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گوشتدرعیدقربانگراننمیشود
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی با بیان اینکه 
قیمت این نوع گوشت در ایام عید قربان گران نخواهد 
شد، گفت: مردم در روز عید قربان برای خرید دام زنده 
صف نکشند تا دام بهتری را با قیمت مناسب تر بخرند.

علی اصغر ملکی گفت: خوشبختانه با تدابیر انجام 
ش��ده از سوی دولت، قیمت نس��بت به هفته گذشته 
تغییری نداش��ته ضمن اینکه در ح��ال حاضر قیمت 
هرکیلوگرم ش��قه بدون دنبه ب��رای مغازه داران حدود 
۵۱ هزار تومان اس��ت که با ۱۰ درصد س��ود آن را به 

قیمت ۵۸ تا ۵۹ هزارتومان عرضه می کنند. 
وی افزود: علی رغم نزدیک شدن به عید قربان، این 
امر نتوانسته بر قیمت گوشت در بازار تاثیرگذار باشد اما 
هم اکنون عرضه دام به اندازه کافی است و نیاز کشور در 

عید قربان را تامین خواهد کرد.  مهر

ارائهخدماتبانکشهر
درمراکزعرضهدامپایتخت

مدیر امور بازاریابی بانک شهر از ارائه خدمات این 
بان��ک در مراکز عرضه دام پایتخت به مناس��بت عید 

سعید قربان خبر داد.
حس��ین ابوحم��زه اظهار ک��رد: همزم��ان با عید 
س��عید قربان، ۱3۰ دس��تگاه پایانه فروش این بانک، 
دستگاه های خودپرداز سیار و همچنین شهرنت سیار 
این بان��ک در مراکز عرضه دام پایتخ��ت راه اندازی و 
مس��تقر شده اس��ت. وی طرح عرضه بهداشتی دام را 
با هدف خدمت رس��انی مناس��ب به شهروندان تهرانی 
در اجرای سنت حسنه عید قربان عنوان کرد و افزود: 
این رویداد عظیم تاریخی همه س��اله توس��ط سازمان 
میادین میوه و تره بار ش��هرداری تهران و با همکاری و 

مشارکت بانک شهر صورت می پذیرد.

اخبار

افزایش۸۰درصدیصادراتفرشایرانبهآمریکا
 رئیس مرکز ملی فرش با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۷۹۲.۷ 
تن فرش دستباف به ارزش 3۸ میلیون الر به آمریکا صادر شده است، گفت: این 

رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰.۹ درصد افزایش داشته است.
فرش��ته دس��تپاک با اش��اره به صادرات فرش دس��تباف ایران به آمریکا در 

چهار ماهه اول س��ال جاری گفت: در چهار ماهه ابتدای س��ال ۹۷ معادل ۷۹۲.۷ 
تن فرش دس��تباف به ارزش 3۸ میلیون دالر صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به لحاظ وزنی ۱۷۱ درصد و ارزشی ۸۰.۹ درصد افزایش داشته، این در حالی 
اس��ت که در چهار ماهه ابتدای س��ال ۹۶ ۲۹۲.۵ تن به ارزش ۲۱ میلیون دالر به این 

کشور صادر شده بود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران کل صادرات فرش در چهار ماهه ابتدای س��ال جاری را 

هزار و ۹۸3.۸ تن به ارزش ۹۹.۶ میلیون دالر عنوان کرد.  مهر

مسیر توسعه 
احتمالقاچاقبرنجبهکشورهایهمسایهوجوددارد

دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ب��ا توجه به افزایش نرخ ارز و واردات 
برنج با ارز مبادله ای، احتمال قاچاق برنج به کشورهای همسایه وجود دارد.

مسیح کشاورز با انتقاد از عملکرد سیاست گذاری های دولت در حوزه نظارت بر 
واردات برنج و برخورد سلیقه ای برخی ارگان ها اظهار داشت: از یک طرف دولت از ما 

می خواهد که برای تامین مابه التفاوت نیاز و تولید برنج به عنوان یکی از کاالهای اساسی 
در کشور وارد عمل شویم و حتی به عنوان بخش خصوصی سعی کرده ایم تا مقداری ذخیره 

استراتژیک برای تحریم های احتمال آبان ماه داشته باشیم، اما از طرف دیگر سازمان هایی مانند 
نیروی انتظامی و تعزیرات برنج های وارداتی موجود در انبارها را احتکار می نامند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج به این نکته اشاره کرد که امسال ۹۰۰ هزار تن برنج 
وارد ش��ده که ۲۰۰ ه��زار تن آن در گمرکات در حال تخصیص ارز و ترخیص اس��ت و 

بخشی هم بارگیری شده و در راه است.  فارس

راه سبز
ازسرگیریفعالیتسامانهکارآبرایپرداختواماشتغالروستایی

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری درخصوص توقف 
سامانه کارآ برای پرداخت وام اشتغال روستایی گفت: به دلیل بازبینی و برطرف 
کردن اش��کاالت سایت کارآ متوقف ش��ده بود که پس از برطرف کردن ایرادات 

این سامانه مجددا بازگشایی و در دسترس قرار گرفته است.
ابوالفضل رضوی درباره فرصت های توس��عه روس��تایی در کشور، اظهار کرد: 

اخیرا از طریق ش��ناخت کارآفرینان و نخبگان روس��تایی به تش��کیل س��ازمان های 
مردم نهاد توس��عه ای روستایی و گروه های پیشتاز اقدام کرده ایم که امیدواریم در یک یا 

دو سال آینده اثرات مثبت آن را در توسعه روستاها مشاهده کنیم.
وی درخصوص توقف سامانه کارآ برای پرداخت وام اشتغال روستایی گفت: به دلیل 
بازبینی و برطرف کردن اش��کاالت سایت کارآ متوقف شده بود که پس از برطرف کردن 

ایرادات این سامانه مجددا بازگشایی و در دسترس قرار گرفته است.  تسنیم

پشت باجه 

بی��ش از نی��م ق��رن از تاریخ نقشــــه راه گروه معیشت 
تولید اولین خودروی س��واری در ایران می گذرد. 
شرکت ایران ناسیونال که فعالیت خود را با ساخت 
اتاق های اتوبوس در  س��ال ۱3٤۱ آغاز کرده بود از 
 س��ال ۱3٤۶ بود که وارد صنعت خودروسازی در 
ایران ش��د و به این ترتی��ب پیکان به  عنوان اولین 
خودروی س��واری ایران در  سال ۱3٤۶ در شرکت 
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال وارد بازار شد. 
آن روزه��ا تعداد خودروس��ازان جهان ب��ه تعداد 
انگش��تان دس��ت محدود بود. در آس��یا نیز غیر از 
ژاپن کش��ورهای دیگر ح��رف چندانی برای گفتن 
در این صنعت نداش��تند. صنعت خودروسازی کره 
جنوبی هم که زمان کوتاهی از ش��روع فعالیت آن 
س��پری می ش��د، تقریبا همزمان با ایران س��اخت 
خ��ودرو را آغاز کرده بود. ب��ا وجود این که در ابتدا 
س��طح کیفی و کمی صنعت خودروسازی ایران و 
کره همسان یکدیگر به پیش می رفت، اما در ادامه 
خودروس��ازی ایران از کره عقب افتاد به طوری که 
هم اکنون فاصله بسیاری میان صنایع خودروسازی 
این دو کش��ور وج��ود دارد. امروز ک��ره به  عنوان 
یکی از قطب های تولید خودرو در جهان به ش��مار 
می آید که صنعت خودروس��ازی در ایران تنها در 

کسوت یک مونتاژ کار درحال درجا زدن است.

ادعای4۰ساله
این اتفاق در حالی رخ داده که متولیان همواره 
ادعای زیادی نسبت به حمایت از این صنعت دارند 
و با گذشت ٤۰ سال این صنعت همچنان در انحصار 
دو غول خودروس��از کش��ور قرار دارد. دو غولی که 
همواره از حمایت ها بس��یاری از سوی مدیران رده 
باال از وزیر صنعت، معدن تجارت گرفته تا نهادهایی 

وابسته به فعالیت این صنعت؛ بهره مند هستند. 
حمایت هایی که منجر به آن ش��ده تا فعاالن و 
تولیدکنندگان این عرصه هیچ گاه به این باور نرسند 

که باید در مسیر ایمنی حرکت کرده و تولیدات خود 
را کیفی کنند. در مورد حمایت های خاص آقای وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و البته رانت هایی که در طول 
این س��ال ها در حوزه خودرو وجود داش��ته و هست 
حرف برای گفتن بس��یار است اما در این گزارش بنا 
داریم که در یک نگاه مقایسه ای از صنعتی سخن به 
می��ان آوریم که با وجود نبود حمایت و هدایت های 
رانتی و غیررانتی توانسته حجمی بالغ بر ۸۰ درصد 
نیاز کشور را از تولیدات داخل پاسخگو باشد و درصد 
باالیی از مسئولیت آن نیز به عهده بخش خصوصی 

و نه خصولتی و دولتی است.

صنعتیفراموششده
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان و تحلیلگ��ران تجارت 
محصوالت کش��اورزی و غذایی بخ��ش پررنگی از 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را 
به خود اختصاص داد ه و این صنعت اکنون با پنج 

تریلیون دالر، ۱۰ درصد هزینه های مصرف کنندگان 
و ٤۰ درصد اشتغال را در اختیار دارد.

بنابر آمار منتش��ر ش��ده ای��ن صنعت همچنین 
به تنهای��ی 3۰ درص��د از گازه��ای گلخان��ه ای را در 
جه��ان تولید می کند و ای��ران نیز از دیرب��از یکی از 
کش��ورهای مهم در این عرصه بوده است به طوریکه 
از زم��ان اصالحات ارزی تا امروز بخش صنایع غذایی 
و کش��اورزی از اهمیت باال برخ��وردار بوده و در حال 
حاضر نیز ۱۵ درصد از سرمایه گذاری های ایجاد  شده و 
اشتغال در بخش صنعت در این قسمت حیاتی است.

تجارتپرسود
براس��اس نقطه نظرات منتشر ش��ده از سوی 
کارشناس��ان زودبازده ب��ودن از جمله ویژگی های 
مثبت س��رمایه گذاری در تولید مواد غذایی اس��ت 
که این مساله امری مهم برای سرمایه گذاران تلقی 
شده و می شود اما همچنان از نگاه متولیان مغفول 

مانده است. 
از سوی دیگر کارشناسان این عرصه با بیان اینکه 
عدم وابس��تگی زیاد این صنعت به واردات مواد اولیه 
موجب ش��ده تا این حوزه از جایگاه نس��بتاً ویژه ای 
برخوردار باشد می گویند؛ صنایع غذایی ایران وضعیت 
مناسبی از جهت سودآوری دارند و می توان با وجود 

ضریب نسبتاً پایین آن از نوسانات کم آن بهره برد. 
این گروه با ارزیابی ش��رکت های صنایع غذایی 
حاض��ر در ب��ورس می گویند؛ ش��رکت های صنایع 
غذایی در میان صنایع بورسی از نظر شاخص قیمت 
به درآمد )P/E( این صنعت در رده نهم قرار دارد و 
با نسبت حدود ۹ می توان این استنباط را داشت که 

خوش بینی نسبت به این سهم ها در بازار وجود دارد 
که میانگین این نسبت از میانگین بازار باالتر است.

به اعتق��اد این تحلیلگران ورود ش��رکت های 
صنایع غذایی در بازار سرمایه و جذب سرمایه های 
بالق��وه داخل��ی و خارجی موجب پویایی بیش��تر 
صنایع و س��عی آنها در باال بردن بهره وری می شود 
زیرا طبیعتاً س��رمایه ها به س��مت صنایع موفق تر 
جذب  ش��ده و این ام��ر باعث ایج��اد رقابت میان 
صنایع پذیرفته ش��ده در بازار سرمایه خواهد شد. 
اما ب��ا وجوداین مزیت ها این مهم آن طور که باید 

مورد توجه متولیان نبوده و نیست.

1۰درصدازتولیدناخالصکشور
کارشناس��ان و تحلیلگران ح��وزه غذا با تاکید 
بر این مس��اله ک��ه صنعت محص��والت غذایی از 
صنایع غیر ادواری اس��ت که در همه فصول س��ال 
و در وضعیت های اقتص��ادی مختلف، تقاضا برای 
محصوالت ای��ن صنعت به طور دائ��م وجود دارد 
مدعی هس��تند که صنایع غذایی تقریباً ۱۰ درصد 
تولی��د ناخالص داخلی کش��ور را تولی��د می کنند 
که رقم قابل توجهی اس��ت. ای��ن صنایع در حال 
حاضر بیش��تر پاسخگوی نیازهای داخلی بودند اما 
برخالف س��ایر صنایع، صنعت غذایی در ایران یک 
بخش تحول یافته و پیشرفته است، اما چشم انداز 
س��ال ۱٤۰٤ قرار بوده که ظرفی��ت تولید در این 
صنع��ت به بیش از 3۰۰ میلیون تن برس��د رقمی 
که با توج��ه به آمار و ارقام کنون��ی فاصله زیادی 
از اهداف تدوین ش��ده دارد. براساس آمار موجود؛ 
ارزش ص��ادرات مواد غذایی طی ی��ک دهه اخیر 

بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته اس��ت و در شرایط 
کنونی بی��ش از ۱۱ درص��د ارزش افزوده صنعت 

کشور توسط بخش صنایع غذایی ایجاد می شود.
کارشناس��ان و تحلیلگران این ح��وزه با مبنا 
قرار دادن میزان صادرات مواد غذایی ایران در ۹۶ 
معتقدند این میزان با رش��د ۸ درصدي در ارزش، 
به رقم ۲ میلیارد و ۷۷ میلیون دالر و از نظر وزنی 
به یک میلیون و ۱۷۸ هزار تن رس��یده اس��ت. به 
باور این گروه با احتس��اب نیاز داخلی به رقمی در 
ح��دود ۷۵ میلیون تن، می توان برای صادرات 3۰ 
تا ٤۰ میلیون تن از محصوالت کشاورزی فرآوری 
ش��ده به کش��ورهای دیگر برنامه ریزی کرد و این 
همان مساله ای است که مثل بسیار از موارد دیگر 

از نظر متولیان مغفول مانده است.
سال هاست که فعاالن و کارشناسان حوزه اعالم 
می کنند که با اندکی فرآوری و بسته بندی مناسب 
می توان ارزآوری قابل توجهی در این عرصه داشت 
اما گوش هیچ متولی به این موضوع بدهکار نیست 
از س��وی دیگر برخی فع��االن معتقدند حمل و نقل 
سردخانه ای کش��ور وضعیت چندان خوبی ندارد و 
این مش��کل ،معضالت این ح��وزه را چندان کرده 
است. به اعتقاد برخی فعاالن این حوزه؛ ۹۹ درصد 
تولید غذا در دست بخش خصوصی است، اما تمام 
پیش نیازهای تولید اعم از تصمیم گیری، تعیین نرخ 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، تعرفه واردات 
و بسیاری از مس��ائل دیگر در دست دولت است و 

شاید بخش اعظم مشکالت همین باشد.
به باور کارشناس��ان شرایط ژئوپلتیکی ایران در 
خاورمیانه به گونه ای اس��ت که این هدف به راحتی 
محقق می شوداگر متولیان بخواهند و عزم خود را در 
این حوزه جزم کنند و با برنامه ریزی دراین مسیر گام 
بردارند. به باور این کارشناس��ان اگر متولیان همت 
کنند؛ کشورهای همس��ایه می تواند هدف صادرات 
صنایع غذایی باش��د اما این مهم میسر نخواهد شد 

مگر با اقدام به اصالحات اساسی در این صنعت.

سیاست روز پتانسیل رشد صنایع کشور را بررسی می کند؛

اشتهای ارزآوری صنعت غذا

آگهى مفقودى
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به نكا جنب شــركت شــماليت مراجعه نمايند. بديهى اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. سارى

اينجانب كبرى طريحى مالك خودرو به شــماره شاسى 83646008 ش موتور 10FSS14883983 به علت 
فقدان ســند كمپانى و برگ ســبز خودرو تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى 
درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص 
تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى

شاســى   163B0228712 موتــور  ش  روغنــى  ســفيد   206SD-TU5 پــژو  خــودرو  ســبز  كارت 
NAAP41FE3GJ750677 پالك 82-693ايران47 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند و برگ ســبز خودروپژو 206 مدل 1389 رنگ ســفيد روغنى به شــماره 62-278ب53 ش موتور 
14189078283 شاسى NAAP03ED7BJ487880 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 100016216RR052627 سند مادر و برگ سبز خودرو ال 90 به شماره پالك ايران72-324ق41 ش موتور
شاسى NAALSRBYWGA530557 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.لذا چنانچه احدى درخصوص خودرو 
فوق اعتراضى دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اى سارى واقع در كيلومتر 5جاده سارى به نكا جنب شركت 

شماليت مراجعه نمايد بديهى است پس از مدت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى

سند موتورسيكلت پالس 180 سى سى مدل 1387 رنگ آلبالويى به شماره تهران45-96255 ش موتور 
17119 شاسى 8712552 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

مجوز حمل سالح گلوله زنى 5 تير گلنگدنى كاليبر 92/7 به شماره سالح ك 385 04749   ساخت ايران به 
نام صفدر شناور فرزند احمد به شماره شناسنامه 376 و كد ملى 4269407409 مفقود گرديده واز درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. ياسوج (نوبت سوم)

اصل گواهينامه صالحيت پيمانكارى شــركت عمران ســاز دشــت گز پايه پنج دررشــته ساختمان وپايه پنج 
دررشته راه و ترابرى به شماره ثبت 3928 ( سهامى خاص) و شناسه ملى 10861778039به نام محسن رمضانى 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار  ساقط مى باشد .ياسوج

برگ سبز تراكتور 475 به شماره پالك 463 ك 14 ايران 86 مدل 1397 بنام رمضانعلى شجاعى راد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.بجنورد 

اينجانب محمد قربانى  مالك خودروى پژو 206به شــماره شــهربانى 116 ب  51ايران 26وشــماره شاسى  
NAAP03ED7CJ578312وبه شماره موتور 14191009016به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ سبز پژو 206 به شماره شهربانى 116 ب 51 ايران 26 مدل 1391 بنام محمد قربانى مفقود گرديده 
و از درجه اعتبارساقط مى باشد. بجنورد

ســند و شناســنامه(برگ ســبز) خودروكوپه سيســتم هيونداى تيپ جنســيس 3800 مدل 2011 برنگ 
قرمزبشــماره موتورG6DAAA558503و شــماره شاســى KMHHU61H7BU047547و شماره پالك ايران 

84-712د33به نام باقر ارزانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز)خودرو وانت سيستم تويوتا تيپ 1600 مدل 1984 برنگسبز-متاليك بشماره موتور 
089864و شــماره شاســى032590و شــماره پالك ايران 94-628د14به نام موســى موسى پور غيبى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مــدرك فارغ التحصيلــى اينجانب محمود معدنى ثانى فرزند عبدالمجيد, به ش.ش:393 صادره از ســبزوار 
درمقطع كارشناســى ارشد ناپيوســته رشته مهندسى كشــاورزى گرايش زراعت, صادره از واحد دانشگاهى آزاد 
اسالمى نيشابور باشماره 179093000990 ,مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا ميشود اصل 
مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نيشــابور به نشــانى بلوار علم و فناورى، دانشــگاه آزاد اسالمى ارسال 

نمايد. 

برگ ســبز وانت پيكان مدل 1393 رنگ سفيدشــيرى روغنى بشماره پالك ايران 32- 114 ى 38 بشماره 
موتور 118P0075164 و شــماره شاســى NAAA36AAXEG674160 بنام امين حصارى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كارت شناسايى وكالت خانم اقدس رهائى به كدملى 4568915082 و شماره پروانه 9554 صادره از مركز 
امور مشاوران حقوقى وكال و كارشناسان قوه قضائيه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشــجويى خانم اقدس رهائى به شماره دانشــجويى 920609348 صادره از دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد دامغان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

بدينوسيله اعالم ميدارد كارت دانشجويى به شماره 9611216191 رشته پزشكى ، دانشگاه علوم پزشكى 
ايران بنام اينجانب مريم نورى بشماره ملى 4580341511 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. نوبت 

اول 97/5/30- نوبت دوم 97/6/10 ، شاهرود

برگ ســبز خودرو پيــكان وانت تيــپ 1600 مدل 1385 رنگ ســفيد 

شماره موتور 11285003234 شماره شاسى 12169660 و شماره نيروى 

انتظامــى 68-654م94 بنام مهدى عمونجف بــه ش ملى 0320454924 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. كرج

آگهى ابالغ 
خواهان شــاكى اعتماد ايرانيان دادخواســتى به طرفيت خوانده/خواندگان 1-غالمرضا بختيارى به خواسته 
مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 53 شوراى حل اختالف 
مجتمع شــماره دو شهرســتان مشــهد واقع در بلوار شــهيد قره نى- نبش قره نى 31 ارجاع و به كالســه بايگانى 
970216 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 97/7/11 ســاعت 8:45 صبح تعيين شــده اســت به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف20043
تاريخ انتشار: 1397/05/30

 شعبه 53 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه جواد موالئى به نشانى مجهول المكان مى باشد 
در مورد دادخواســت تعاونى اعتبار ثامن االئمه چون وفق دادنامه 9509977458300515 مورخ 95/06/29 
صادره از شــعبه 53 در پرونده كالســه 950358 محكوم به پرداخت 1- مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته 2- مبلغ 3/470/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى 3-حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى كانون 
وكالى دادگســترى 4-خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 94/4/8 تا اجراى حكم بر مبناى شاخص 
نرخ تورم بانك مركزى با احتساب در دايره اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم 5- پرداخت نيم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت بر عهده محكوم عليه مى باشد نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت بر عهده محكومين مى باشد 
ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غيراينصورت دايره اجراى 

احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 20044
تاريخ انتشار: 1397/05/30

شعبه 53 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
خواهان شاكى شركت تعاونى اعتبار اعتماد ايرانيان دادخواستى به طرفيت خوانده/خواندگان  1- على رضا 
قانع كيا به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 53 
شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهيد قره نى – نبش قره نى 31ارجاع و به 
كالسه بايگانى 970246 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 97/7/11 ساعت 9:00 صبح تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 20045
تاريخ انتشار: 1397/05/0

شعبه 53 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى/خانم ســيد جواد حجازى موســوى داراى شناسنامه شــماره 830 به شرح دادخواست به 
كالســه 9700557 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كبرى 
اســكندرنيا به شناســنامه 489 در تاريــخ 1395/11/20 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1-ســيد محمد حجازى موســوى فرزند ســيد جواد ش ش 237 متولد 
1310/05/15 صادره مشــهد (همســر متوفى) 2- ســيد جواد حجازى موســوى فرزند سيد محمد ش ش 830 
متولد 1351/3/8 صادره مشــهد (فرزند متوفى) 3-خانم بى بى عاليه حجازى موسوى فرزند سيد محمد ش ش 
226 متولد 1337/1/15 صادره مشهد (فرزند متوفى) 4- بى بى صديقه حجازى موسوى فرزند سيد محمد ش 
ش 33811 متولد 1338/11/1 صادره مشهد (فرزند متوفى) 5- بى بى طيبه حجازى موسوى فرزند سيد محمد 
ش ش 1329 متولد 1340/11/1 صادره مشــهد (فرزند متوفى) 6- بى بى طاهره حجازى موســوى فرزند سيد 
محمد ش ش 3596 متولد 1342/12/1 صادره مشــهد (فرزند متوفى) 7-بى بى فروغ حجازى موســوى فرزند 
ســيد محمد ش ش 3597 متولد 1345/11/1 صادره مشــهد (فرزند متوفى) 8- بى بى فرزانه حجازى موسوى 
فرزد ســيد محمد ش ش 16624 متولد 1357/3/14 صادره مشــهد (فرزند متوفى) اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهدشد. م.الف 20284
تاريخ انتشار: 1397/05/30

 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: على محمدى فرزند هاشم به نشانى همدان شهرستان تويسركان بخش 
مركزى شهرســتان تويسركان دهقان سيد شهاب روستا جيجانكوه - مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- 
معصومه الفيده به نشانى تهران خ دوازده وليعصر 5 پالك 20 طبقه 5 -2- هدايت حسين خانى فرزند خداشكر 
به نشــانى تهران مرتضى گرد وليعصر 5 پالك 1- محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 
پرونده 912/96ح/114 ح و شــماره دادنامه مربوطه 9709978528900226 با رمز 50170 محكوم عليه ها 
محكوم هستند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه در حق محكوم له و در خصوص خســارت تاخير تاديه با توجه به دگرگونى پى در پى شــاخصهاى اعالم شده از 
سوى بانك مركزى و مشخص نبودن زمان اجراى حكم قاضى شورا اجراى احكام را مكلف مى دارد نسبت به محاسبه 
آن از تاريخ سررســيد چك مورخه 96/11/30 لغايت اجراى حكم و وصول محكوم به اقدام و ان را از دادباخته 
گرفته و تحويل دادبرده نمايد. همچنين در صورت عدم ترتيب جهت اجراى حكم و ارسال اجرائيه به اجراى احكام 
مبلغ 250/000 تومان بابت حق اجرا (نيم عشــر دولتى) در حق صندوق دولت بر عهده محكوم عليه مى باشــد. 
محكــوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گــذارد (ماده 34 قانون 

اجراى احكام مدنى) م الف/207
رئيس حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم زهرا گروسى طبق وكالتنامه شماره6405 مورخ 1395/07/01 دفترخانه 50 رباط كريم 
و تفويضى شــماره 8542 مــورخ 1397/02/24 دفترخانه 50 رباط كريم به وكالــت از مالك وحيد ولى پور طبق 
درخواســت وارده به شــماره 5511 مورخ 1397/05/09 برابر دو فقره استشهاديه مصدق شده دفتر خانه 50 
بهارستان اعالم نموده كه سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه اپارتمان با اعالم اينكه سند مالكيت ششدانگ يك 
دســتگاه اپارتمان مسكونى واقع در سمت شمالى طبقه سوم به مساحت 68/88 متر مربع قطعه 5 تفكيكى پالك 
16916 فرعى از 142 اصلى و مجزى شده از پالك 4416 فرعى از اصلى مذكور واقع در قريه سلطان اباد بخش 
شهرستان بهارستان ذيل ثبت 177258 صفحه 296 دفتر جلد 846 ريال چاپى 510994 الف 95 بنام وحيد ولى 
پور ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت و برابر سند شــماره 34861 مورخ 1393/11/27 دفترخانه 31 رباط 
كريم در رهن بانك مسكن ميباشد بعلت اسباب كشى مفقود گرديده است و طبق درخواست وارده فوق تقاضاى 
صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا مراتب در در اجراى ماده 120 ائين نامه قانون ثبت در يك نوبت اگهى 
مينمايد تا چنانچه شخص يا اشخاصى مدعى به انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد از تاريخ انتشار اگهى بمدت 10 روز پس از انتشار اگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله به اين اداره مراجعه ورسيد دريافت نمايند در غير اين صورت اداره ثبت وفق مقررات اقدام خواهد 

نمود و اعتراض ايشان فقط در مراجع قضايى قابل رسيدگى مى باشد. م الف/ 1167
 عابدين نورى شيرازى – كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بهارستان

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / رضا و حســن كاشــانى به نمايندگى از وراث مرحوم على محمد كاشانى مالك 
1/5 دانگ سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 75/1055 سنگ اصلى واقع در قريه كيالن به نشانى دماوند 
روســتاى كيالن موضوع ســند / اسناد مالكيت شماره 1142 صادره به تاريخ 1313/7/2 متقاضى تعيين بستر و 
حريم رودخانه / مسيل / نهر .... 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 تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است 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/5372- تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30
اداره امور آب تهران - دماوند

