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 ۳۰ مرداد، پایان مهلت واگذاری چک
سایر بانک ها با طرح قدیم به بانک ملت 
با توجه به اجرایی ش��دن طرح صی��اد، واگذاری 
چک س��ایر بانک ها با طرح قدیم)غیرصیادی( فقط تا 

پایان مردادماه، امکان پذیر خواهد بود.
با اس��تناد به مفاد نام��ه اداره نظام های پرداخت 
بانک مرک��زی، مهلت ثبت اطالع��ات چک های طرح 
قدیم)غیرصیادی(، صادره س��ایر بانک ها در واحدهای 
صف بان��ک، حداکث��ر روز ۳۰ مردادماه س��ال جاری 
تعیین شده است. براساس این گزارش، مشتریان باید 
برای واگذاری چک های خ��ود با هر تاریخی، تا پایان 
مردادماه به شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه 
کنند. سامانه صیاد )صدور یکپارچه الکترونیکی دسته 
چک( به منظور یکپارچه س��ازی فرایند صدور دس��ته 

چک های بانکی پیاده سازی شده است.

 سقف تسهیالت »اعتبار سپهر«
به ٢ میلیارد ریال افزایش یافت

معاون اعتب��اری بانک صادرات ای��ران از افزایش 
سقف تسهیالت اعطایی در قالب طرح »اعتبار سپهر« 

از ٥۰۰ میلیون ریال به ٢ میلیارد ریال خبر داد.
امیر یوسفیان با اشاره به استقبال خوب مشتریان از 
این طرح، گفت: مشتریان بانک صادرات ایران می توانند 
با س��پرده گذاری در این طرح در ٤٨ ساعت بدون نیاز 
به وثیقه تا ٨۰ درصد سپرده خود را تسهیالت بگیرند. 
وی افزود: با اعطای ٨۰ درصدی سپرده و تعیین سقف 
٢ میلیارد ریالی عمال توان پولی مشتری دو برابر شده و 
در عین حال سود ١٥ درصدی ساالنه از سپرده خود در 
قالب »اعتبار سپهر« دریافت می کند یوسفیان تصریح 
کرد: این دو متغیر اصلی، این خدمت جدید را در نظام 
بانکی کش��ور متمایز ک��رده و انتظار می رود نیاز بخش 

مهمی از مشتریان بانک با این شیوه تامین شود.

اخبار

مردم نگران تولید روغن نباشند
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در 
تولید روغن در کشور وجود ندارد گفت: باید بگویم ما هیچ مشکلی در تامین مواد 

اولیه نداریم، فقط بانک مرکزی ارز الزم را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
امیرهوش��نگ بیرشک با اشاره به اینکه متاس��فانه طی روزهای اخیر حجم 

خرید مردم از فروش��گاه ها بس��یار باال رفته اس��ت، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
صنعت مشکلی در تولید روغن ندارد.

 وی ب��ا بیان اینکه از بانک مرکزی و دولت می خواهیم روند تخصیص ارز به واحدهای 
تولیدی روغن را با سرعت بیشتری انجام دهدوکمبود و گرانی مواد بسته بندی از قبیل مواد 
پتروش��یمی و حلب افزود: واحدهای تولیدی روغن در ١٨ اردیبهشت ماه امسال بعد از دو 
س��ال مجوز افزایش 9 درصدی محصوالت خود را دریافت کردند، به نحوی که بعد از این 

تاریخ به هیچ عنوان روغن نباتی هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است.  تسنیم

وز  بازار ر
توقف عرضه خودروسازان داخلی به بازار 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو از توقف مجدد خودرو داخلی به بازار از 

سوی شرکت های تولیدکننده خودرو خبر داد.
 سعید موتمنی با اشاره به افزایش ١۰ درصدی قیمت خودرو داخلی در یک 
هفته گذشته افزود: هم اکنون اختالف قیمت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان در 

کارخانه و بازار به  ٥ تا ٨ میلیون تومان، خودروهای ۳۰ تا ٤٥ میلیون تومان به ١٥ تا 
٢۰ و خودروهای ٤٥ تا ۶۰ میلیون تومان به١٥ تا ٢٥ میلیون تومان رسیده است.

موتمنی با اش��اره به اینکه بازار خودرو به آرامش نسبی رسیده بود گفت: با اظهارنظر 
درخصوص آزادس��ازی قیمت خودروها و حضور نداشتن شورای رقابت برای قیمت گذاری 
خودروهای زیر ٤٥ میلیون تومان، شرکت های خودروسازی عرضه را متوقف کردند که این 
اقدام، قیمت ها را افزایش داده است. وی ادامه داد: باید برعملکرد شرکت های تولیدکننده 

خودرو نظارت وجود داشته باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست.  صداوسیما

اتول
آثار تخریبی بخشنامه های ضد و نقیض دولت بر فعاالن اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخش��نامه های متعدد دولت در حوزه 
اقتصاد طی ماههای گذش��ته گفت: بخش��نامه های دولت آثار تخریبی بر فعاالن 

اقتصادی داشت و بسیاری از بخشنامه های ارزی ضدونقیض است.
مس��عود خوانساری گفت: اتاق بازرگانی تهران سابقه تاریخی کهنی دارد که 

بر این اساس حتی اتاق بازرگانی قبل از فرمان مشروطه وجود داشته و به همین 
دلیل به پاسداشت افرادی همچون امین الضرب پرداختیم که بر این اساس شناسایی 

بازرگانان برتر ایران صورت گرفته است. 
خوانساری از مشکالت امروز اقتصاد ایران سخن به میان آورد و گفت: در سه ماه اخیر 
بخشنامه های دولت آثار تخریبی زیادی را بر بخش خصوصی گذاشته که شاید روی کاغذ 
مهم نباشد ولی بر سرنوشت یک بازرگان اثر عمیقی به جای می گذارد. به خصوص در حوزه 

ارز بسیاری از بخشنامه های متعددی که دولت صادر کرد ضد و نقیض بود.  مهر

خط کش 

آمار مستاجرها از ٢۶.۶ درصد  خونه به  ۳۰.۷ خونه  ب��ه   ١۳9۰ س��ال  در 
درصد در سال ١۳9٥ افزایش یافته است.

طبق آمار بانک مرکزی در تیرماه ١۳9۷ رشد 
قیمت خرید و فروش مس��کن ش��هر تهران ٥٤.٢ 
درصد به ثبت رسیده؛ در حالی که افزایش اجاره بها 
١۳.۶ درصد اعالم شده است. بنابراین فاصله ٤۰.۶ 
درصدی بین این دو شاخص وجود دارد. علت اصلی 
ای��ن موضوع به نبود توان مس��تاجران برمی گردد. 
ب��ا این وج��ود طبق بررس��ی های میدان��ی، مبلغ 
قرارداده��ای اجاره در بعضی مناطق ش��هر تهران 
نسبت به س��ال قبل رشد ۳۰ تا ٥۰ درصد یافته و 
به همین دلیل گفته می ش��ود بعضی از خانوارهای 

اجاره نشین در حال ترک تهران هستند.
با جهش یکباره قیمت مس��کن ناش��ی از رشد 
بازارهای ارز و سکه از اوایل سال جاری فشار به طرف 
تقاضای مسکن بیشتر شده است. از سوی دیگر سهم 
مالکیت نس��بت به اجاره نشینی طی سال های اخیر 
روند کاهشی به خود گرفته است. سال ١۳۷٥ بالغ بر 
۷۳.٤ درص��د مردم ایران در خانه های ملکی زندگی 
می کردند، ١٥.٤ درصد مستاجر بودند و ١١.9 درصد 
در س��ایر واحدها سکونت داشتند. سال ١۳٨٥ رقم 
مالکیت ۶۷.9 درصد کاهش و س��کونت استیجاری 
٢٢.9 درصد افزایش یافت. در سال ١۳9۰ خانه های 
ملکی ۶٢.۷ درص��د و خانه های اس��تیجاری ٢۶.۶ 
درصد بود. سال ١۳9٥ این اعداد به ترتیب به ٥.۶۰ 

و ۳۰.۷ درصد رسید.
واضح است که علت اصلی شیفت نحوه تصرف 
از مالکی��ت به اجاره نش��ینی را بای��د در افت توان 
طرف تقاضا جست وجو کرد و دولت ها نتوانسته اند 
با ابزارها و مشوق های الزم به تامین مسکن مناسب 
برای اقش��ار جامعه اقدام کنن��د. یکی از مهم ترین 
راهکارها برای تقویت متقاضیان مس��کن، افزایش 
س��قف تسهیالت بانکی است. اواخر دولت های نهم 
و دهم س��هم تسهیالت نس��بت به قیمت مسکن 

به کمت��ر از ١۰ درصد تنزل کرده ب��ود. در دولت 
یازدهم به منظور کمک به متقاضیان مسکن، رقم 
تسهیالت به یکباره هشت برابر شد و به سقف ١۶۰ 
میلیون تومان برای زوجین رسید. این مبلغ تا سال 
گذشته حدود ٥۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی 
را در شهر تهران پوشش می داد. اما با جهش قیمت 
مسکن هم اکنون قدرت تسهیالت نسبت به قیمت 

مسکن به حدود ٢۶ درصد تنزل یافته است.
مدتی قبل، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک گفته ب��ود: در ماه های اخیر و به 
دنبال افزایش قیمت مس��کن و اجاره بها در ش��هر 

تهران ش��اهد روند مهاجرت اقش��ار اجاره نشین از 
تهران به س��مت ش��هرهای اطراف از جمله کرج، 

شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم.
ب��ازار اجاره با ش��روع فصل خ��رداد، متاثر از 
قیمت های پیشنهادی شرایط ملتهبی را آغاز کرد 
ام��ا به دلیل نبود ظرفی��ت در این حوزه به تدریج 
حالت تعادل به خ��ود گرفت و قیمت ها بخصوص 
در جن��وب پایتخت مقداری تعدیل ش��ده اس��ت. 
طبق آمارهای رس��می، نرخ رش��د قیمت مسکن 
شهر تهران از تیرماه سال قبل تا تیرماه امسال ٥٤ 
درص��د بوده، در حالی ک��ه قیمت اجاره در همین 

بازه زمان��ی ١۳.۶ درصد افزایش یافته که نش��ان 
می دهد ش��کاف ٤۰.۶ درصد بین این دو شاخص 
وج��ود دارد. موج��ران در هفته ه��ای اخیر تالش 
کردن��د این فاصله را پر کنند اما مس��تاجرانی که 
قدرت اقتصادی آنها نهایتا ٥ درصد نسبت به نرخ 
تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخ دهی به 

پیام سمت عرضه ی مسکن برخوردار نیستند.
وزارت راه و شهرس��ازی روز ١٤ تیرم��اه ابتدا 
راهکارهای 9گانه کنترل بازار مس��کن را با حضور 
فعاالن و کارشناسان این بخش بررسی کرد. سپس 
عب��اس آخوندی چه��ار الیحه "اصالح م��وادی از 

قانون اصالح مالیات های مستقیم مصوب ١۳9٤"، 
"اص��الح م��اده ١٥ قانون س��اماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن "، "افزایش مدت زمان اجاره 
ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها" و 
" الیحه دو فوریتی قانون پیش فروش ساختمان" را 
برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی 
که کارشناسان می گویند به دلیل قدرت اثرگذاری 
اقتصاد کالن بر بازار مس��کن، دست اندرکاران این 
حوزه نمی توانند به طور مستقل برنامه های سرکوب 
قیمت مسکن را پیاده سازی کنند. همچنین برخی 

کارشناسان، این راهکارها را دیرهنگام می دانند.
از س��وی دیگر، مدیرعامل بانک مس��کن اخیرا 
پنج سیاس��ت اعتب��اری جدید برای بازار مس��کن 
اعالم کرده است. ابوالقاسم رحیمی انارکی پرداخت 
تسهیالت ساخت به واحدهای متراژ پایین و متناسب 
با الگوی مصرف، افزایش س��قف وام اوراق از ۶۰ به 
٨۰ میلیون تومان، باال بردن سقف سنی واحدهای 
مشمول دریافت وام از ١٥ به ٢۰ سال و فعال سازی 
مجموعه شرکتی و سازمانی بانک مسکن در حوزه 
ساخت و تولید واحدهای مسکونی ارزان قیمت را از 

جمله این چهار راهکار عنوان کرده است.
س��لمان خادم المله کارشناس اقتصاد مسکن 
درباره راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرس��ازی 
برای کنترل بازار مس��کن می گوید: اقدامات فوری 
از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اوال باید 
پرس��ید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نکته ی 
بعدی این اس��ت که یک شخصی مالک خانه است 
و ش��خص دیگر خریدار و مستاجر است. در کدام 
چارچ��وب می خواهن��د اینها را مجب��ور کنند در 
مقطع فعلی اقدامات 9 گانه مدنظر را انجام دهند؟ 
ل��ذا این گونه برنامه ه��ا خروجی خاص��ی نخواهد 
داش��ت. البته نمی توان کار را رها کرد اما اتفاقاتی 
که در بخش مسکن، ارز یا طال افتاده به متغیرهای 
کالن مربوط می ش��ود و از سطح وزارتخانه و حتی 

سطح دولت فراتر است.  ایسنا

طی پنج سال اخیر؛

مستاجرهای تهرانی حاشیه نشین شدند

مدیرعامل شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه در صورتی که 
منابع مالی موردنیاز تأمین شود، پرونده مسکن مهر در این شهر در 
سال ۹۸ بسته خواهد شد، گفت: افزایش قیمت مسکن مهر به هیچ 

وجه در این شهر تکرار نخواهد شد.
سعید غفوری با اشاره به اینکه برای بسته شدن پرونده مسکن 
مهر نیازمند تأمین منابع مالی هستیم، در پاسخ به این سؤال که آیا 
این شهر بسته خواهد شد، گفت:  سال ۹۸ پرونده مسکن مهر در 
مصوبه  تومان  میلیارد   ۶۳ از  که  است  این  دولت  از  ما  درخواست 
اختصاص خواهد  برای کل کشور  که  مهر  برای مسکن  دولت  جدید 

یافت، به شهر جدید پردیس نیز از این مبلغ اعتباری تزریق شود.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان درخواست شده بود که به 
بود  قرار  که  مبلغ  این  اما هنوز  یابد  اختصاص  پردیس  شهر جدید 

ما  البته  انجام نشده است، گفت:  در مرداد و شهریور تزریق شود 
از  چراکه  نیستیم،  اعتبار  این گونه  دریافت  به  مشتاق  هم  چندان 

اوراق خزانه قرار بود این مبالغ پرداخت شود.
مدیرعامل شهر جدید پردیس با تأکید بر اینکه ۲۳۳۳ واحد مسکن 
مهر آماده تحویل است اما نبود برخی اقالم مثل بوستر پمپ و موتور 
آسانسور باعث شده تا حدودی با مشکل مواجه شویم، اظهار داشت: 
در شهر جدید پردیس ۲۵ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده است، 
بنابراین برای سرعت دادن به ساخت و ساز مسکن مهر قرار بود برخی 

از فازها را از پیمانکاران بگیریم و به پیمانکاران خوشنام بدهیم.
وی با اشاره به اینکه تا هفته دولت و تا شهریورماه ۵ هزار واحد مسکونی 
مسکن مهر افتتاح خواهد شد، گفت: عددی که در حال حاضر برای افتتاح 

واحدهای مسکن مهر اعالم شد در حال بزرگ شدن است.  فارس

نمای نزدیک

سال ۹۸؛ پرونده مسکن مهر پردیس بسته می شود
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اكبر به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قرار دارد .مقرر است با توجه به معلوم نبودن 
محــل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به ايشــان طبق ماده 174 
قانون ايين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ ميگــردد ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر شوند در غير اين صورت پس 

از انقضاى مهلت مذكور تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف/422
يوسف احمدى- بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

متن آگهى
بدينوسيله به اقايان بيوك هاشمى فرزند محمد و اكبرا بوجانى فرزند غالمعلى  و محمد 
بهرامى مهور فرزند ابراهيم ابالغ ميگردد با عنايت به شكايت قربانعلى وثوقى فرزند احمد 
و على اسمعلى پور اندرابى فرزند محرم عليه شما داير بر تخريب و سرقت از كارگاه مقرر 
است ظرف يك ماه از تاريخ نشر اگهى جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين مرجع 
حاضر شويدبديهى است درصورت عدم حضور غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد گرديد. 

م الف/423
مهدى جهانشيرى – بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

 آگهى ابالغ وقت جلسه دادرسى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان
بدينويســيله به اقاى ناصر تقى زاده مجهول المكان حسب اعالم شاكى كيبن سالميان 
فرزنــد محمــد داير بر انتقال مال غير وفق ماده 180 قانون آئين دادرســى كيفرى در اين 
روزنامه كثيراالنتشار درج نموده لذا الزم است جهت اخذ توضيح و اخرين دفاع ظرف مهلت 
يك ماه از تاريخ انتشار اگهى حاضر و از خود دفاع نمائيد واال وفق مقررات غيابا رسيدگى و 

اعالم نظر خواهد نمود. م الف/425
مهدى جهانشيرى – بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

دادنامه
پرونده كالســه 9609982986400553 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
بهارستان (105 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9609972990501723 - شاكى:اقاى 
ارش عبدالهى فرزند زيداله به نشانى تهران  خ 35 مترى شكوفه منطقه 19 روبه روى در 
معاينه فنى پ 57 -متهم:اقاى حامد پرويزى فرزند حشــمت اله به نشــانى سلطان اباد 30 
مترى فشار قوى ده مترى 3 كوچه باب الحوائج پالك 360 - اتهام:ايراد جرح عمدى با چاقو   
((راى دادگاه)) در خصوص اتهام اقاى حامد پرويزى فرزند حشــمت اله ايرانى اهل كنگاور 
24 ساله شغل ازاد ساكن شهرستان بهارستان مجرد و فاقد پيشينه محكوميت كيفرى دائر 
بر ايراد جرح عمدى با چاقو نسبت به اقاى آرش عبدالهى فرزند زيداله در تاريخ 96/1/17 
در ســلطان اباد شهرستان بهارستان دادگاه با توجه به شكايت شاكى و كيفر خواست فاقد 
شماره مورخ 96/4/17 دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان و با توجه به صورت 
جلسه مورخ 96/1/17 مرجع انتظامى مبنى بر مراجعه شاكى پس از وقوع جرم به كالنترى 
و اعالم وقوع بزه مذبور گواهى پزشكى قانونى كه در ان ورود صدمه به شاكى مورد تاييد 
قرار گرفته و ناشى از اصابت جسم سخت با لبه هاى برنده اعالم شده است گواهى گواه در 
مراحل تحقيق اقرار متهم به وقوع اصل درگيرى در مرحله تحقيق در دادسرا و عدم حضور 
وى در دادكاه حهت دفاع از اتهام انتســابى ارتكاب بزه مذبور را از ناحيه مشــاراليه محرز و 
ثابت تشــخيص و از حيث صدمات وارده به شــاكى به استناد ماده 449و559و709و715 
قانون مجازات اسالمى 1392 نامبرده را به پرداخت مبلغ دو درصد ديه كامل از بابت جرح 
بخيه شده مورب قسمت ميانى فرق سر و پرداخت يك دهم درصد ديه كامل از بابت ارش 
تورم مختصر پوســت اهيانه راست در حق شــاكى محكوم و اعالم مينمايد. و از حيث جنبه 
عمومــى بزه نيز نامبرده را به اســتناد مــاده 614 قانون مجازات اســالمى 1375 به تحمل 
يك ســال حبس تعزيرى درجه 6 با احتياب ايام بازداشت قبلى محكوم و االم مينمايد. راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ واقعى به متهم قابل واخواهى در همين دادگاه و 
سپس ظرف 20 روز از تاريخ انقضا مهلت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد.
م الف/426

حسين عرب ميستانى- رئيس شعبه 105 كيفرى دو دادگسترى شهرستان بهارستان

متن آگهى
هيات رســيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مســكن مســتقر در ثبت دماوند با 
صدور سند مالكيت بنام افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب از طريق انتشار آگهى 
به اطالع عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى 
باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند 
تحويــل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يكماه با مراجعه به دادگســترى دماوند گواهى طرح 

دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
235- رضــا امراله فرزند ابوالقاســم ششــدانگ يــك قطعه زمين با بنا به مســاحت 

127/32 مترمربع قسمتى از پالك 75 اصلى كيالن از سهم مجهول 
96- ميالد صافى فرزند فريدون ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 184 

مترمربع قسمتى از پالك 75/66 از مالكيت محمد بصير كاظمى 
231- رضا امراله فرزند ابوالقاسم ششدانگ يك قطعه زمين با بنا به مساحت 176/6 

مترمربع قسمتى از پالك 75 اصلى از سهم مجهول . م الف/5385
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 و تبصره يك ماده 394 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب ســال 1392 آقاى رضا على زينى فرزند عينعلى در 
پرونده كالسه 9409988444300963 به اتهام 1- مباشرت در حمل و نگهدارى هشت 
كيلوگرم مرفين 2- مباشرت در حمل و نگهدارى 226 كيلو و 700 گرم ترياك تحت تعقيب 
مى باشــد فذا قرار رســيدگى غيابى صادر ابــالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 
1397/7/21 ســاعت 10 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد 
مقــرر به دادگاه معرفى نمايند و مراتب در دو نوبت به فاصلــه 10 روز در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار يا محلى آگهى مى شود در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/2002
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ ماده 18 آيين نامه اجرا
ش پ :139604010259001281/1 بدين وســيله به حميد ليتكوهى نام پدر 
: مجيد شــماره شناســنمه 939 به نشانى آمل خ هراز آفتاب 21پالك 35 ابالغ مى شود 
كــه بانك ســپه مركزى به اســتناد قرارداد بانكــى شــماره 168800906 جهت وصول 
مبلــغ 413,065,181 ريــال تا تاريخ 96/5/25 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از 
تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجراييه صادر نموده و 
پرونده اجرايى به كالســه 9601323 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش مورخ 
97/3/9مامور،محل اقامت شــما به شــرح متن ســند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضاى 
بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى 
كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرايى جريان  خواهد يافت.م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل-سيد اسماعيل بنى هاشمى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: ســيد محمد ابرندآبادى فرزند سيد محمدعلى به 
نشــانى كرج پل آزادگان بلوار تربيت بوعلى 16 ساختمان پرديس ط 4 شرقى – مشخصات 
محكــوم عليه/ محكــوم عليهم: امين صالحــى شــهرودى ، محكوم به: بموجب درخواســت 
اجــراى حكــم مربوطه بــه شــماره 9510097431100832 و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509977431100576 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و 5100000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه از 
تاريخ سررسيد چك به تاريخ 95/06/19 تا اجراى حكم. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 
ابــالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقــع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى 
روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور 
مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى 
ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى 
دارد. (مــاده 34 قانــون اجراى احكام مدنى و مــاده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به 
نحوى كه باقيمانــده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه 
شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شود 
آزادى محكــوم عليــه از زندان منوط به موافقت محكوم لــه يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل 
توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف ياسوج

آگهى احضار متهم 
بدينوسيله به آقاى شهاب حيدرى فرزند اسداله مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به 
كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 
970288 به اتهام مزاحمت تلفنى جهت دفاع از خود و شــركت در جلســه رسيدگى تاريخ 
97/7/4 ساعت 10 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/2015
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم 
بدينوسيله به آقاى رسول نجفى فرزند على آقا مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به 
كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 
970331 به اتهام مباشــرت در يك فقره ســرقت تعزيرى جهت دفاع از خود و شركت در 
جلسه رســيدگى تاريخ 97/7/4 ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه 
حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. 

م الف/2014
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم 
بدينوســيله به آقاى / شــهناز مواليى فرزند على پاشــا مجهول المكان ابالغ ميگردد با 
توجه به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى 
شــماره 970327 به اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى و توهين و فحاشــى جهــت دفاع از خود و 
شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/7/3 ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو 
كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر 

خواهد نمود. م الف/2011
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم 
بدينوسيله به آقاى مهدى جليليان فرزند عابدين مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به 
كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 
970330 به اتهام مشاركت در سرقت جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 
97/7/4 ساعت 9 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/2013
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

اجراييه
ش بايگانــى شــعبه:970047 محكــوم لــه: اكبــر كاظمــى ف علــى اصغــر محكوم 
هــردو  جليــل  وركــى ف  عليهم:1-قاســم هاشــمخانى ف هاشــم2-رمضان ضامنــى 
مجهــول المكان محكوم به: به موجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه شــماره دادنامه 
9709971291300281-97/3/30 محكــوم عليهــم بــه صــورت تضامنــى محكوم 
هستند به :1-پرداخت 1,800,000,000 ريال وجه سه فقره سفته و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه آن از زمان مطالبه 97/1/21 تا زمان اجراى حكم برابر شاخص بانك مركزى 
و پرداخت350,000 ريال بابت هزينه نشــر آگهى و پرداخت 61,656,000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و خدمات قضايــى در حق خواهان2-پرداخت نيم عشــر دولتى در حق 

دولت جمهورى اسالمى ايران.م/الف
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-مرضيه حميدى

آگهى مزايده نوبت دوم
بــه حكايت پرونده كالســه 960466 اجراى احكام حقوقــى محمودآباد و به موجب 
نيابت صادره از اجراى احكام شــعبه 107 دادگاه حقوقــى مجتمع قضايى عدالت تهران 
محكوم عليه مســعود رحمانى محكوم اســت بــه پرداخــت210,000,000 ريال در حق 
محكوم له محســن شــهادى فر با وكالــت محمود رحمانى اصفهانى در ايــن دادگاه و مبلغ 
10,500,000 ريــال بابــت نيم عشــر دولتى در حق صنــدوق دولت بــا عنايت به عدم 
پرداخــت دين از ناحيه محكوم عليه نســبت به توقيــف 1/5 دانگ از پالك ثبتى 2066 
فرعــى از 13 اصلى بخــش 10 محمودآبــاد و ارزيابى اقدام كه مشــخصات آن عبارتند 
از:ملك فوق به شــماره پالك ثبتى 2066 فرعى از 13 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد 
به مســاحت 3145/40 مترمربع به نشــانى محمودآباد بعد از ســه راهى شــركت نفت 
روبه روى ورودى كنار گذر شــهردارى كه قدرالسهم محكوم عليه مسعود فراهانى 1/5 
دانگ مشــاع از شــش دانگ عرصه و اعيان پالك مذكور مى باشــد.حدود اربعه مندرج 
در ســند مالكيت با طبيعت مطابقت دارد در ملك مذكور بخشــى از آن اقدام به شــمع 
كوبى و ديوارســازى جهت احداث هتل آپارتمان نموده و بخشــى از آن اقدام به ساخت 
رســتوران به مســاحت بالغ بر 350 مترمربع گرديد ملــك داراى امتياز برق و آب بوده 
لــذا با عنايت بــه موقعيت مكانى و نيز لحــاظ نمودن كليه جوانــب ارزش 1/5 دانگ از 
شــش دانگ ملك فوق متعلق به محكوم عليه مسعود فراهانى 9,700,000,000 ريال( 
نــه ميليــارد و هفتصدميليون ريال) برآورد و اعالم گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از 
ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفــى از طريق مزايده در تاريخ 
97/6/20 ســاعت 11 صبــح در شــعبه اجراى احــكام حقوقــى دادگاه محمودآباد و در 
صــورت نياز در محــل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى 
توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه 
اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ 
آن فــى المجلس برابر مــاده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافــت و مابقى آن ظرف 
مــدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگــزارى مزايده و عدم اعتراض به 
آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه 
برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس 

از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ دادنامه غيابى به خوانده
درخصوص رونده كالسه 940935ح2 دعوى مطالبه خواهان(بنياد مستضعفان ) به 
طرفيت خوانده(بهرام چرخيان) كه مجهول المكان مى باشــد و حكم به محكوميت ايشان 
صادر گرديده(عطف به تبصره ماده 302 ق آ د م )بدين وسيله مفاد حكم صادره از اين 
دادگاه با شــماره 523/94-94/7/27 يك بار در روزنامه كثيراالنتشار(مركز يا محلى) 
منتشــر مى گــردد تا ضمن ابالغ به خوانــدگان مذكور از مفاد آن مطلــع و جهت دريافت 
دادنامه و مالحظه شــرح آن در دفتر اين دادگاه حاضر شــده و اصل دادنامه را دريافت 
نمايند.حكــم صادره از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف بيســت روز قابل واخواهى دراين 
دادگاه و پس از آن ظرف بيســت روز قابــل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر 
استان مى باشد.بديهى است پس از اتمام مهلت هاى مذكور حكم صادره قابليت اجرا را 

خواهد داشت.م/الف دادور –مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر
شــرح حكم ((رأى دادگاه)): درخصوص دادخواســت 94/12/12 ســازمان اموال 
و امــالك بنيــاد مســتضعفان(نمايندگى حقوقــى مازندران) بــه طرفيت بهــرام چرخيان 
بــه خواســته اعتراض به تقاضاى ثبــت خوانده در خصوص يك قطعه زمين به مســاحت 
827/99مترمربــع واقع در رامســر قريه گاورمگ قطعــه 109 تفكيكى از 279 اصلى 
بخش 5 ثبت رامسر مقوم به 50,000,100 ريال به انضمام خسارات وارده موضوع رأى 
شــماره 2293-94/11/17 صادره هيأت موضوع قانون  ساماندهى و حمايت از توليد 
و عرضه مســكن با اســتناد به ســوابق ثبت و جلب نظر كارشناســى،باتوجه به محتويات 
پرونده و رســيدگى هاى به عمل آمده خصوصا پاســخ اســتعالم به عمل آمــده از اداره 
ثبت اســناد و امالك محل وقوع ملك ذيل شماره 853-1395=95/11/18 به ضميمه 
رأى اعضاى هيأت(معترض عنه) و نيز نظريه كارشــناس منتخب دادگاه وارده به شــماره 
143513-97=97/2/10 كه به انضمام نقشــه ملك موضــوع تقاضاى ثبت خوانده و 
گــزارش وضعيت ثبتى ملك نتيجتا اعالم نموده كه در محدود ملك موضوع تقاضاى ثبت 
خوانده(قطعــه 109 تفكيكى)انعــكاس از وجود حكم اســترداد با شــمول قانون اجراى 
اصالحات اراضى و ملى شــده به موجب ماده 1 قانون ملى شــدن جنگل ها و مراتع وجود 
ندارد و به عنوان مســتثنى از اراضى ملى مى باشد و در مالكيت مالك اوليه كه خواهان 
قائــم مقام آن مى باشــد بوده كه با وصــف ابالغ نظريه كارشناســى از هرگونه اعتراض 
مصون مانده و خوانده با وصف ابالغ و دعوت از طريق نشــر آگهى حاضر نشــده و دفاع و 
ايــرادى در مقابل دعوى خواهان حتى با ارســال اليحه از خــود به عمل نياورده على هذا 
دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص مستندا به ماده 198 ق آ د م حكم به بطالن رأى 
معتــرض عنه و تقاضاى ثبت خوانده در قطعــه 109 تفكيكى از پالك 279 اصلى (114 
فرعى) قريه گاو رمك صادر و اعالم مى گردد.از باب تسبيب خوانده را حسب درخواست 
بــه پرداخت دو ميليون وپانصد هزارريال هزينه دادرســى در حــق خواهان محكوم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و درخواســت 
رســيدگى مجدد در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف همين مدت قابل 

درخواست تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر-سيدرضا رادفر

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده 960364 اجراى احكام مدنــى محكوم عليه مجمع هميارى بهمن خودرو 
بــا مديريت ســيدعلى اكبر عمرانى محكــوم به پرداخــت 15180000 ريال بابت اصل 
خواســته و 1500000 ريال هزينه كارشناسى و 1500000 ريال هزينه كارشناسى و 
مبلغ 530000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/10/26 در 
حق محكوم له احســان رائين مى باشــد.محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ 
اقدامــى ننموده و با معرفى يك عدد كولر  پنجره اى سامســونگ 24 هزار 2-ميز پينگ 
پنــگ فلــزى و چرخ دار كه جمعا به مبلغ 11500000 ريال برآورد مى گردد. مزايده در 
تاريخ 97/6/13 روز ســه شنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى داگسترى 
ميانــدرود از طريــق مزايده بــه فروش مى رســد . متقاضيان مى تواننــد پنج روز قبل 
از برگــزارى مزايده جهت اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احكام ميانــدرود مراجعه نمايند 
. مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين قيمت 
را قبــول كرده باشــد از برنــده مزايده فى المجلــس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و 
بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل 
پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف97/71
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى ابالغ ماده 18 آيين نامه اجرا
ش پ :139604010259001281/1 بدين وســيله به حميد ليتكوهى نام پدر 
: مجيد شــماره شناسنامه 939 به نشانى آمل خ هراز آفتاب 21پالك 35 ابالغ مى شود 
كــه بانك ســپه مركزى به اســتناد قرارداد بانكــى شــماره 168702738 جهت وصول 
مبلــغ 683,000,131 ريــال تا تاريخ 96/5/25 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از 
تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجراييه صادر نموده و 
پرونده اجرايى به كالســه 9601322 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش مورخ 
97/2/31مامور،محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى 
كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرايى جريان  خواهد يافت.م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل-سيد اسماعيل بنى هاشمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پ: 11/212/97 نظــر بــه ايــن كه خواهــان آقــاى عليرضا شــابازاده ف 
غالمحسين دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-مسعود مرجانى ف اكبر2-

اكبر مرجانى ف شكراهللا در اين شعبه تسليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به 
كالســه 11/212/97 ثبت و براى تاريخ 97/7/4 ســاعت 9 صبح تعيين وقت گرديده 
اســت ، لذا به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده، به تقاضاى خواهان و به اســتناد ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى ،مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شعبه يازدهم حاضر و قبل از 
آن جهت دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمايم آن به دفتر شــعبه يازدهم مراجعه 
نمايد.در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمايم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى 

به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر  شعبه يازدهم شوراى حل اختالف بابل

اجراييه
ش پ ك4/969/95 محكــوم له:ابراهيم بهراميان باوكالــت ابراهيم تبار محكوم 
عليه:ســيد صالــح ميرشــعبانى احمدى-مجهــول المكان بــه موجب رأى شــماره443-

96/4/25 شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف بابلســر كــه قطعيت يافتــه محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت 27,500,000 ريال اصل خواســته و 405,000 ريال هزينه 
دادرسى و 403,750 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/9/10 
تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر در حق دولت.به استناد ماده 
32 قانون شــوراى هاى حــل اختالف ناظر به ماده34 قانون اجــراى احكام مدنى محكوم 
عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين 
صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابلسر

آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى) 
در پرونــده اجرايــى كالســه 9400100 لــه بانك ســپه  مركــزى نكا عليــه احمد 
عبداللهــى ، شــش دانگ اعيانى يك دســتگاه آپارتمان (طلق با عرصــه وقف) تحت پالك 
57/378/6646 اصلى بخش 18 واقع در نكا كوچه اســفنديارى جنب مدرســه پروين 
اعتصامى به شــماره ثبت 11810 صفحه 389 جلد 89 چاپى 4765 ســرى  سال 91 به 
نام احمد عبداللهى صادر و تســليم گرديد كه يك دانگ مشــاع عرصه وقف مى باشــد و 
حدود و مشخصات وحقوق ارتفاقى آن عينا به شرح متن سند مى باشد ،طبق سند رهنى 
شــماره 18203-92/2/31  دفترخانه 96 نكا در قبال مبلغ 454,691,099 ريال در 
رهن بانك سپه نكا به مدت 156 ماه قرار گرفته است.وضعيت اجمالى ملك: 1- داراى 
اســتحكام مناســب2-اعيان انبــارى قطعه 3 به مســاحت 3/92 مترمربــع 3-تراس به 
مساحت 2/42 مترمربع5-اسكلت بتنى 6-بدون پاركينگ7-درب پاركينگ ريموت8-
درب ورودى ضد ســرقت9-نماى بيرونى ســاختمان سنگ و كف پاركينگ موزاييك10-

داراى آشــپزخانه اپن و كابينت ام دى اف مى باشــد. طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 
788,785,000 ريال ارزيابى شــده كه به مســاحت 83,03 مترمربع واقع در طبقه دوم 
واحد چهارم با قدمت حدود 5 ســال و عمر مفيد ســاختمان 30 سال داراى انشعابات آب 
بــه صورت مشــاعى و برق و گاز به صــورت اختصاصى كه برابر گــزارش مامور اجرا در 
تصرف مديون مى باشــد .پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز دوشــنبه 97/6/12 در 
اداره ثبت اســناد و امالك شــعبه نكا واقع در خيابان انقالب جنب اداره دارايى از طريق 
مزايده به فروش مى رســد.مزايده از مبلغ 788,785,000 ريال شــروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و 
نيــز در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و 

مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :سه شنبه 97/5/23).م/الف
محمدمهدى قليان- رييس ثبت اسناد وامالك نكا

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالســه 2/970022 له بهروز فرمندى عليه سروش لقمانى جهت 
وصول محكوم به و هزينه هاى اجراى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف 
و بــه مبلــغ 16,500,000 ريال ارزيابى و مقرر شــد در روز چهارشــنبه 97/5/24 از 
ســاعت 9 الى 10 ازطريــق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى ســارى به 
فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شــروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده 
اخــذ و مابقــى بايد ظرف يــك ماه پرداخت گــردد هم چنين در صــورت انصراف يا عدم 
پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صنــدوق دولت ضبط خواهد 
شد.اموال مورد مزايده واقع در مغازه آقاى سروش لقمانى در بلوار خزر سارى عبارتند 
8500RP/n-)*180ma 80m/s) از:300 عدد صفحه ســنگ بــرش آهن مارك رضــا

46s5BF-A24مى باشــد .قيمت هر عدد صفحه ســنگ برش به مبلغ 55000 ريال و 
قيمت كل اموال توقيفى به مبلغ 16,500,000 ريال برآورد گرديد كه به ميزان محكوم 

به و هزينه اجراى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى


