را باید در 
می��ان اجاره نشین ها جست وجو کرد چراکه رش��د 

قیم��ت مسکن بیشترین تاثی��ر را در افزایش نرخ 
اجاره بها خواهد گذاشت.

حسام عقبایی نایب رئی��س اتحادیه مشاوران 
امالک نیز معتق��د است که اجاره مسکن تابعی از 
قیم��ت زمین و ساختمان اس��ت، و افزایش قیمت 
ای��ن دو، می تواند افزایش اجاره بهای آپارتمان ها را 
رقم بزند. آنطور که آمار منتشر ش��ده توسط بانک 
مرک��زی نشان می دهد، اجاره به��ای ساختمان در 
ماه خرداد، در ش��هر تهران ۱۲.5 درصد و در کل 
مناطق ش��هری ۱۰.۴ درص��د نسبت به ماه مشابه 

سال قبل افزایش یافته است.
ح��ال سوالی ک��ه مط��رح است ای��ن است که 
پیشنهادات جدی��د در حوزه مسکن و ساختمان که 
نوید آن را وزیر راه و شهرسازی داده بود به کجا رسید. 
آخوندی اعالم کرده بود که در این زمینه ابتکارات و 
پیشنهادات مختلفی در بخش های مختلف از جمله 
اجاره بهای مسکن، معافیت های مالیاتی برای ساخت 
واحدهای با مقیاس کوچک، مالیات بر خانه خالی از 

سکنه و حوزه مستغالت تدوین و ارائه شده است.
این پیشنه��ادات که در حال حاضر در مجلس 
ش��ورای اسالمی و همچنین ش��ورای پول و اعتبار 
مراح��ل تصویب خ��ود را طی می کنن��د هنوز در 
شورای پول و اعتبار به بحث گذاشته نشده و به نظر 

می رسد هنوز جدیتی در تصویب آن وجود ندارد.
در جدیدتری��ن نامه عباس آخون��دی وزیر راه 
و ش��هرسازی ب��ه اسح��اق جهانگیری مع��اون اول 
رئیس جمهور، پیشنهادی برای اصالح موادی از قانون 
اصالح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳9۴ ارائه 
و تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسالمی در 

قالب یک الیحه دو فوریتی خواسته شده است.

در این نامه وزارت راه و ش��هرسازی خواستار 
جایگزین��ی دو ماده و یک تبص��ره از قانون اصالح 
قان��ون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳9۴ ش��ده 
است که این اص��الح می تواند بر عرضه واحدهای 

مسکونی در بازار مسکن اثر مثبت بگذارد.
بنابرای��ن اصالحیه، مالیات ب��ر اجاره مسکن 
در واحدهای��ی ک��ه مطابق الگوی مص��رف، یعنی 
واحدهای کم متراژ حذف می ش��ود که می تواند به 
عنوان عامل تشویقی برای اجاره واحدهای مسکونی 
و عرضه بیشتر در بازار به ش��مار آید. همچنین در 
اصالحیه تبص��ره ۱۱ ماده 5۳ این قانون، ش��رط 
معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسکونی برای ۲ سال 
یا بیشتر پیش بینی ش��ده که باعث افزایش مدت 
قراردادها و کاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد.

همچنین براساس ای��ن اصالحیه، انبوه سازانی 
که مبادرت به ساخ��ت واحدهای مسکونی مطابق 
با الگ��وی مصرف کنند، از پرداخ��ت مالیات نقل و 
انتق��ال موضوع ماده 59 و مالیات بر درآمد موضوع 
ماده ۷۷ قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف 

مسکن، معاف می شوند. 
ای��ن افراد در صورت اجاره دادن بخش یا تمام 
واحدهای ساخته شده مطابق الگوی مصرف مسکن، 
از مالیات بر درآمد اجاره نیز معاف می ش��وند. این 
معافیت مشم��ول مالکین بعدی ای��ن واحدها نیز 
خواهد ب��ود. ای��ن اصالحی��ه می توان��د مالکان و 
انبوه س��ازان را به ساخت واحده��ای کوچک متراژ 
و اج��اره واحدهای موجود تشویق کند، و ش��رایط 
افزای��ش عرضه در بازار مسکن و به تبع آن کاهش 

قیمت ملک و اجاره بها را فراهم کند.
از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی برنامه ای 

را نی��ز ب��رای افزایش هزین��ه خالی نگه داش��تن 
واحدهای مسکون��ی در نظر گرفته تا صاحبان این 
واحدها را ناچار به اجاره دادن و یا عرضه واحدهای 
خود در بازار کند. با جایگزینی ماده 5۴ این قانون، 
واحده��ای مسکونی واقع در ش��هرهای با جمعیت 
بی��ش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که علی رغم امکان 
بهره برداری آنها، بیش از ۶ ماه خالی باقی می مانند، 
به عنوان واحد مسکونی خالی تلقی شده و مشمول 
مالی��ات خانه ه��ای خالی خواهند ش��د. واحدهای 
مشمول مقررات این ماده توسط ش��هرداری ها در 
هر شهر شناسایی شده و شهرداری راسا نسبت به 
اخذ مالیات از آنها اقدام خواهد کرد. این مالیات در 
سال نخست یک دوم میزان مالیات متعلقه بوده و 
بع��د از سال دوم خالی ماندن واحد مربوطه، یک و 

نیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
ای��ن اقدام��ات از یک سو ساخ��ت واحدهای 
کوچ��ک مت��راژ، مطابق الگوی مص��رف را تشویق 
می کند و از سوی دیگر با تولید و عرضه واحدهای 
مسکونی استیجاری باعث کاهش قیمت و حمایت 

از مستاجران خواهد شد.
سوداگ��ری در ب��ازار مسک��ن یک��ی دیگر از 
عواملی اس��ت که در چند دهه اخیر سبب رش��د 
مداوم قیمت واحدهای مسکونی شده است. تبدیل 
مسک��ن از یک ک��االی مصرفی ب��ادوام به کاالیی 
سرمای��ه ای، سبب ش��ده سرمایه ه��ای سرگردان 
ب��ه سمت این بازار روانه ش��وند و به منظور حفظ 
ارزش سرمای��ه، قیمت مسکن رش��د کند. اهمیت 
ای��ن مساله خصوصا هنگامی که سایر بازارها نظیر 
ارز و سکه با نوسان روبرو می ش��ود، بیش از پیش 
نمایان می ش��ود، چراکه در این ش��رایط، صاحبان 
امالک ب��رای جلوگیری از کاه��ش ارزش سرمایه 

خود، اقدام به افزایش قیمت ساختمان می کنند.
ب��ه همین منظ��ور آخون��دی باارس��ال نامه ای 
ب��ه جهانگیری م��اده واحده اصالح م��اده ۱5 قانون 
سامانده��ی و حمای��ت از تولید و عرض��ه مسکن را 

جه��ت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه 
و خواست��ار ارس��ال آن در قالب الیحه دو فوریتی به 
مجلس ش��ورای اسالمی شد. براساس این پیشنهاد، 
ماده ۱5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
مسکن و تبصره های ذیل آن به نحوی اصالح می شود 
که مالکان زمین های بایر با کاربری مسکونی موظف 
به پرداخت عوارض می شوند. در متن این الیحه آمده 
است: ش��هرداری ها مکلفند از اراضی بایر با کاربری 
مسکونی در محدوده ش��هرهایی ک��ه دولت تعیین 
می کن��د ساالنه ب��ه نرخ ۱۲ درصد ب��ر مأخذ ارزش 
معامالت��ی عوارض اخ��ذ نمایند. مالک��ان این قبیل 
اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال 
ت��ا اخر اردیبهشت ماه سال بعد به ش��هرداری محل 
ملک پرداخت نمایند. همچنین شهرداری ها موظفند 
درآمد حاص��ل از این ماده را برای اجرای برنامه های 

مسکن اجتماعی و حمایتی دولت هزینه نمایند.
ب��ا اجرای این قانون، از یک سو هزینه نگهداری 
ملک در قالب کاالی سرمایه ای افزایش پیدا خواهد 
کرد و مالک ناچار خواهد بود ملک خود را برای فروش 
یا اجاره در بازار عرضه کند، و از سوی دیگر بخشی از 
منابع مورد نیاز برای پیش برد طرح مسکن اجتماعی 
تامین خواهد ش��د. در واقع می توان گفت این الیحه 
در کنار الیحه ای که پیشتر به آن اشاره شد، می تواند 
به مرور ماهیت ملک را در ایران از کاالی سرمایه ای 

به کاالی مصرفی پردوام تغییر دهد.
دو الیحه ذکر ش��ده، می توانند در میان مدت 
به تعدیل بازار مسکن و بهبود وضعیت مستاجران 
و متقاضیان مسکن منجر شود، اما به نظر می رسد 
ب��ا توجه به نوسانات ناگهانی بازار مسکن، در حال 
حاض��ر مستاجران نی��از به حمایت ف��وری دولت 
داشته باشند و با اتمام قراردادهای اجاره، با توجه 
ب��ه افزایش ناگهانی قیمت مسک��ن، مستاجران با 
درخواست موجران ب��رای افزایش اجاره بها مواجه 
خواهند ش��د و یا ناچار خواهند بود واحدی که در 

آن زندگی می کنند را ترک کنند.  فارس

پیشنهادهای جدید مسکن در شورای پول و اعتبار خاک می خورد؛

مستاجران در انتظار توجه دولت

آگهى مفقودى
اصل سند خودرو و برگ سبز يك دستگاه خودرو سوارى پيكان به شماره پالك ايران 85-648ص22 متعلق 

به محمد گمشادزهى فرزند على به كدملى 3710139368 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كليه مدارك اعم از برگ سبز و سندكمپانى سوارى پرايد مدل 1387 رنگ آبى روغنى بشماره پالك ايران 
36- 125م33 بشماره موتور 2402325 وشماره شاسى S1412287473573  مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز نيســان ون مدل 1386 رنگ آبى روغنى بشــماره پــالك ايران 36-969 م 56 بشــماره موتور 
408025 و شماره شاسى K121125 بنام جعفر تاتار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ كمپانى ســوارى پژو405 مدل 1388 رنگ نقره اى بشــماره پالك ايران42-345 و 19 بشماره موتور 
12488293776 و شماره شاسى NAAM11CA5AK988910 بنام معصومه اسعدى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

شناســنامه(برگ ســبز) و ســند كمپانــى خودروپــژو پــارس برنــگ ســفيد مــدل 1389 بشــماره موتور 
1389000457و شماره شاسى AK652491مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودروسوارى سيستم پرايد تيپ صبا GTXi مدل 1383 برنگ سفيد بشماره موتور 
00960888و شماره شاسى S1412283341656و شماره پالك ايران 63-795ب61 به نام داريوش صميمى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) و سند كمپانى(سند و فاكتور فروش) خودرو سوارى هاچ بك سيستم سايپا تيپ تيبا2 
برنگ سفيد-روغنى مدل 1396 بشماره موتور M15/8458509و شماره شاسى NAS821100H1117093و 
شماره پالك ايران 84-672ط15به نام معصومه عيدى زاده كهن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد 

. بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو 405 تيپ 405GLXiبرنگ نقره اى-متاليك مدل 1389 
بشــماره موتور 12489003829و شــماره شاســى NAAM11CA4AK999512و شــماره پــالك ايران 94-

816د22به نام رضا راه بر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

A *** NBJ125  به شماره شاسىNBJ1514560124 برگ سبز موتور سيكلت به رنگ آبى به شماره موتور
به شماره انتظامى395/82271 به نام غالمعلى سعيدآذر مفقود شده است واز در جه اعتبار ساقط ميگردد.

 
سند كمپانى موتور سيكلت به رنگ آبى به شماره موتور  NBJ1514560124 و به شماره شاسى  

 A *** NBJ125 به شــماره انتظامى395/82271  به نام غالمعلى ســعيدآذر مفقود شــده است واز درجه 
اعتبار ساقط ميگردد

اصل سند مالكيت خودرو (برگ سبز) خودروى سوارى پيكان به شماره انتظامى 38-428ج71 و به شماره 
شاســى 83500718 و شــماره موتور 11283003134 به نام تيمور عزتى آق براز مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. پارس آباد مغان

ســند فاكتور فروش خودروى سوارى پژو 206 به نام ســعيد رستمى مدل 1390 رنگ سفد شماره موتور 
14190068593 و شماره شاسى NAAP03ED2CJ551681 به شماره شهربانى 531ه98- ايران 66 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. م الف/5378- دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000940-1397/2/20 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 آقاى رمضان مســتوجى فرزند ابراهيم بشماره شناســنامه 313 صادره از زابل در ششدانگ 
يكدربند مغازه به مساحت 16/48 مترمربع در قسمتى از پالك 3 فرعى از 465 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل خيابان فردوسى پاساژ علويان خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد محسن علويان محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/811– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000375-1397/2/3 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 محمد نظرى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 17008 صادره از زابل  در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 80/35 مترمربع در قسمتى از پالك 818 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر 
زابل كوچه منشعبه از خيابان امام خمينى (ره) خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم فتحى 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/804– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000481-1397/2/6 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 غالمرضا اويسى كهخا فرزند حمزه بشماره شناسنامه 10 صادره از زابل در ششدانگ يك 
باب خانه به مساحت 200 مترمربع در قسمتى از پالك 693 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهر زابل 
خيابان دانشگاه  ، دانشگاه 10 خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا جعفرى كهخا 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/800– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002009412-1396/12/20 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 محمد على پيل افكن فرزند غالم حيدر بشماره شناسنامه 3660383831 صادره از زابل 
در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 181 مترمربع در قســمتى از پالك 898 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 
2 سيستان شهر زابل بلوار ارتش 28 خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد على سرحدى 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/803– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/6 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001353 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسن ياوريان فرزند احمد صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
200/74متر مربع در قسمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه 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 باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسليم وپس 
از اخذرسيد 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. 383/م/

الف- تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001357 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر طاهرى فرزند حســين صادره از گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به 
مساحت 599/50 متر مربع در قسمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
تسليم وپس از اخذرسيد 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. 389/م/الف- تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001346 مورخ 97/4/6هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حمزه نجمى پور فرزند عباس صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به 
مساحت 121/22 متر مربع در قسمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
تسليم وپس از اخذرسيد 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. 388/م/الف- تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم مهناز حافظ نيا داراى شناســنامه 1135 به شــرح دادخواست به كالســه 9700251از اين دادگاه در 
خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان خليل يزدى به شــماره شناســنامه 814 
در تاريــخ 19/4/97در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1-رضــا يــزدى گوروان بــه ش م 5060036332 متولد 1371 پســر متوفى 2- محمد يزدى گــوروان به ش م 
5060103463 متولد 1376 پسر متوفى 3- رقيه سعيديان به ش م 5069458817متولد 1320 مادر متوفى 
4- مهناز حافظ نيا به ش م 5069464604متولد 1352 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 باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد2احمد مومنى فر 

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم پوران عاشقى داراى شناسنامه شماره 13 بشرح دادخواست به كالسه 97/ش136/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زرين تاج عبدالهى به شناسنامه 651 در 
تاريخ 89/3/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پوران 
عاشــقى كدملى 0439691478 فرزند علــى متولد 1335/1/2 ش ش 13 دختر متوفى 2- على رضا عاشــقى 
كدملى 0439722620 فرزند على متولد 1342/1/2 ش ش 4 صادره از دماوند پســر متوفى 3- نادر عاشــقى 
كدملى 0439751128 فرزند على متولد 1352/06/15 ش ش 25 صادره از دماوند پسر متوفى 4- نازآفرين 
عاشــقى كدملى 0439731046 فرزند على متولد 1344/5/12 ش ش 17 صادره از دماوند دختر متوفى 5- 
حميدرضا عاشقى كدملى 0439737397 فرزند  على متولد 1346/5/1 ش ش 41 صادره از دماوند پسر متوفى 
6- اعظم عاشــقى كدملى 0439138280 فرزند على متولد 1350/1/1 ش ش 1285 صادره از دماوند دختر 
متوفــى 7- صفيه عاشــقى كدملى 0439676940 فرزند على متولــد 1331/7/4 ش ش 33 صادره از دماوند 
دختــر متوفى 8- على عاشــقى كدملى 0439132770 فرزند محمد متولــد 1309/9/3 ش ش 736 صادره از 
دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5373
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان سعيد وحيد با وكالت آقاى بنائى دادخواستى به خواسته پرداخت مبلغ 7/000/000 
تومان بابت چك 698487- 84/9/15 بانك ملت كليه خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل و تاخير تاديه ، تامين 
خواســته قبل از ابالغ به طرفيت حســين فكريان به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع 
به شــعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف به كالســه 362/97 ثبت و براى تاريخ 97/6/25 ساعت 19/30 وقت 
رسيدگى 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 جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان تهمينه نيك زاده دماوندى مالك / دو سوم سهم از سيزده و نيم سهم 
مشــاع از 24 سهم شش دانگ مشــاع پالك ثبتى 204 فرعى از 128 اصلى واقع در قريه لومان به نشانى خيابان 
شــهيد جابرى چهارراه سرآسياب موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 668546 سرى ب به شماره ثبت 56160 
صادره به تاريخ 1370/9/5 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه 
مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن 
مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از مدت انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشــانى دماوند گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين 
مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5344- تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/10- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/5/21
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم تكتم آشيانه فرزند غالمعلى به شماره شناسنامه 2627 باستناد دو برگ استشهاد گواهى 
امضا شده منظم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثتى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده 
و مدعى اســت ســند مالكيت ششــدانگ پالك 7504 فرعــى از 155 اصلى واقع در بخــش دو بجنورد به آدرس 
بجنورد – خيابان طالقانى غربى – بعد از پل – خيابان هجرت – اولين كوچه – پالك 30 و به شماره چاپى 219668 
ج 96 بعلت جابجائى مفقود شــده اســت و با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت بنام نامبرده فوق صادر و 
تسليم و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و 
متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد 
بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را بپيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به 
اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند 

مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حبيب اله كريمى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4566 مورخ 97/5/1 دفتر 
اســناد رســمى شماره 19 بروجرد مدعى مى باشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 876 اصلى واقع در بخش يك 
بروجرد ذيل ثبت 16102 صفحه 49 دفتر 104 به ســند شــماره 755873 بنام مشــاراليه ثبت و سند مالكيت 
صادر و تســليم گرديده كه بعلت جابجايى مفقود شــده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشــر اگهى بمدت 10 روز به اين اداره تســليم نمايد در 
غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس 

ملك: خيابان شهدا جنب بانك ملت
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين به مساحت كل 7969 مترمربع بشماره 19 فرعى از 103 اصلى واقع در 
مراء كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر جلد الكترونيكى داراى سند مالكيت چاپى بشماره 139620301058002146 
بنام خانم مژگان رضائى حدادى صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه 
امضاء شهود در ذيل آن بشماره 14561-14560-1397/5/9 بگواهى دفترخانه 2 دماوند رسيده مدعى است 
كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك 
فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از 
تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله 
باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات 
خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد 

شد. م الف/5376
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اميرهوشنگ ميرزابابايى بشماره ملى 0054073480 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواستى به شماره 970276 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى 
اسداله ميرزا بابايى به شماره شناسنامه 986 در تاريخ 1392/08/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى مجيد ميرزابابايى فرزند اســداله به ش ش 59704 صادره از تهران 
پسر متوفى 2- آقاى حميد ميرزابابايى فرزند اسداله به ش ش 645 صادره از تهران پسر متوفى 3- آقاى امير 
هوشنگ ميرزابابايى فرزند اسداله به ش ش 7357 صادره از تهران پسر متوفى 4- خانم هما ميرزابابايى فرزند 
اسداله به ش ش 15 صادره از دماوند دختر متوفى 5- خانم طوبى غافلى فرزند محمدآقا به ش ش 903 صادره 
از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا 

تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5375
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760326005000232- مــورخ 1397/5/11 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى ســجاد خزايى فرزند خســرو بشماره شناسنامه 63 و به شــماره ملى 3962683674 
صادره از نهاوند در ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى آبيزار به مساحت 138498/08 مترمربع قسمتى از پالك – 
فرعى از يك اصلى بخش اصلى ثبت نهاوند واقع در بخش خزل روستاى كنگاوركهنه حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى 
از مالك رســمى كوچك محسنى تصرفات مالكانه متقاضى نســبت به مورد تقاضا 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 ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: يكشــنبه 1397/5/21 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1397/6/5- م الف/88
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى دعوت افراز
چون خانم فروزنده معماران دادگر فرزند على اصغر احدى از مالكين مشاعى ششدانگ پالك 2837/16- 
اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان خيابان محديه به موجب تقاضاى وارده به شــماره 2/11154 
مورخه 1397/04/12 تقاضاى افراز ســهمى مشــاعى خود را از ششــدانگ پالك فوق الذكر نموده و اعالم نموده 
اطالعى از آدرس ســاير مالكين مشــاعى ندارد بدينوسيله مراتب را به اطالع كليه مالكين مشاعى پالك مذكور مى 
رســاند كه در روز ســه شنبه مورخه 1397/5/30 ساعت 9 صبح در محل وقوع ملك حاضر تا به اتفاق نماينده و 
نقشــه بردار اين اداره از محل بازديد و اقدام قانونى انجام پذيرد بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى مانع 

انجام عمليات افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: يكشنبه 1397/5/21- م الف/1198
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى داريوش عمران (مالك) باســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر اسناد 
رســمى شــماره - زاهدان رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت 681003د94 دو سهم مشــاع از 104 سهم 
ششــدانگ عرصه اعيان مزروعى بيشــه زار پالك 4295- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان 4 
كيلومترى شــمال شــرقى زاهدان ذيل دفتر الكترونيكــى 139620322001001981 بعلت جابه جايى مفقود 
گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود تاچنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد 
از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم 
و رســيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/21- م 

الف/1207- شناسه 1314969
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9700171
شماره پرونده: 139704015097000168/1- شماره بايگانى پرونده: 
9700171- بدينوســيله به 1- خانم مريم كاظمى فرزند احمد به شماره ملى 
4529979644 (بدهكار) 2- آقاى حســن دارائــى فرزند درويش عباس به 
شــماره ملــى 5819817771 (ضامــن) پرونــده اجرائى كالســه 9700171 
كــه برابــر گــزارش مامور ابــالغ اداره پســت آدرس شــما جهت ابــالغ اوراق 
اجرائى مورد شناســائى واقع نگرديده اســت ابالغ مى گردد كه برابر قرار داد 
شــماره 669415799 مورخ 1391/05/17 بين شــما بانك كشاورزى مبلغ 
40/519/602 ريــال (چهــل ميليون و پانصد و نوزده هزار و ششــصد و دو 
ريال) بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه ، بســتانكار درخواســت 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در 
اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين اگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است و فقط يك نوبت در يكى از روزنامه هاى درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
بيســت روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
هوشنگ بابائى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9700174
شماره پرونده: 139704015097000171/1- شماره بايگانى پرونده: 
9700174- بدينوســيله به 1- آقاى محمد بگرضائى فرزند فرمان به شماره 
ملى 4501085703 (بدهكار) 2- آقاى سعيد يوسفى فرزند على به شماره ملى 
4500854355 (ضامن) پرونده اجرائى كالسه 9700174 كه برابر گزارش 
مامور ابالغ اداره پســت آدرس شــما جهت ابالغ اوراق اجرائى مورد شناسائى 
واقع نگرديده اســت ابالغ مى گردد كه برابر قرار داد شماره 6508804571 
مورخ 1391/11/28 بين شــما و بانك كشــاورزى ايالم مبلغ 29/137/374 
ريال (بيســت و نه ميليون و صدو ســى و هفت هزار و سيصد و هفتاد و چهار 
ريال) بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه ، بســتانكار درخواســت 
صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در 
اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين اگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است و فقط يك نوبت در يكى از روزنامه هاى درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
بيســت روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
هوشنگ بابائى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ايالم

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى مهران قاضى مقدم به شماره شناسنامه 414 به شرح دادخواست به كالسه 260/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان حسين قاضى مقدم به شماره شناسنامه 
148 در تاريخ 97/2/5 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- مهران قاضى مقدم 
فرزند حســين به ش ش 414 صادره از تهران فرزند متوفى 2- الهه قاضى مقدم فرزند حســين به ش ش 18 
صادره از تهران فرزند متوفى 3- محمد رضا قاضى مقدم فرزند حسين به ش ش 703 صادره از اروميه فرزند 
متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير 

اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5377
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالسه 965009 له جعفر رضوانى منش عليه اسماعيل قربان نژاد جهت وصول محكوم 
به و هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به شــخص ثالث عبدالرحيم قربان نژاد توقيف و به مبلغ 
4,000,000,000 ريال ارزيابى و مقرر شد در روز دوشنبه 1397/6/5 از ساعت 9 الى 10 از طريق مزايده 
حضــورى در دفتــر اجراى احكام مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شــروع و به 
كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا 
از برنــده اخــذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم چنيــن در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع 
مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. ملك تعرفه شده عبارت است از : 
ملك واقع در بلوار امام رضا جنب پارك قائم روبه روى مســجد امام ســجاد كدپ 4818957957 به مساحت 
207 مترمربع و اعيانى 140 مترمربع شــماال به طول 11/10 درب وديوار اســت به كوچه شرقا به طول هاى 
12 متــرو 6/90 متر به متصرفى حســن پور جنوبا به طول 3/25 متــر و 8/05 متر به متصرفى رمضانى غربا 
به طول 18/15 متر درب و ديوار اســت به كوچه.اعيانى يك ســاختمان مسكونى يك طبقه با قدمت حدود 20 
ســال سرويس كامل-نما ســنگ-دوخوابه-درب و پنجره آلومينيومى –سرويس كامل داراى امتياز آب و برق 
و گاز بوده و موقعيت ملك باتوجه به دوبر بودن آن و احداث پارك قائم ارزشــمند و ســهل البيع مى باشــد و 
جمعا به ميزان 4,000,000,000 ريال ارزش گذارى گرديد و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش 

مى رسد.م/الف97/69
مدير اجراى احكام مدنى شعبه اول شوراى حل اختالف سارى