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

برابر رأى شماره 139760301058001121 مورخ 1397/4/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب خاتون حبيبى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 141 كدملى 0439586712 
صادره از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 248/96 مترمربع پالك 6000 فرعى و مجزى 
شــده از پالك 1771 فرعى از 2 اصلى واقع در شــهر د ماوند خريدارى از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 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/5354– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/15 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/5/30
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر راى شماره 139760301053001531 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى احمدرضا آقامحمدى فرزند على بشماره شناسنامه 1935 صادره از رى در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3500 مترمربع پالك 90 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رســمى احمدرضا آقا محمدى محرز گرديده اســت. 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 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 است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/5/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30 - م الف/2179
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053001534 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمودرضا آقامحمدى فرزند على بشماره شناسنامه 1809 صادره از رى در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3500 مترمربع پالك 90 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رسمى محمود رضا آقا محمدى 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 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 است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/5/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30 - م الف/2180
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابــر رأى اصالحــى شــماره 139760324002000521 مورخــه 1397/4/24 هيــات اول موضــوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى برازجان تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حميدرضا رجبى بنداروز فرزند رمضان به شــماره شناســنامه 1462 و كدملى 
3520259494 صادره از دشتســتان در ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 9187 مترمربع پالك 
3542 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضى نام بلند خريدارى شده از ورثه آقايان گشتاسب 
قايدى و كاوس قايدى و حســنعلى قايدى گرديده اســت. 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 اولين انتشار 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 مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع 
مراجع متضرر به مراجع ذيصالح قانونى (دادگاه) نيست. - تاريخ انتشار نوبت اول 1397/5/15- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/5/30- م الف/563
 رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى غالمرضا و امير حسين بنيادى فرزندان فرامرز و نوريجان باللى فرزند رضا وراث فرامرز بنيادى بموجب 
درخواســت كتبى منضم به دو برگ استشــهاد محلى مصدق، مدعى است سند مالكيت خود را به شماره مسلسل 
128102 پ واقع در شــهركرد بخش ده تحت پالك 1318/374 را در اثر ســهل انگارى مفقود و تقاضاى صدور 
ســند المثنى نموده اســت مراتب مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اســناد و امالك آگهى ميگردد. علهذا هر 
كس مدعى انجام معامله به غير از آنچه در اين آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد 
ميتواند از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالك 
شــهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تســليم نمياد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچه اعتراض 
واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل سند يا سند معامله ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر 

و تسليم خواهد شد. 
 بشارتى-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجتبى يوسفيان
خواهــان دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده مجتبى يوســفيان مطرح كــه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609982056100357 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/2 ساعت 
10 تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/40
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان پيام ظرافتى فاضل دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى خوشبخت به خواسته مطالبه وجه ارائه كه 
در شوراى حل اختالف اللجين به كالسه 481/97 ثبت گرديده است از آنجا كه حسب اعالم خواهان دادخواستى 
تقديمى خوانده دعوى مجهول المكان مى باشــد اينكه در راســتاى ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب به 
خوانده ابالغ مى گردد كه جهت رســيدگى به خواســته خواهان در روز – تاريخ 97/7/7 ســاعت – در حوزه 111 
شــوراى حل اختالف اللجين حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحويل بگيرد واال شورا غياباً رسيدگى و 

صدور راى خواهد كرد. 
دبيرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين

دادنامه
خواهان عليرضا باقيان به نشانى همدان ميدان امامزاده 8 عبداله بلوك 10 واحد 5 به وكالت ميالد پيرنظرى 
همــدان خ بوعلى كوچه دادگســترى (پرديس) ســاختمان پرديس پالك 11 واحد 2 ، خوانــده: مه پاره حقى مقدم 
2- محمدرضا بهادرى – مجهول المكان ، خواسته: تنظيم سند ، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به 
طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه وثبت و اجراى تشريفات قانونى قاضى شورا پس از 
مشورت با اعضا حوزه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواســت خواهان آقاى عليرضا باقيان فرزند محمود با وكالت آقاى ميالد 
پير نظرى به طرفيت خواندگان 1- مه پاره حقى مقدم 2- آقاى محمدرضا بهادرى فرزند منصور به خواسته الزام 
به تنظيم ســند خودروى پرايد به شــماره انتظامى 961م63 ايران 44 به انضمام كليه خسارات وارده جمعا مقوم 
به يكصد ميليون ريال با عنايت به شــرح دادخواســت تقديمى از ناحيه وكيل خواهان و حضور نامبرده در جلســه 
رســيدگى كــه اظهار نموده اســت موكل بنده در تاريــخ 94/2/18 اقدام به ابتياع يك دســتگاه خودرو پرايد به 
شماره انتظامى فوق الذكر از خوانده رديف دوم مى نمايد متاسفانه خواندگان عليرغم دريافت كليه ثمن معامله از 
تنظيم سند به نام موكل خوددارى مى نمايد لذا تقاضاى رسيدگى و صدور حكم به محكوميت خواندگان به تنظيم 
و انتقال ســند فوق به نام موكل و كليه خســارات وارده را دارم با توجه به اينكه خواندگان مجهول المكان معرفى 
گرديده و بنا به درخواســت وكيل خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى نشــر آگهى وقت دادرســى در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و منتشر گرديده است كه به 
نشــانه ابالغ قانونى به خوانده مى باشــد لذا در جلسه رسيدگى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ايى به حوزه ارائه و 
ارســال ننموده اند و طى استعالم بعمل آمده از شماره گذارى پليس راهور استان همدان كه به شماره 71 مورخ 
96/1/26 ثبت دفتر انديكاتور حوزه گرديده اســت اعالم نموده اســت كه پالك خودروى موصوف به نام خوانده 
رديف اول خانم مه پاره حقى مقدم مى باشــد عليهذا با توجه به مراتب فوق الذكر و مدارك و محتويات پرونده و 
استعالم بعمل آمده از شماره گذارى پليس راهور استان همدان و بيمه نامه و كارت سبز خودرو قاضى شورا دعوى 
خواهان را ثابت و محمول بر صحت تلقى و به استناد مواد 10و219و220و222و223و362 قانون مدنى و مواد 
198و502و515و519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده 
رديف اول مه پاره حقى به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى يك دستگاه خودروى پرايد 
به شــماره انتظامى 961م 63 ايران 44 به نام خواهان و همچنين پرداخت مبلغ دو ميليون و ششــصد و بيست و 
پنج هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و مبلغ سيصد و شصت هزار تومان بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و در خصوص دعوى الزام به انقتال رســمى خودرو ياد شــده نســبت به خوانده رديف دوم 
با توجه به اينكه خودرو به نام خوانده رديف اول مى باشد و مالكيتى بر خودرو ندارد لذا دعوى را متوجه خوانده 
رديف دوم ندانســته و به اســتناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شورا و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهر همدان مى باشد قرار 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهر همدان مى باشد.
 قاضى شعبه 114 شوراى حل اختالف شهر همدان

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
با عنايت به اينكه تحديد حدود قانونى ششــدانگ يكباب خانه به شماره پالك 947 فرعى واقع در شهركرد 
بشــماره پالك 1- اصلى چهارمحال و بختيارى كه طبق پرونده ثبتى بنام آقاى حشــمت ميرزمانى دهكردى فرزند 
حســين و ســاير شركاء مشاعى در جريان ثبت مى باشد و بعلت عدم مراجعه متقاضى از نوبت خارج شده، اينك بنا 
به درخواست مالكين و با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 
97/06/31 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى 
مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 97/05/30 

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقــاى غالمرضــا و اميرحســين بنيــادى و خانم نوريجــان باللى ورثــه فرامرز بنيــادى برابر گواهى شــماره 
9409973846100560 شــوراى حل اختالف شــعبه 21 شهركرد بموجب درخواســت كتبى منضم به دو برگ 
استشــهاد محلى مصدق، مدعى هستند ســند مالكيت اوليه به شماره مسلســل 692031-ب واقع در شهركرد 
بخش ده تحت پالك 1579 فرعى از 11- اصلى را در اثر سهل انگارى مفقود و تقاضاى صدور سند المثنى نسبت 
به سهم االرث را نموده اند مراتب مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اسناد و امالك آگهى مى گردد. علهذا هر 
كسى مدعى انجام معامله به غير از آنچه در اين آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
مى تواند از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالك 
شــهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تســليم نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچه اعتراض 
واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل سند يا سند معامله ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر 

و تسليم خواهد شد. 
 بشارتى-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يك باب خانه به پالك 6402- فرعى از پالك 221- اصلى واقع 
در هفشجان به نام آقاى مهدى رشيدى هفشجانى فرزند عباسعلى در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست 
مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه 97/07/02 راس ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز 
ســاعت مقرر در محل حضور به هم رســانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدى تا ســى روز پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
امالك شــهركرد تســليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد.    تاريخ انتشار: سه شنبه 97/05/30 
 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان شركت اعتبار اعتماد ايرانيان به طرفيت خوانده: سلمان آجيلى-خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان 
مشهد واقع در بلوار شهيد قره نى – نبش قره نى 31 ارجاع و به كالسه بايگانى 970290 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن مورخ 97/6/27 ســاعت 08:45 صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر اگهى و اطالع از مفاد 
آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 20041
تاريخ انتشار: 1397/05/30

 مسئول دفتر شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد


