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تورم مسکن به 62/1 درصد رسید
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
در مردادماه س��ال ۱۳۹۷ به ۱۲ هزار واحد مسکونی 
رس��ید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 

ترتیب ۱۱.۲ و ۳۳.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش متوس��ط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۷4 میلیون ریال بود 
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.۱ 
و 6۲.۱ درصد افزایش نشان می دهد. گفتنی است، گزارش 
تحوالت مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه 

ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است.

  پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت
به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

مدیرعامل بانک ملت در پیامی، فرارس��یدن هفته 
دولت و روز کارمند را به تمامی کارمندان تبریک گفت.
در پی��ام محم��د بیگدلی آمده اس��ت: موفقیت و 
تحقق اهداف هر مجموعه ای مرهون تالش و توانمندی 
نیروهای متعهد، ماهر، خالق و مسئولیت پذیری است 
که همواره می کوش��ند در حرکت س��ازمان به س��وی 
اهداف تعیین ش��ده، نقش مؤثری را ایفا کنند و از این 
رهگذر، کام همگان را از حالوت تعالی و توفیق در ارایه 

خدمت به ملت، شیرین سازند. 

 اردوی جهادی کارکنان بانک انصار 
این بار در استان خراسان جنوبی

در راستای اجرایی  شدن سیاست های بانک انصار در 
امر محرومیت زدایی و عمل به مسئولیت های اجتماعی 
ک��ه توس��ط ق��رارگاه محرومیت زدای��ی و حمایت های 
اجتماعی بانک انصار در مناطق محروم صورت می گیرد، 
مدیریت بانک انصار اس��تان خراس��ان جنوبی اقدام به 

تشکیل گروه اردوی جهادی کارکنان این بانک کرد.
در نخس��تین اقدام، کارکنان به م��دت دو روز با 
حضور در روس��تای لخشک شهرس��تان نهبندان که 
یکی از محروم ترین نقاط اس��تان به ش��مار می آید، به 

ساخت مدرسه این روستا یاری رساندند. 

تقدیر بانک پاسارگاد از قهرمانان کشتی 
مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد گفت: به مناسبت 
افتخارآفرینی قهرمانان کشتی در مسابقات آسیایی، این 

بانک از طالیه داران این قهرمانی تقدیر می کند.
خسرو رفیعی اظهار داشت: بزودی از کشتی گیران 
رقابت های آزاد و فرنگی و کادر فنی مسابقات آسیایی 

جاکارتا در مراسم ویژه ای تقدیر خواهیم کرد.

اخبار

ایده های استارتاپی روستایی شناسایی و حمایت می شوند
معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور از اجرای رویداد استارت آپ 
روس��تایی با هدف توسعه پایدار روستاها در س��ایه توانمندسازی، ایجاد اشتغال 

پایدار و اقتصاد پویا در 6 استان کشور خبر داد.
ابوالفضل رضوی گفت: اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوپا برای سرعت 

عمل و تسهیل در اشتغال زایی به ویژه با هدف خدمت رسانی بیشتر به روستائیان 
مورد حمایت قرار می گیرند.

وی گفت: در راس��تای رس��الت دستیابی به توس��عه پایدار اشتغال روس��تایی با هدف 
توانمندس��ازی، ایجاد اش��تغال پایدار و اقتصاد پویا در روستاها مبتنی بر شناسایی ظرفیت 
روستاها و بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات، براساس برنامه ریزی صورت گرفته توسط 
س��تاد »کسب و کارهای آینده روستا« در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 

جمهوری، مقرر شد 6 رویداد استارت آپی روستایی در 6 منطقه کشور اجرا شود.  مهر

مسیر توسعه 
تهیه بسته اجرایی عبور از شرایط تحریم در وزارت ارتباطات

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: این وزارتخانه 
برای عبور از شرایط تحریم، بسته اجرایی این شرایط را تهیه و تدوین کرده است.

س��یروس موثقی گفت: در این بسته اجرایی چالش های پیش رو در پنج محور 
بررسی و برای هر محور راهکارهایی تهیه شده که پس از تصویب در ستاد اقتصاد 

مقاومتی عملیاتی می شود. وی افزود: ورود کاالهای واسطه برای توسعه و نگهداری 
شبکه، تامین زیرساخت های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، 

جابجایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام ش��ده محصول و خدمات بخش ICT ناش��ی از 
آزادسازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده اند.

وی تصریح کرد: این بس��ته اجرایی با هماهنگی س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، 
همکاری دس��تگاه های تابعه و بهره گیری از توان کارشناس��ی و نخبگان بخش خصوصی 

حوزه ICT، تدوین شده است.  ایسنا

وی آنتن ر
افزایش قیمت خودرو تکرار نمی شود

رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولی��د مجلس گفت: جامعه به هیچ عنوان 
آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آنچه در سال های ۹0 و ۹۱ پیش آمد را ندارد 

اما باید مراقب بود تا خودروسازان و قطعه سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند.
حمیدرضا فوالدگر افزود: در هفته های گذشته نمایندگان مجلس گفت و گوها 

و نشست هایی را با خودروسازان و مسئوالن صنایع کشور در زمینه شرایط فعلی 
ب��ازار خودرو، قیم��ت و چگونگی توزیع آنها داش��تند اما در نهای��ت آنچه به نقل از 

اینجانب در رس��انه ها منعکس ش��د، ناقص بود. به گفته وی صنعت خودروی کش��ور از 
اشکاالت ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب رنج می برد.

وی بیان داشت: این صنعت گرفتار نوعی انحصار و مدیریت شبه دولتی است و در چنین 
ش��رایطی نمی توان انتظار داش��ت نیروهای عرضه و تقاضا در این بازار حاکم شده و بهبود 

کیفیت، رقابتی شدن قیمت و خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد.  ایرنا

اتول

در حالی که ساالنه حجم زیادی  از منابع مل��ی و وقت مردم در گاردری����ل
گره ترافیکی آزادراه قزوین - رش��ت تلف می ش��ود، 
مسئوالن می گویند اگر 400 میلیارد تومان منبع مالی 

در اختیار داشته باشند، دو ساله آن را می سازند.
عملیات عمرانی آزادراه قزوین - رشت در سال ۸0 
همزمان با سفر استانی رهبر معظم انقالب به گیالن 
و به دس��تور ایش��ان آغاز ش��د و نهایتا در ۲4 اسفند 
س��ال ۸۸ و پس از قریب ب��ه یک دهه کار عمرانی، با 
حضور رئیس دولت دهم افتتاح ش��د. ای��ن آزادراه به 
ط��ول ۱۳0 کیومتر در یکی از مهمترین کریدورهای 
حمل ونقلی ایران )شمال جنوب( واقع شده و جزء یکی 
از پرترددترین آزادراه های کش��ور به خصوص در ایام 

پیک سفرها و تعطیالت آخر هفته محسوب می شود.

میزان سرمایه گذاری، سود و سنوات تقسیط
بنابر اعالم حسین رئیسیان مدیرعامل شرکت 
آزادراه قزوین - رشت، این آزادراه با سرمایه گذاری 
یکی از بانک های تجاری و شبه دولتی احداث شده 
اس��ت. ۵۱ درصد هزینه احداث را این بانک و 4۹ 
درصد آن را دولت )وزارت راه و شهرسازی( تامین 
کرده است. و براساس قانون، نرخ عوارض دریافتی 
نیز بابت مس��تهلک شدن اصل و سود سرمایه این 
بانک هزینه می ش��ود. بنابراین این آزادراه یکی از 

آزادراه های خصوصی کشور محسوب می شود. 
وی یادآور ش��د: بانک مذکور برای ساخت این 
آزادراه ۲00 میلیارد تومان تا س��ال ۸۹ هزینه کرد 
که س��ود در نظر گرفته شده برای آن ۱۸ درصد و 
زمان در نظر گرفته ش��ده برای اس��تهالک اصل و 
سود س��رمایه از محل عوارض خودروهای عبوری، 
۲4 سال اس��ت که نهایتا هزار میلیارد تومان برای 
بان��ک س��رمایه گذار در این پروژه )در پایان س��ال 

بیست و چهارم( درآمد خواهد داشت.

این ۸ کیلومتر آزاردهنده!
ب��ا این حال یک��ی از بزرگترین ای��رادات این 

آزادراه در هنگام س��اخت و بهره برداری، غفلت از 
تکمی��ل قطع��ه رودبار و منجیل اس��ت و در حال 
حاضر، آزادراه قزوین- رش��ت در اتصال به ش��هر 
منجیل و رودبار، قطع ش��ده و ماش��ین های عبور 
از آزادراه به ناچار از میانه این دو ش��هر عبور کرده 
و پس از شهر رودبار، دوباره وارد آزادراه می شوند. 
نقط��ه نقصان ای��ن آزادراه در واقع ی��ک قطعه به 
طول ۱۱ کیلومتر اس��ت که در س��ال های گذشته 
۳ کیلومت��ر دیگر از آن هم به آزادراه ملحق ش��ده 
و تنه��ا ۸ کیلومتر آن ب��ه عنوان حلقه تکمیل این 
آزادراه باقی مانده اس��ت که مش��کل بزرگ و مهم 

ترافیکی این آزادراه محسوب می شود.
ای��ن ۸ کیلومت��ر که از داخل ش��هر منجل و 
رودب��ار می گذرد، مرکز فروش زیتون و محصوالت 
جانبی آن اس��ت. بخشی از ترافیک هم احتماال به 
دلیل وجود فروشگاه های متعدد محصوالت زیتون 
در آن منطق��ه ایجاد می ش��ود. عاملی که می توان 
ب��رای آن تدبیر مناس��ب داش��ته و ب��ا انتقال به 
بخش های دیگر آزادراه در طول مس��یر، این حجم 

انبوه فروشگاهی را در منطقه رودبار تعدیل کرد.
عدم راه اندازی ۸ کیلومتر مس��یر تکمیلی آزادراه 
۱۳0 کیلومت��ری قزوی��ن - رش��ت هم��واره در ایام 
تعطیالت، گره های ترافیکی شدیدی در این آزادراه و 
در محدوده این دو شهر ایجاد می کند. این گره ترافیکی 
در تعطیالت هفته گذشته به ترافیک بسیار شدید 6 
س��اعته ای به طول ۲0 کیلومتر تبدیل شد که سبب 
هدررفت چندساعته وقت و سرمایه مردم و مسافران و 

نیز از بین رفتن حجم باالیی از سوخت شد.
البت��ه نباید فراموش کرد ک��ه این آزادراه، در 
مس��یر رش��ت به قزوین نیز در مح��دود امامزاده 
هاشم همواره با ترافیک و در ایام تعطیالت، با گره 

ترافیکی شدید مواجه اس��ت و متاسفانه مسافران 
عب��وری از این آزادراه انگونه که باید، نمی توانند از 

مزیت های یک آزادراه استاندارد بهره مند شوند. 

 چه میزان سوخت
در گره ترافیکی رودبار هدر می رود؟

اتالف منابع ملی را شاید در قالب اعداد و ارقام 
بهتر بت��وان درک کرد. به عنوان مث��ال اگر در هر 
ترافی��ک ۲0 کیلومتری، ۱6 هزار دس��تگاه خودرو 
حضور داش��ته باشند و اگر هر خودرو تنها ۱0 لیتر 
اضافه بر حج��م زمان تردِد ب��دون ترافیک، بنزین 
بسوزاند، این گره ترافیکی س��االنه فقط میلیاردها 

تومان با اتالف سوخت به منابع ملی لطمه می زند.
این غیر از هزینه های مادی و معنوی دیگری 
اس��ت که در طول ترافیک 6 ساعته تعطیالت عید 
قربان به خانواده ها و مسافران تحمیل شد؛ بدلیل 

گرمای هوا، بس��یاری از خودروها به ناچار از کولر 
اس��تفاده کرده بودند و به همین دلیل با مش��کل 
باتری یا مش��کل موتور مواجه ش��ده بودند و بازار 
دستفروش��ان با قیمت های نجوم��ی آب معدنی و 

انواع خوراکی ها هم طبیعتا داغ بود. 

زمان از دست نرود ...
به گفته یکی از مقامات شرکت زیرساخت های 
حمل ونقل، اگر سرمایه گذار پیدا شود می توان این 

مسیر را با 400 میلیارد تومان تکمیل کرد.
با این حال مشخص نیست اگر قرار باشد برای 
این ۸ کیلومتر عوارض اخذ ش��ود، مبلغ آن با چه 
فرمولی محاسبه خواهد شد؟ این در حالی است که 
در سال های گذشته معاون اسبق ساخت و توسعه 
آزادراه های ش��رکت ساخت از امکان احداث آن با 
رقم ۱۸0 میلیارد تومان خبر داده بود. طبیعتا هر 

چ��ه زمان آغاز عملیات اجرای��ی این پروژه تعویق 
بیفتد، به هزینه برآورد شده افزوده خواهد شد.

سیدحسین میرشفیع معاون ساخت و توسعه 
آزادراه های ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونقل کش��ور گفت: به تعویق افتادن تکمیل 
قطعه باقی مانده از آزادراه قزوین رش��ت به دلیل 
نبود س��رمایه گذار بوده اس��ت. تالش کردیم بانک 
س��رمایه گذار اولیه آزادراه، خ��ودش برای تکمیل 
قطع��ه باق��ی مانده ه��م س��رمایه گذاری کند که 
متأسفانه با این بانک به توافق نرسیدیم. امیدواریم 
ب��ا کمک آقای نوبخ��ت، رئیس س��ازمان برنامه و 

بودجه، این کار را به زودی شروع کنیم.
وی درخصوص ایجاد ترافیک از س��وی مراکز 
ف��روش محص��والت زیت��ون در منطق��ه و راهکار 
ش��رکت س��اخت برای ممانعت از حذف کسب و 
کار بازار ایجاد ش��ده برای کشاورزان استان گفت: 
قرار اس��ت در زمان تکمیل آزادراه، مسیر رفت )از 
قزوین به سمت رشت( به صورت آزادراهی احداث 
تا این ترافیک حذف شود ولی برای ساخت مسیر 
برگشت )از رشت به س��مت قزوین( همین مسیر 
موجود را بهس��ازی می کنیم تا مسافران در زمان 
برگشت بتوانند از فروشگاه های منطقه خرید کنند 

و خودروها هم با سرعت مناسبتری عبور کنند.
میرش��فیع درخصوص میزان پیشرفت فیزیکی 
قطعه ۱۱ کیلومتری منجیل رودبار در آزادراه قزوین 
- رشت یادآور شد: ۲ سال قبل ۳ کیلومتر آن افتتاح 
ش��د و تنها ۸ کیلومتر باقی مانده اس��ت. در این ۸ 
کیلومتر هم اقداماتی داش��ته ایم اما پروژه پیشرفت 
قابل توجهی نداشته است ضمن اینکه بخش عمده 
این قطعه باید به صورت تونل احداث شود که اجرای 

آن 400 میلیارد تومان برآورد می شود.
به گفته عضو هیئت مدیره شرکت ساخت، از 
زمان رسیدن منابع مالی دو سال طول می کشد تا 
پروژه به اتمام برسد. این منابع را هم یا دولت باید 
بدهد یا س��رمایه گذار که آق��ای نوبخت قول هایی 

برای تهیه این منابع به ما داده است.  مهر

معاون وزیر جهاد مطرح کرد؛
ورت ایجاد زنجیره تولید محصوالت کشاورزی ضر

گروه معیش�ت  س��ومین نمایش��گاه  س����بز بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان راه 
دارویی، ماش��ین آالت و صنایع وابسته دیروز در بوستان گفتگو با 

حضور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افتتاح شد.
 محمدعلی طهماس��بی در افتتاحیه این نمایش��گاه و در 
جمع خبرنگاران از حضور ۸۵ ش��رکت در زمینه تولید صنایع 
گلخانه، قارچ،گیاهان دارویی و زینتی و ماشین آالت خبر داد.

 وی با اشاره به ضرورت توسعه گلخانه ها افزود: هم اکنون 
۱۳ ه��زار و 600 هکت��ار گلخان��ه در کش��ور وج��ود دارد که 
قرار اس��ت تا پایان س��ال ۲ هزار و ۷60 هکتار به این میزان 
اضافه ش��ود. به گفته طهماسبی؛ صنعت گلخانه توسط بخش 

خصوصی می تواند کسب و کارهای جدیدی را خلق کند.
ای��ن مقام مس��ئول ادام��ه داد: ش��رکت کنندگان در این 
نمایش��گاه با زمینه کسب و کار فعالیت های جدیدی در زمینه 
س��اختار مشارکت آشنا می شوند و همه افراد در این نمایشگاه 
در زمینه فعالیت صنعتی، کشاورزی می توانند تولیدات خود را 
به عرصه حضور برسانند. به گفته وی؛ امسال نمایشگاه نسبت 

به سال های قبل از رونق بیشتری برخوردار است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه در زمینه 
تولید مشکالت چندانی نداریم، بیان کرد: پس از تولید؛ بخش 
حمل و نقل، صنایع و زنجیره های تولید از جمله مشکالت پیش 
روی تولیدکنندگان اس��ت که وزارت جهاد کشاورزی در نظر 
دارد ب��ا ایجاد زنجیره  محصوالت کش��اورزی از جمله س��یب، 

زعفران و... ارزش افزوده خوبی را نصیب تولیدکنندگان کند.
وی در بخش دیگر سخنان خود درباره کشت بافت گفت: کشت 
بافت یکی از فعالیت های نوظهور بوده که طی چند سال گذشته 
رونق پیدا کرده است و به همین خاطر تعدادی از سرمایه گذاران در 

این بخش آمدند و انجنن صنف بافت را تشکیل دادند.
طهماس��بی در پایان، کشت بافت در زمینه تولید گیاهان 
دارویی را نتیجه فعالیت سرمایه گذاران و تحصیل داران دانست 
و گف��ت: از طریق تولید در این زمینه می توان، کس��ب و کار 

جدیدی برای فعاالن این حوزه ایجاد کرد.
بنابر این گزارش، در سومین نمایشگاه باغبانی شرکت های 
مشاور در طراحی و نصب گلخانه، استفاده از نهاده های مرغوب، 
کش��ت باغ و ماش��ین آالت بروز حضور دارند. این نمایشگاه تا 
جمعه ۹ شهریورماه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا 6 بعدازظهر 

آماده بازدید عالقه مندان است.

کمبود منابع وعده ها را وعید کرد؛
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آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده 960404 اجراى احكام مدنى محكوم عليه معصومه عرب به پرداخت70,000,000 ريال بابت اصل خواسته و 1860000 ريال هزينه دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 96/4/10 تا اجراى حكم در حق محكوم له مهدى معصومى و مبلغ 3500000 ريال بابت هزينه اجرايى دولت گرديده محكوم 
عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى سندمالكيت شش دانگ عرصه و اعيان به شماره ملك 682 فرعى از 29 اصلى واقع در بخش 
4 ثبت مياندورود با مساحت 264000 مترمربع با مالكيت خانم  كوثر باقرى كچبى ملك به صورت يك پالك شرقى و غربى كه ضلع شرقى آن متصل به كوچه بن 
بست مى باشد در اين ملك اعيانى به مساحت حدود 110 مترمربع با قدمت بيش از سى سال به صورت يك طبقه روى كف كرسى با سقف شيروانى با پوشش 
ورق موجدار آزبستى و زيرسازى با چوب و ديوار باربر با پوشش اندود دوگچه و نما سراميك و تراس با پوشش كف سنگ در ورودى آلومينيوم در خواب ها چوبى 
پنجره آلومينيوم با دو خواب و هال(كف با پوشش بتن و كف پوش) و آشپزخانه(كف سراميك و ديوار تا زير سقف كاشى و كابينت سنگى) و سرويس بهداشتى 
حمام(كف سراميك و ديوار تا زير سقف كاشى) و يك چشمه سرويس بهداشتى در حياط پشت(كف سراميك و ديوار تا زير سقف كاشى) و ا نبار در حياط پشت به 
مساحت حدود 12مترمربع با ديوار آجرى باربر و ديوار آجرى باربر سقف ورق موج دار آزبستى مى باشد سيستم گرمايشى بخارى گازى و سيستم سرمايش با كولر 
مى باشد دور عرصه محصور به ديوار آجرى با پوشش اندود سيمان و با در گاراژى و در كوچك فلزى مى باشد .پوشش كف حياط  جلو باموزاييك و پوشش كف حياط 
پشت بتن بوده و دو اصله درخت پرتقال و ازگيل چندين ساله در حياط كاشته مى باشد .ملك داراى امتياز انشعاب برق و گاز و آب است .باتوجه به توضيحات فوق 
و بازديد و بررسى به عمل آمده و با در نظر گرفتن ورودى ملك و موقعيت مكانى و منطقه اى و عرف محل و شرايط اقتصادى روز و ساير عوامل موثر ارزش شش 
دانگ اعيانى و عرصه به مبلغ950,000,000 ريال اعالم مى گردد و طبق مبلغ محكوم به در تاريخ 97/7/1 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى 
دادگسترى مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى 
پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى 

پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده 970004 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مجتبى ابوطالبى به پرداخت 40,000,000 ريال اصل خواســته و 1,850,000 هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه از 97/12/7 و 1,440,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له مرتضى خجسته با وكالت خانم خوئيه و مبلغ 2,000,000 ريال 
بابت هزينه اجرايى دولت گرديده محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى اموال منقول واقع در ســورك به طرف اســالم آباد 
قاليشــويى شــكوفه از قبيل تلويزيون ال سى دى 43 اينچ سامسونگ مســتعمل 3,000,000 ريال2-جارو برقى قرمز رنگ سامسونگ مستعمل 6,000,000 
ريال3-تلويزيون 21 اينچ سامسونگ مستعمل 800000 ريال 4-ضبط سه ديسك آيوا با دو باند مستعمل 1,000,000 ريال 5-منبع آب گالوانيزه 1000 ليترى 
با پايه مستعمل 3,000,000 ريال 6-يدك كش آهن به همراه شاسى و يك جفت الستيك بى رنگ 5,000,000 ريال 7-باك 400ليترى كاميون هووا آلومينيوم 
با متعلقات مســتعمل 4,000,000 ريال8-كابينت آلومينيوم 1/5 مترى با ظرفشــويى مستعمل 1500000 ريال 9-يخچال فريزر سفيدرنگ 12 فوت قنديل 
مستعمل 1,000,000 ريال 10-يك نصفه كالف ميله گرد 6 تقريبا 40 كيلو 800,000 ريال 11-اتاق چادر دار مزدايى مستعمل 12,000,000 ريال 12-تانكر 
2500 ليترى گازوييل يا نفت آبى رنگ مستعمل 12,000,000 ريال جمع ارزش 12 قلم اجناس 44,700,000 ريال برآورد و اعالم مى گردد.مزايده در تاريخ 
97/6/20 روز سه شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج 
روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه 
باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه 
مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل 

مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

دادنامه
ش پرونــده:   9609981210700648 درخصــوص دعوى على بزرگ زاده آملى با وكالت شــهرام شــفيعى زاده به طرفيــت 1-عباس رمضانى2-جواد 
عسگرى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى و مطالبه خسارت روزانه به مبلغ 500,000 ريال با احتساب كليه خسارات دادرسى توضيحا بدين شرح كه خواهان 
يك واحد آپارتمان از خواندگان ابتياع نموده و توافق گرديده بود تا مبيع را به تاريخ 90/12/20 به نام خواهان انتقال دهدكه با وصف انقضاى آن تاكنون از 
انتقــال آن خــوددارى مــى نمايد نظر به اين كه اوال مطابق مبايعه نامه عادى به تاريخ 90/12/20 حكايت از صحت وقوع عقد بيع فى مابين خواهان با خواندگان 
دارد ثانيا با نگرش به ماده 4 قرارداد خواندگان مكلف به انتقال ســند رســمى مبيع به تاريخ 90/12/20 دردفتر اسنادرسمى شماره 86 به نام خواهان شده 
بود و مطابق ماده 6 آن در صورتى كه بايع از تعهد خويش امتناع نمايد از تاريخ استنكاف از عدم انجام تعهد روزانه مبلغ 500,000 ريال به مشترى(خواهان)

پرداخت نمايد و زمان انتقال حسب تواقف خريد به تاريخ 96/5/31(پيوست اليحه)تغيير يافت ثالثا حسب پاسخ واصله از بانك مسكن شعبه رضوان آمل به 
شماره 2757/951-97/5/29 حكايت از اين امر دارد كه موضوع خواسته يك واحد اعيانى از پالك ثبتى 4204 فرعى از 1 اصلى واقع رد بخش 3 شهرستان 
آمل دارد رابعا خواندگان با وصف ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى جهت برائت ذمه خويش دفاعى ابراز نداشته النهايه دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر و جميع 
اوراق پرونده دعوى خواهان را در خصوص بخش اول خواســته(الزام به تنظيم ســند رسمى) مسموع نمى داند چراكه الزام به تنظيم سند رسمى زمانى امكان 
پذير اســت كه براى واحدهاى احداثى از پالك ثبتى مرقوم بدوا جهت اخذ گواهى پايان كار و صورتمجلس تفكيكى اقدام ســپس جهت انتقال ســند رســمى به 
خواهان صورت گيرد كه در مانحن فيه چنين اقدامى صورت نگرفته است و مطابق ماده 2 ق آ د م قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم مى دارد و در خصوص 
بخش دوم خواسته(مطالبه خسارت روزانه مبلغ 500,000 ريال)دادگاه بنا به مراتب فوق الذكر و جميع اوراق پرونده و احراز استنكاف خواهان در انتقال مورد 
خواسته به خواهان دعوى خواهان را قرين واقع تشخيص داده و مستندا به مواد 198-515-519-521 ق آ د م و مواد 226 لغايت 230 قانون مدنى خوانده 
را به پرداخت 185,000,000 ريال بابت 370 روز و مبلغ 4,625,000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل به ميزان تعرفه در حق خواهان محكوم 
مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن مطابق ماده 336 قانون يادشــده ظرف بيســت روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
اسماعيل وجدانى-رييس شعبه 7 حقوقى آمل

دادنامه
پرونــده:9609982074100039   1-نبــى اله كريمى جويبارى بــا وكالت معصومه فدائى جويبارى ف باب اله 2-معصومــه فدايى جويبارى ف باب اله 
3-رضا نوروزى دينكى ف نوروز 4-مهدى خانه سرانداز ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى نبى اله كريمى  ف حبيب اله با وكالت معصومه فدايى به طرفيت 
خواندگان1-رضا نوروزى دينكى ف نوروز2-مهدى خانه سرانداز به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 100,000,000 ريال وص دور حكم محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت 100,000,000 ريال بابت صدور يك فقره چك به شماره 011118-95/9/25 صادره از بانك كشاورزى شعبه ميدان بار سارى با احتساب هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت آن  و نظر به اين كه 
خواندگان با اطالع از وقت رسيدگى در جلسه حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد مواد 310و313 و 249ق 
تجــارت و مــواد 198-519-522 ق آ د م و تبصــره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك خواندگان به نحو تضامنى به پرداخت يكصدميليون ريال اصل خواســته و 
1,440,000 ريال هزينه دادرسى و 3,600,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از 95/9/25 تا زمان اجراى كامل 
حكم براساس تناسب تغيير شاخص اعالمى توسط بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم
شماره پرونده:9709988528900244- آقاى / خانم كوروش گودينى فرزند سيف اله در تاريخ 97/4/17 دادخواستى به استناد فتوكپى دادخواست 
و مدارك به طرفيت آقاى / خانم 1- مجتبى خرســندى فرزند رضا 2- مســعود غالم على بيگى 3- ابراهيم باقرى بهرام فرزند محمدعلى فعال مجهول المكان به 
خواسته انتقال سند به دفتر شورا تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى به روز ... مورخ 97/7/16 ساعت 8/30 صبح تعيين 
گرديده كه به دســتور دادگاه به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب مراتب را در 1 نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى مى نمايد كه نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود و اال وقت رسيدگى ابالغ محسوب و شورا رسيدگى و وفق مقررات اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/216
مسئول دفتر حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله 
به ياســر حداد ف على ابالغ مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر ســرقت موضوع كالســه 970031 ب 1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت 

انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
   بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم
آقاى / خانم احمد الوندى فرزند طهماســب در تاريخ 97/6/4 دادخواســتى به استناد فتوكپى دادخواست و مدارك به طرفيت آقاى / خانم احمد صالحى 
فرزند عباداهللا فعال مجهول المكان به خواســته مطالبه وجه به دفتر شــورا تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى به روز ... مورخ 
97/7/16 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده كه به دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب مراتب را در 1 نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد كه نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود و اال وقت رسيدگى ابالغ محسوب و شورا 

رسيدگى ووفق مقررات اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/218
مسئول دفتر حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى فقدان سند مالكيت
با عنايت به اينكه مقدســه چهاردولى با ارائه دو برگ استشــهاد محلى مصدق مبنى بر مفقود شــدن سند مالكيت ششدانگ يك واحد آپارتمان ساختمان 
پالك 7041 فرعى از 2 اصلى بخش دو تويسركان به نامش صادر و تسليم گرديده كه بعلت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را 
نموده اند لذا مراتب در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى تا چنانچه هركس نسبت به پالك مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقا به آن اشاره اى نشده 
يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد 

كرد. م الف/208
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تويسركان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول 
حسب درخواست خانم على بابائى به طرفيت آقاى محمد ولى قلخانى در پرونده اجرائى 233/97 مبنى بر فروش اموال توقيفى نظر به اينكه از نامبرده 
شــش دانگ يكباب ســاختمان به شماره ثبتى 253230 شــماره ملك 26-8 دفتر 86- صفحه 229 واقع در بخش پنج با انشعاب برق و گاز آدرس تويسركان 
روســتاى اكبرآباد متعلق به محمد ولى قلخانى توقيف گرديده اســت و طبق نظريه كارشناس منتخب به مبلغ (450/000/000ريال) معادل چهل و پنج ميليون 
تومان گرديده است كه در تاريخ 97/6/21 روز چهارشنبه ساعت 10 در اجراى احكام شوراى حل اختالف تويسركان به مزايده و فروش گذاشته مى شود لذا 
از كسانى كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مى توانند 5 روز قبل از انجام مزايده نسبت به بازديد اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا اقدام نمايند 
سپس در تاريخ فوق جهت شركت در مزايده در محل اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف تويسركان حاضر شوند ضمنا 10 درصد مبلغ مورد مزايده نقدا و 

الباقى ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده از برنده اخذ خواهد شد. م الف/215
قاضى اجراى احكام شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت رحمت اله ريگى فرزند كوهى به شماره شناسنامه به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200327 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خليل ريگى فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 57 در تاريخ 97/5/3 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر پدر متوفى 2- سمانه كبدائى به ش ش 
3610522666 همسر متوفى 3- حورى قلندرزهى به ش ش 6225 مادر متوفى 4- محمد ريگى به ش ش 3641438810 فرزند متوفى 4- سدنا ريگى به 
ش ش 7690242103 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 

نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1399
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقايان 1- حسين چاوشى اسفهالن فرزند عبدالحسين 2- حسن قنبرى كله گرد فرزند على 3- على 
اكبر مرادى كله گرد فرزند على 4- حسين مرادى كله گرد فرزند على اكبر همگى مجهول المكان 

خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت على اكبر آدخ ســاكن ايرانشــهر خيابان طالقانى جنب دفتر اســناد رسمى شماره 59- به خواسته: مطالبه وجه سفته و 
محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت دو فقره سفته و مطالبه خسارت تاخير تاديه تا يوم الوصول و مطالبه خسارت دادرسى 
اعم از هزينه واخواســت و دادرســى و حق الوكاله وكيل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985500800095 شعبه 8شوراى حل 
اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 17:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1394
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريــق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين 
وسيله به على اسد حداد ف قربان ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وى داير بر سرقت موضوع كالسه 970031 ب 1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين 
دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى 

يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

دادنامه
پرونده:9409981921800059 دادنامه:9709971920900352 شاكى:مصطفى عشوريان ف على اصغر متهم:احترام آقامير ((رأى دادگاه)):درخصوص 
اتهام احترام آقامير ف سيدامير اهل تهران فعال متوارى فاقد سابقه كيفرى داير به توهين و افترا نسبت به مصطفى عشوريان دادگاه باتوجه به مفاد شكايت شاكى 
خصوصى و پاسخ استعالم اداره مخابرات و مفاده اس ام اس هاى ارسالى و متوارى بودن متهم بزه هاى انتسابى را محرز و مسلم دانسته با انطابق اعمال ارتكابى 
متهم با مواد 608-669-697 تعزيرات و بند ماده 19 ق مجازات اســالمى و مواد 131-134 ق مذكور مشــاراليه را بابت بزه توهين به 1,000,000 ريال جزاى 
نقدى و بزه تهديد به تحمل 74 ضربه شالق و بزه افترا به تحمل 74 ضربه شالق با رعايت قاعده مجازات اشد محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى مى باشد.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو تنكابن-عبداله اقبالى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:970003 ش پ : 3/698/96 محكوم له: ولى جهانى ف على محكوم عليه:اسفنديار تيمورى ** يوسفعلى جهان تاب ف عباس –وكيل ولى 
جهانى محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972062300016 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
91,982,500 ريال اصل خواسته و 1,229,781 ريال هزينه دادرسى و 3,311,370 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از 96/9/4 تا زمان اجراى حكم 

در حق محكوم له و نيم عشر دولتى.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف دادگستر بابلسر-سيدكمال حسينى

آگهى حصر وراثت
خانم ســحر آذرباد ف عليرضا به شــرح درخواستى كه به شــماره 970251 اين شعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشــته كه شــادروان على رضا آذرباد ف حسن ش م 2090339608 صادره ســارى در تاريخ 97/1/6 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مهدى ش ش 73   2-فرشــته ش ش 18   3-ســحر  ش م 2080435442   4-منوچهر ش ش 909   همگى آذرباد ف 
عليرضا-فرزندان متوفى5-نورجهان اســعدى ف غالمعلى ش ش 14 همســر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/85
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم رقيه فرجى ف فرج اله به شرح درخواستى كه به شماره 970248 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
كه شادروان اسمعيل مفيدى سوركى ف فرج اله ش ش 93 صادره سارى در تاريخ 97/5/20 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-رقيه فرجى سوركى ف فرج اله ش ش 59 همسر متوفى2-فضه ش م 2090472820   3-زهرا ش م 2092545132   4-نرجس 
ش م 2092636197   5-ســاره ش م 2090475412   6-معصومــه ش م 2092611933    7-مهــدى ش م 2092686526 همگــى مفيــدى ســوركى ف 
اسمعيل-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 

اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/86
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
آقاى داود اراوند ف على اصغر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970307 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته كه شادروان ليال هاديان ف گتى ش ش 2715 صادره سارى در تاريخ 96/8/10 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-داود ش ش 211   2-ليال ش ش 823   3-پوران ش ش 196   4-ليال ش م 2080198874 همگى اراوند ف على اصغر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/87
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم
آقاى / خانم احمد الوندى فرزند طهماسب در تاريخ 97/6/4 دادخواستى به استناد فتوكپى دادخواست و مدارك به طرفيت آقاى / خانم آسيه الوندى فرزند  
عليمراد فعال مجهول المكان به خواسته مطالبه وجه به دفتر شورا تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى به روز ... مورخ 97/7/16 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديده كه به دســتور دادگاه به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب مراتب را در 1 نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد كه نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود و اال وقت رسيدگى ابالغ محسوب و شورا رسيدگى ووفق 

مقررات اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/219
مسئول دفتر حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اكبر ملكى فرزند حسين رضا
خواهان خانم عاطفه ملكى فرزند اكبر دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى اكبر ملكى فرزند حسين رضا به خواسته اذن ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9701988133300178 شعبه دادگاه عمومى بخش جوكار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/16 ساعت 12:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/461
مدير دفتر دادگاه عمومى بخش جوكار

** آگهى مزايده **
دادگاه عمومى ماهان قصد دارد براى مرتبه دوم در پرونده كالســه 9109983420000161 ميزان 321/4 جرعه آب كشــاورزى از روســتاى قناتغستان 
متعلق به آقاى اكبر محمدى با قيمت كارشناســى شــده هر جرعه شصت ميليون ريال جمعا دو ميليارد و دويست و سى و پنج ميليون ريال از طريق مزايده عمومى 
به فروش برســاند و كســانى كه قصد شركت در مزايده فوق را دارند حداكثر مى توانند پيشنهادات خود را به انضمام قبض 10 درصد  مبلغ پيشنهادى تا تاريخ 

1397/06/21 روز مزايده ساعت ده ارائه نمايند و تاريخ مزايده روز چهارشنبه 1397/06/21 ساعت ده صبح اعالم مى گردد. م.الف: 1178
 دادورز اجراى احكام مدنى ماهان  - شيروانى

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى محمد ابراهيمى محمدى با تقديم 1 برگ استشهاديه مدعى است سند مالكيت ششدانگ به شماره پالك 338 فرعى از 2714 اصلى بخش 3 سنندج 
ذيل ثبت – صفحه – جلد – به نام مشــار اليه صادر و تســليم گرديده بعلت ســهل انگارى از بين رفته و از اين اداره تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده 
اســت لذا مراتب در اجراى ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در يك نوبت منتشــر تا هركس مدعى انجام معامله و يا و جود ســند 
مالكيت نزد خود اســت از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض نمايد در غير اين صورت برابر مقررات ســند مالكيت المثنى 

صادر خواهد شد. م/الف: 6861 
 قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج


