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»آینده«، در قاب تصویر عکاسان ایرانی 
ثبت می شود

بانک آینده، در راستای مسئولیت اجتماعی خود، 
جشنواره عکس »نگاه به آینده« را برگزار می کند.

جش��نواره عکس »ن��گاه به آینده«، بر آن اس��ت تا 
جوانان هنرمند و عکاسان ایرانی را به اندیشیدن پیرامون 
آینده کش��ور عزیزمان تش��ویق کرده و از س��وی دیگر 
منعکس کننده طرز تلقی جوانان هنرمند ایرانی باش��د. 
نخستین دوره این جشنواره، پذیرای آثاری در حوزه های: 

بهداشت و سالمت، آموزش و تحصیل و... خواهد بود.

 جایگاه موثر بانک های توسعه ای
به ویژه بانک صنعت و معدن 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک هاي 
توسعه اي و به ویژه بانک صنعت و معدن جایگاه موثري 
در اقتصاد کشورمان دارند و این جایگاه باید مورد توجه 

بیشتر قرار گیرد.
محمدرض��ا پورابراهیمي افزود: ای��ن بانک با تامین 
مالي طرح های صنعتي و تقویت بخش تولید نقش موثر 
و مهمي در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادي کشور دارد.

 تغییر سقف عمومی تراکنش ها
در سامانه های غیرحضوری بانک ملت

پیرو بخش��نامه بانک مرکزی درباره تعیین س��قف 
جدید برای انتقال وجه از طریق کارت های بانکی، سقف 
عمومی تراکنش های ش��تابی و غیرش��تابی کارت های 
بانکی در سامانه های غیرحضوری بانک ملت تغییر کرد.

از ای��ن پس س��قف عمومی تراکن��ش انتقال وجه 
شتابی و غیرش��تابی کارتی برای سامانه های خودپرداز، 
بانکداری اینترنتی و همراه بانک ملت برای هر فقره کارت 

در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال خواهد بود.

اخبار

افزایش پوشش ریسک صادرات متناسب با تحریم ها 
 مدیرعام��ل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران با تأکید بر اینکه متناس��ب با 
تحریم ها پوش��ش های ریسک صادرات افزایش می یابد، گفت: پیش بینی می شود 

تراز تجاری امسال کشور ۴ تا ۵ میلیارد دالر مثبت شود.
سیدکمال س��یدعلی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک سپر 

دفاعی می تواند مجموعه صادرکنندگان را در این جنگ اقتصادی یاری کند. وی افزود: 
موضوعات مربوط به نفت عمده مسائلی بود که از طریق آمریکا قرار بود، به عنوان تحریم 

علیه ایران اعمال ش��ود که خوشبختانه عقب نشینی آمریکا درخصوص فروش نفت ایران به 
کشورهای مختلف این نوید را می دهد که ما می توانیم صادرات نفت را داشته باشیم. 

وی بیان داشت: ما می توانیم کمک کنیم تا کلیه وجوه صادرکنندگان در موعد مقرر 
پرداخت شود و اگر پرداخت نشود ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات، وظیفه پوشش 

ریسک این پرداخت ها را انجام خواهیم داد.  فارس

تجارت
ابزار های کافی برای عبور از شرایط فعلی را داریم

وزیر اقتصاد در نشست معاونان این وزارتخانه با رئیس جمهور، شرایط کشور 
را بس��یار حساس عنوان کرد و گفت: ابزارهای کافی برای عبور از این شرایط را 

در اختیار داریم.
فرهاد دژپس��ند با بیان اینکه ش��رایط کنونی که در آن قرار داریم، ش��رایط 

ویژه ای اس��ت،  اف��زود: در دوران پس از انقالب اس��المی، کمت��ر دوره ای از نظر 
حساس��یت مش��ابه این دوره بوده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه با یک برنامه منسجم 

می توان از این شرایط ویژه عبور کرد اضافه کرد: در کشور ابزار، موقعیت و امکانات عالی 
داریم که با استفاده از این ابزارها می توان از این شرایط عبور کرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به معنای واقعی کلمه،  یک ابر وزارتخانه 
اس��ت، گفت: دامنه فعالیت های این وزارت خانه به گونه ای اس��ت که می توان در حوزه های 

مختلف حضور یابد و شرایط را برای عبور از این دوران فراهم کند.  صداوسیما

آقای اقتصاد
ممنوعیت فروش بلیت چارتری برای تعطیالت آخر هفته 
مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از ممنوعیت فروش بلیت 

چارتری فاقد شرایط ابطال و تغییر برای تعطیالت پایان هفته خبر داد.
رضا جعفرزاده اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای سفر در ایام پایانی هفته 
جاری به مش��هد مقدس و احتمال بروز سوء استفاده در نحوه توزیع و فروش بلیت، 

شرکت های هواپیمایی موظفند نسبت به نظارت بر توزیع بلیت های خود درخصوص 
نرخ و شرایط فروش بلیت داشته باشند. وی افزود: با توجه به اینکه آزادسازی نرخ بلیت 

برای پروازهای برنامه و سیستمی شرکت های هواپیمایی صورت پذیرفته و لذا هرگونه فروش 
به صورت چارتری که فاقد شرایط ابطال و تغییر باشد ممنوع بوده و قابل پیگیری است.

وی بی��ان کرد: ضم��ن اینکه حداکثر نرخ بلیت باید براس��اس نرخ اعالمی توس��ط 
ایرالین ه��ا باش��د و توزیع کنندگان بلیت حق هیچگونه افزای��ش نرخ خارج از نرخ هایی 

اعالمی شرکت های هواپیمایی را ندارند.  تسنیم

ج مراقبت بر

باج�ه گروه معیشت  ناکاف��ی بودن نظ��ارت بانک پش�ت 
مرک��زی ب��ر بانک ها اتفاقی اس��ت ک��ه مربوط به 
دیروز یا امروز نیست و مدت های مدیدی است که 
اقتصاد کشور درگیر چنین مساله است و به قدری 
اسن مس��اله بحران آفرین شده که روز گذشته نیز 
رئیس جمهور بارها و بارها در س��خنان خود آن را 
مدنظرق��رار داد و گفت: نظ��ارت بانک مرکزی بر 
بانک ه��ا خیلی ضعیف اس��ت و باید افزایش یابد و 
این حرف درست اس��ت که باید بخشی از وظایف 

بانک ها را برعهده بازار سرمایه بگذاریم.
روحانی با تاکید بر این مساله که نباید در سود 
اوراق و بازپرداخ��ت آن حتی ی��ک روز هم تاخیر 
بیفت��د اذعان داش��ت که ممکن ب��ود زمانی دولت 
نقدینگ��ی ایج��اد کند، اما امروز اینگونه نیس��ت و 
این افزایش نقدینگی، کار بانک هاست. بانک باید از 

بنگاه داری خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.

رشد لجام گسیخته
وجود 16۰۰ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان 
در کش��ور و رشد لجام گس��یخته تورم در اقتصاد 
کشور درکنار سایر مشکالتی نشات گرفته از تحریم 
؛اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است .مشکالتی 
که روز به روز با حرکت بی هدف نقدینگی بیش��تر 
ش��ده اما نکته قاب��ل تامل آن اس��ت که همچنان 
متولیان وزن عوامل بیرونی در بروز این مش��کالت 
را بیش��تر از عوامل درونی می دانند و این در حالی 
اس��ت که آمارها به وضوح نشان می دهد که درصد 
قاب��ل توجه��ی از مش��کالت کنونی اقتص��اد و به 
خصوص نظام بانکی کش��ور به سوءمدیریت و نبود 

نظارت کافی بر این عرصه نشات گرفته است.
س��ال ها پیش رشد قارچگونه موسسات مالی و 
اعتباری و تعدد شعب این قبیل نهادها و همچنین 
پرداخت سودهای خارج از عرف منجر به آن شد تا 
به یکبار صنعت بانکداری کش��ور با س��یل عظیمی 

از س��پرده گذاران روبه رو ش��ود که این موسس��ات 
ورشکس��ته قادر ب��ه بازگرداندن س��پرده های آنها 
نبودند و به ناچار بانک مرکزی که سال ها در خواب 
خرگوشی به سر می برد به یکباره به خودآمد و دست 
به دامن بانک های زیر مجموعه خود شد تا بتواند از 
خشم سپرده گذارانی که سرمایه های خرد خود را به 
امید دریافت رقمی که بتواند فشار اقتصادی ناشی از 

نرخ تورم کشور را جبران کند؛ در امان باشد.
اگرچه پروسه بس��یار سختی طی شد تا بانک 
مرکزی توانست تا حدودی این اتفاق را در اقتصاد 
س��ر و س��امان دهد و همچنان هم ادام��ه دارد اما 
بان��ک مرکزی به منظور جلوگی��ری از بروز دوباره 
چنی��ن اتفاقی؛ با تصویب مصوب��ه ای پرداخت نرخ 
سود خارج از دس��تور را برای موسسات اعتباری و 
بانک ه��ای خصوصی و دولتی ممن��وع کرد اما این 
دس��تورات و مصوبات عمر چندان زیادی نداشت و 
خیل��ی زود بانک ها و موسس��ات اعتباری که همه 
آنها با مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند 
با استفاده از شگردها و ترفندهای مختلف تالش 
کردند تا ب��از هم راه را ب��رای پرداخت نرخ های 
نامتعارف هم��وار کنند و آنچه از ش��واهدامر بر 

می آید امروز به این هدف خود رس��یده اند 
و دیگر خبری ازآن س��خت گیری های 

بانک مرکزی هم نیست. 

چراغ سبز بانک مرکزی
ای��ن روزه��ا براس��اس برخ��ی 
مجوزهای��ی که گفته می ش��ود بانک 

بانک های  به برخی  مرکزی 

دارای صورت مالی مناسب داده؛ این بانک ها نسبت 
به پرداخت نرخ سودهای باال چراغ سبز نشان داده 
اس��ت اما این مجوزها چ��ه زمانی در اقتصاد بیمار 
کشور نمایان خواهد شد؛ دقیقا همان چیزی است 

که اقتصاددانان نسبت به آن هشدار می دهند. 
 نرخ ه��ای س��ود بانکی دوباره س��ودای صعود 
دارند. بس��یاری از بانک ها نرخ های س��ود را خیلی 
آرام و چ��راغ خاموش باال برده اند و اگرچه برخی از 
آنها نرخ های مناسب خود را برای حفظ مشتریان، 
به س��پرده گذاران با ارقام باال پیش��نهاد می دهند، 
اما هس��تند بانک هایی که برای جذب سپرده های 
هر چند کوچک هم ت��الش می کنند. برخی اخبار 
منتشر شده در این زمینه از این مساله پرده داشته 
ک��ه بع��د از نوس��انات 
بان��ک  ارزی،  اخی��ر 

نامه نگاری هایی  با  مرکزی 
که با برخ��ی از بانک های 
به اصطالح خوب داش��ته 
است، اعالم کرده که آنها 
در س��قف مشخصی بسته 
ب��ه وضعی��ت صورت های 
مالی ش��ان، 

می توانند نس��بت به افزایش نرخ س��ود به تناسب 
توانمندی خود اقدام کنن��د. اما نکته حائز اهمیت 
در ای��ن میان، صورت ه��ای مالی برخ��ی دیگر از 
بانک هایی اس��ت که آنها نیز خواس��ته اند از قافله 
عقب نمان��ده و نرخ ها را همپای همتایانش��ان باال 
ببرند. کارشناسان اقتصادی بروز این مساله آن هم 
در ش��رایطی که هنوز هم نگرانی از ورود سودهای 
موهوم��ی و بازی ه��ای پانزی از س��وی آنها وجود 
دارد را مش��کل بزرگ��ی می دانند و نس��بت به آن 

هشدارهای الزم به متولیان را داده اند. 
در میان برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند 
افزایش چراغ خاموش سود سپرده ها، تکاپوی بانک های 
مشکل دار برای تامین نقدینگی الزم جهت پرداخت 
سود سپرده های قبلی است و این دقیقا همان 
اقدامی است که در ادبیات اقتصادی به 
آن »Panzi game« می گویند. 
به اعتقاد این کارشناسان در این 
بازی پرریسک، به سرمایه گذاران 
وعده سودهای باال داده می شود و 
در ادامه بازی، سرمایه گذاران دیگری 
تش��ویق به س��رمایه گذاری می شوند و 
از محل س��رمایه های آنها، س��ود گروه اول پرداخت 

می شود و این روند ادامه می یابد. 
نکته و هش��داری که در این بازی مورد تاکید 
قرار می دهندآن است که دراین عملیات ؛ هیچ نوع 
فعالیت اقتصادی ص��ورت نمی گیرد تا از محل آن 
س��ودی پرداخت شود، بلکه سود سرمایه گذاری از 
محل س��رمایه گذاری های جدید پرداخت می شود. 
براس��اس تحلیل ای��ن منتقدان پای��ان این بازی 

مشخص است به اینترتیب که بازیگران یا برای به 
جیب زدن س��رمایه های خرد و کالن به این بازی 
رو می آورند یا از س��ر ناچاری و کمبود منابع برای 
پرداخت تعه��دات قبلی خ��ود وارد چنین چرخه 
پرخطری می شوند. اما برخی دیگر بروز این اتفاق را 
مثبت تلقی کرده و می گویند؛ با توجه به شرایطی 
که هم اکنون در اقتصاد ایران به وجود آمده است، 
نرخ س��ود بانکی می تواند سپرده گذاران را ترغیب 
و تش��ویق کند که برای حفظ ارزش پول خود، از 
س��پرده های بانکی بلندمدت اس��تفاده کنند تا در 
واقع نقدینگی که در بانکها به نوعی سپرده گذاری 
شده، توسط سپرده گذاران بیرون نرفته و به سمت 

بازارهای سکه و طال کشیده نشود. 
این اف��راد این اقدام را منطق��ی تلقی کرده و 
می گویند؛ واکنش سیاس��تگذار به وضعیت فعلی، 
واکن��ش منطق��ی اس��ت و راه افزایش نرخ س��ود 
که انتخ��اب کرده، معقول اس��ت؛ همانطور که در 
موقعیت مشابه، کش��ورهای دیگر نیز به این شکل 
عمل کرده اند و حتی در مورد کش��ورهای همسایه 
از جمل��ه ترکیه ی��ا آرژانتین که همزم��ان با ایران 
با بح��ران ارزی مواجه ش��ده اند، اگ��ر نیم نگاهی 
بیندازیم، متوجه می ش��ویم که آنها نیز مبادرت به 
افزایش نرخ بهره بانکی کرده  و نرخ سود بانکی خود 
را نیز افزایش داده اند و حتی بیشتر از ایران نیز این 
نرخ را افزایش داده اند، با اینکه شدت و عمق بحران 
ارزی در آن کش��ورها، از ایران کمتر است؛ لذا این 
افزایش نرخ س��ود بانکی، واکنشی کامال منطقی و 
قابل قبول از س��وی سیاستگذار پولی در مواجهه با 

شرایطی است که در آن قرار گرفته ایم.
فارغ از موافقت ه��ا و مخالفت هایی که در این 
خصوص وجود به نظر می رس��د نکت��ه قابل تامل 
سوءمدیریتی باشد که در نظام بانکی به وضوح دیده 
می شود و به نظر می رسد متولیان باید به حال آن 
کنند وگرنه اجرا و یا عدم اجرا این موضوع؛ نکته ای 

است که در اولویت های بعدی قرار دارد.

سیاست روز تبعات سیاست افزایش سود سپرده بانکی را بررسی می کند؛

سایه سوءمدیریت بر نرخ سود

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

برابــر راى شــماره 139760327008000231 مــورخ 97/7/9هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سلطانيه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى شــركت تعاونى كشاورزى خرم دشت اشراقيك قطعه زمين مزروعى 447943/21 متر 
مربع پالك  فرعى از 75 اصليواقع در روســتاى خيرآباد ســلطانيه از مالك رســمى خود متقاضى شركت خرم دشت 
اشراق محرز گرديده است .  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود 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.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/8/15
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/8/30

اصغر بيگدلى- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به آقاى ناصر كرجى بان ماهر فرزند قربان 
خواهان آقاى/خانم مرضيه حاتمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم ناصر كرجى بان ماهر به خواسته 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709986421100107 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان انديمشك ثبت و وقت رسيدگى مورخ 27/ 9/ 1397 ساعت 9 صبح تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشارآگهى به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

دردادگاه حاضرگردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان انديمشك _ فريبا خادمى

دادنامه
شماره پرونده: 126/97 ، شماره دادنامه:368/97 ، تاريخ رسيدگى: 97/7/9 - بتاريخ 97/7/20 در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه 11 شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
126/97 تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى محمد رئيسى كيا فرزند على به وكالت 
آقاى / خانم ---  به طرفيت خانم سميه منصورى آزاد فرزند به خواسته مطالبه وجه به ميزان3/000/000 ريال 
موجب يك فقره چك به شــماره 28928 مورخ 88/6/25 عهده بانك صادرات راوند به انضمام خســارات دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در 
صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى در 
جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارســال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از 
انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار 
و ترديــد باقــى مانــده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و بــا عنايت به گواهى عدم پرداخت صــادره و احراز ذينفع بودن 
خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه خوانده و صدور ان از ناحيه شــركت / امضاى آن از ناحيه شــخص 
حقيقى / خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و حلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم به امضاى ذيل 
سند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و 
اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا 
محترم شوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-
1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-

197-198-503-515-519 -522ق ا د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت 
مبلغ 3/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 132/500 ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى 
دادرســى ، ورودى دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست ) و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه/ وجه ســند /تجارى مســتند دعوى از تاريخ سررســيد 88/6/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى 
از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / 
بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده: 558/1/97ح ، خواهان: قيس فرحانى به وكالت از جمشــيد لفته پور نشــانى آبادان خياان 
طالقانى انتهاى بازار جمهورى طبقه اول پالك 2/4  ، خوانده: عقيل موسى الخياط به نشانى مجهول المكان ، خواسته: 
مطالبه وجه و اســتماع شــهادت شــهود ، مرجع رسيدگى: شــعبه اول شــوراى حل اختالف آبادان ، وقت رسيدگى : 
97/9/20 ساعت 11 صبح ، خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم  اين شعبه نموده اند كه 
تحت كالسه 558/1/97ح و با رعايت اينكه خوانده مجهول المكان ميباشد به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى آگهى ابالغ  دادخواست و ضمايم آن و وقت رسيدگى براى يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد 

خوانده ميتواند قبل از تاريخ رسيدگى به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمايم آن را تحويل بگيرد. 
 رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم /آقاى احمد رجبى به شــماره شناســنامه 1890 به شــرح دادخواست به كالســه 31/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شادروان امامعلى رجبى به شماره شناسنامه 209 
در تاريــخ 1374/7/15 در اقامتــگاه دائم خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- احمد رجبى فرزند امامعلى به ش ش 1890 صادره از دماوند پسرمتوفى 2- اسماعيل رجبى فرزند امامعلى به 
ش ش 17 صادره از دماوند پسر متوفى 3- ابراهيم رجبى فرزند امامعلى به ش ش 6 صادره از دماوند پسر متوفى 
4- ناصرعلى رجبى فرزند امامعلى به ش ش 6 صادره از دماوند پسر متوفى 5- رعنا رجبى فرزند امامعلى به ش ش 
1769 صــادره از دماوند دختر متوفى 6- ايران رجبى فرزند امامعلى به ش ش 17 صادره از دماوند دختر متوفى 
7- بى بى رجبى فرزند امامعلى به ش ش 50 صادره از دماوند دختر متوفى 8- قدم خير رحمتى فرزند فيض اله 
به ش ش 944 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5686
مسئول شوراى حل اختالف حوزه جابان – شعبه 7

دادنامه
پرونده كالســه 9709982056100555 شعبه اول شــوراى حل اختالف محممودآباد تصميم نهايى شماره 
9709972056100648 خواهان:علــى آهــى تبــار ف عزت اله به نشــانى مازنــدران محمودآبــاد بخش مركزى 
محمودآباد دهستان اهلمرستاق جنوبى ســياركال خوانده:دادگسترى محمودآباد به نشانى محمودآباد خيابان آزادى 
دادگسترى محمودآباد خواسته: گواهى حصر وراثت ((آگهى حصر وراثت)):على آهى تبار ف عزت اله ش ش 476 
ش ملى 5010247690 به اســتناد استشــهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناســنامه ورثه ساكن محمودآباد 
تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته مرحومه شهربانو جوادى حدادى ش ش2 ش ملى 5010610167 در 
تاريخ90/6/7 در اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-منيژه ش ش 11   2-طاهره ش ش 6   3-طيبه ش ش 5000088611   4-كلثوم ش ش 4   5-سكينه ش 
ش 5   6-نصرت اله ش ش 3   7-نصراله ش ش 554   8-على ش ش 476 همگى آهى تبار ف عزت اله-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/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى محمودآباد-كرمانى خليلى

دادنامه
شــماره پرونده: 125/97 ، شــماره دادنامه:366/97 ، تاريخ رســيدگى: 97/7/9 - بتاريخ 97/7/20 در 
وقت فوق العاده جلســه شــعبه 11 شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه 125/97 تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى محمد رئيســى كيا فرزند على 
بــه وكالــت آقاى / خانم ---  به طرفيت آقاى محمد شــيخى عبدى فرزند – با وكالت -  به خواســته مطالبه وجه به 
ميــزان5/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 836913 مــورخ 96/9/20 عهده بانك ملى راوند به 
انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شــخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده 
دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين 
يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و 
احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه خوانده و صدور ان از ناحيه شركت / امضاى آن 
از ناحيه شخص حقيقى / خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و حلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم 
به امضاى ذيل سند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور 
بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضا محترم شوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و 
مــواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 249-286-310-311-314 تجارت 
و مواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
را به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 157/500 ريال بابت خسارات دادرسى 
(هزينه هاى دادرســى ، ورودى دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواســت ) و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه/ وجه سند /تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 96/9/20 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از ســوى بانك مركزى كه حين االجرا محاســبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره 
غيابى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز 

قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشــاعى يك قطعه زمين فاقد مســاحت بشماره 100 اصلى واقع در ســيد آباد كه ذيل ثبت و 
صفحه 390 دفتر جلد 757 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 161815 بنام آقاى ملك حســين آقا طاهر صادر و 
تسليم گرديده است. سپس ميثم مالتقى ركن آبادى از جانب مالك مذكور طبق وكالتنامه 1397/7/16-37146 
دفترخانه 474 تهران  با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 1397/7/16-17126 
بگواهى دفترخانه 474 تهران رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت سهل انگارى مفقود گرديده است و 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده 
اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى 

صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5687
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
ششدانگ پالك ثبتى 814/7 اصلى بخش 2 خوى كه در دفتر امالك جلد 49 ص393 ذيل ثبت 7417 بنام 
عشرت قندچى ثبت و سند مالكيت صادر تسليم گرديده مورد ثبت برابر سند شماره 86/12/7/49008 دفتر 1 
خوى نزد بانك مسكن در قبال مبلغ 133166667 ريال در قيد رهن ميباشد سپس نامبرده با تسليم استشهاديه 
اعالم نموده سند مالكيت مفقود شده كه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده لذا مراتب به استشهاد ماده 
120 اصالحى قانونى ثبت براى اطالع عمومى آگهى ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى هر گونه ادعايى دارد 
يا معامله اى انجام داده است در قسمت فوق ذكر نشده يا مدعى وجود سند مالكيت در نزد خود ميباشد بايد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشــار آگهى به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت با ســند 
معامله تسليم نمايد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالكيت المثنى را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد در ضمن اين آگهى فقط 

در يك نوبت انتشار ميگردد تجديد نخواهد شد.  2763
رئيس ثبت خوى- سليمان پور

اجرائيه
مشخصات محكوم له: 1- ابراهيم سجاديان 2- على اصغر پيروى به وكالت جواد حاجيلو بنشانى خوى خ امام 
جنب بانك تجارت ، مشــخصات محكوم عليه 1- وحيد حســينى 2- ناصر حسينى 3- شركت آيلين مهر خوى مجهول 
المكان بموجب دادنامه شماره 895 مورخ 96/10/6 شوراى حل اختالف شعبه 6 ايثارگران خواندگان وحيد حسينى 
و ناصر حسينى شركت آيلين مهر خوى بنمايندگى وحيد حسينى را متضامنا به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/750/000 ريال پول تمبر تاخير تاديه از تاريخ تنظيم دادخواست تا يوم الوصول طبق 
شاخص بانك مركزى در حق الوكاله در حق محكوم له ضمنا نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه است محكوم عليه 

مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف 10 روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد. 2764
شوراى حل اختالف شعبه 6 ايثارگران خوى

رونوشت  آگهى حصر وراثت
محمد على عبدالرســولى داراى شناســنامه شماره 7 بشــرح دادخواست به كالســه 971574 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم عبدالرســولى بشناسنامه 2 در 
تاريخ 96/6/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- محمدعلى عبدالرسولى 
فرزند ابراهيم ش ش 7 فرزند متوفى 2- عارف عبدالرسولى فرزند ابراهيم ش ش 1 فرزند متوفى 3- قربانعلى 
عبدالرسولى فرزند ابراهيم ش ش 2801540072 فرزند متوفى 4- حسن عبدالرسولى فرزند ابراهيم ش ش 
1199 فرزند متوفى 5- حســين عبدالرسولى فرزند ابراهيم ش ش 1200 فرزند متوفى 6- امينه عبدالرسولى 
فرزند ابراهيم ش ش 823 فرزند متوفى 7- مدينه عبدالرسولى فرزند ابراهيم ش ش 1099 فرزند متوفى 8- 
مرجان عبدالرسولى فرزند ابراهيم ش ش 624 فرزند متوفى ،اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در نوبت فقط ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.2765
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف خوى

آگهى حصر وراثت
آقاى امين شــاكرى خليلى ف نصراهللا به شــرح درخواستى كه به شماره 9/97/389 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان نصراله شــاكرى خليلى ف تقى ش 
ش 54 صادره بهشــهر در تاريخ 97/7/8 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به :1-طاهره عمــوزاد خليلى ف حســين ش ش 5799879252 متولد 1358 همســر متوفى2-
اميــن ش ش 2181705216 متولــد 1365    3-وحيــد ش ش 2181317275 متولــد 1362    4-مســعود 
ش ش 2170315624  متولــد 1376   5-ميــالد ش ش 2170099638 متولــد 1369   6-مهرشــاد ش ش 
2170441336 متولد 1382 همگى شــاكرى خليلى ف نصراله-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شــد.م/

الف97/20/6897
رييس شعبه نهم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى حسين پناهى گرجى ف محمدحسن به شرح درخواستى كه به شماره 3/97/549 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدحسن پناهى گرجى ف درويش پناه 
ش ش 233 صادره بهشــهر در تاريخ 97/5/23 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-منوچهر ش ش 2181051356 متولد 1339   2-جمشــيد ش ش 2181415684  
متولد 1341   3-حســين ش ش 2181094837 متولد 1343   4-رقيه ش ش 2181390444 متولد 1330   
5-نرجس ش ش 2180999712 متولد 1333   6-خورشــيد ش ش 2181027595 متولد 1336   7-فاطمه 
صغرى ش ش 2181126321 متولد 1347 همگى پناهى گرجى ف محمدحسن-فرزندان متوفى8-طاهره گرجى 
زاده ف حيدر ش ش 2180334095 متولد 1310 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
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/الف97/20/6899
رييس شعبه سوم شوراى حل اختالف بهشهر=پوريا كريمى واسوكاليى

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالســه 971033 ارجاعى له محمد باباجانپور عليه رحيم آقاسى پور و يوسف محمدى مال 
غيرمنقول محكوم عليه يوســف محمدى توقيف واقع در بابلســر بلوار پاسداران انتهاى خيابان پاسداران 26 كوچه 
شــهيد مدائنى 18 اولين دوراهى شــرقى دومين قطعه تفكيكى به شــماره ثبتى 1/28962 اصلى مفروز شده از 
2583 فرعى از اصلى مذكور قطعه 14 عبارت است از يك قطعه زمين طلق به مساحت 195/72 مترمربع با حدود 
اربعه شماال در دو قسمت اول پى مشترك به طول 3/33 متر به قطعه 12 تفكيكى دوم پى مشترك به طول 8/57 
متر به قطعه 11 تفكيكى شرقا پى مشترك به طول 16/33 متر به كوچه دوم جاى درب و ديوار است به طول 8/79 
متر به كوچه غربا پى مشــترك به طول 16/33 متر به قطعه 123 تفكيكى كه به وســيله ديوارهاى بلوكى ســيمانى 
در حد چند رج مشخص گرديده است و تحت مالكيت يوسف محمدى به ميزان شش دانگ مى باشد.در عرصه ملك 
اعيانات و تاسيسات و مستحدثات ديگرى مشاهده نگرديده ، باتوجه به موقعيت مكانى و منطقه اى ملك نوع كاربرى 
مسكونى مساحت و شكل هندسى زمين و كليه عوامل موثر در قضيه ارزش شش دانگ ملك پالك ثبتى 1/28962 
اصلى قطعه 14 واقع در بخش 12 ثبت بابلسر با احتساب كليه عوامل موثر مجموعا به مبلغ 1,370,000,000 ريال 
(يك ميليارد و ســيصدوهفتاد ميليون) قيمت پايه ارزيابى گرديده در تاريخ 97/9/11 روز يكشنبه از ساعت 10 
الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  بابلسر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين 
قيمت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را 
نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار مزايده مى باشد.م/الف
             مدير دفتر اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده مال منقول
درخصوص پرونده كالسه 960510 مدنى له هادى قلى زاده بابايى عليه شركت هوراب صنعت شمال كه مال 
منقول محكوم عليه توقيف گرديده شامل :1-تعداد 2 دستگاه بونكر سيمان نصب شده در ضلع شرقى محوطه كه 
يك دستگاه مستعمل ولى مورد بهره بردارى و يك دستگاه ديگر به رنگ زرد خردلى مورد بهره بردارى و كامال سالم 
با كاركرد كم كه هر دو دســتگاه با حجم عملياتى باالى 10 تن ســيمان قابل بهره بردارى و ارزش پايه بونكر اول به 
مبلــغ 30,000,000 ريال بونكر دوم زرد رنگ به ارزش پايه 50,000,000 ريال برآورد مى گردد.2-يك دســتگاه 
بونكر سيمان به رنگ زرد كرم در منتهى اليه ديوار ضلع غربى محوطه به حجم بيش از 8 تن كامال سالم با پايه هاى 
قابل نصب كه بر روى زمين بدون نصب قرار گرفته به مبلغ 40,000,000 ريال 3-تعداد دو دستگاه بونكر سيمان 
بدون نصب با پايه هاى قابل نصب كه يك دستگاه با قطر دايره حدود 3 متر و ارتفاع قريب 5 متر كامال مستعمل و 
داراى بدنه آسيب ديده كه به علت فقدان استفاده باز شده و به عنوان خارج از رده در ضلع جنوب شرقى محوطه 
مستقر كه ارزش پايه آن به مبلغ 20,000,000 ريال و يك دستگاه ديگر از بونكر سيمان در مجاورت همين دستگاه 
با قطر پايه استوانه حدود 2/5 متر ارتفاع حدود 6 متر با پايه هاى منصوبه ولى بدون نصب بر روى زمين مستقر كه 
كامال سالم به ارزش پايه 40,000,000 ريال ارزيابى گرديده است.4-يك دستگاه ميكسر(خالطه) با بكت باالبرنده 
و موتور ديزرى با كاركرد كم به ارزش 30,000,000 ريال(تراك داراى 4 چرخ الستيكى) 5-يك دستگاه خاموت زن 
مارك پارس خاموت به ارزش 12,000,000 ريال 6-يك دستگاه الكتروجوش مارك تك ميلر به ارزش 3,000,000 
ريال7-يك دستگاه دريل عمودى هيدروليك مستعمل با پايه ايستاده به ارزش 40,000,000 ريال 8-تعداد سه 
عدد درب خروجى و ورودى آهنى منصوبه در ديوارهاى محوطه اطراف غربى،شرقى و شمالى كه جزو اموال غيرمنقول 
است و ارزش هريك از درب ها آهنى مذكور شامل دو لنگه درب به طول بيش از 4 متر و به ارتفاع 2/5 متر است 
به ارزش هريك 6,000,000 ريال و جمعا 18,000,000 ريال ارزيابى مى گردد.مراتب فوق توسط كارشناس رسمى 
دادگســترى مــورد بازديد قرار گرفته و كال به مبلــغ 283,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابــى گرديده و در تاريخ 
97/9/12 روزدوشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  بابلســر به 
فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند 
بود.برنــده مزايــده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه 

گردد.ضمنا.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

ابالغيه آگهى الكترونيك
ش ابالغنامه:9710102062503924 ش بايگانى شــعبه:970555 ابالغ شونده حقيقى:محمدمهدى لنگه 
چى ف محمداســمعيل-مجهول المكان تاريخ حضور:97/9/26 ســاعت حضور:11 درخصوص دعوى ميالد رمضانى 
كندلكى به طرفيت شما مبنى بر مطالبه خسارت دادرسى و الزام به تنظيم سند رسمى موتورسيكلت در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شويد.اين ابالغنامه براى شما به ســامانه ابالغ ارسال گرديده است.* به 
ســامانه ابالغ مراجعه كنيد و با اســتفاده از شناســه و رمز كاربرى خود اطالعات اين ابالغيه و پيوست هاى آن را از 
قســمت « دريافت با شــماره» با وارد نمودن شــماره و تاريخ صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد.*چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام،به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك 
قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد. * عدم مراجعه به  منزله استنكاف 

از قبول اوراق قضايى بوده و ابالغ محسوب مى شود.م/الف
شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد يزدانيان اميرى ش ش 20 به شرح دادخواست به كالسه 15/941/97 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حاجى آقابابا يزدانيان اميرى ش ش 2856 در تاريخ 
97/7/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-محمد ش 
ش 20   2-احمد ش ش 69   3-محمود ش ش 209   4-قاسم ش ش 98   5-مريم ش ش 8563   6-ريحانه ش 
ش 36 همگى يزدانيان اميرى ف حاجى آقابابا-فرزندان متوفى اينك شورا با 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/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى عبداله جان مند ش ش 381 به شرح دادخواست به كاسه 5/828/97 از اين شورا  درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شــيخ حســن جان مند ش ش 10582 در تاريخ 92/3/19 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-على ش ش 2149 
متولــد 1340   2-مهــدى ش ش 534 متولــد 1346   3-عبــداهللا ش ش 381 متولــد 1350   4-طيبه ش ش 
533 متولد1345   5-فاطمه ش ش 6 متولد 1354 همگى جان مند ف شيخ حسن و سيدرقيه-فرزندان متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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/الف
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 1397/9/6
شركت تعاونى كشاورزى توليدكنندگان كيوى برتر كيوى خزر جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت 
اول شركت تعاونى رأس ساعت 15 عصر روز سه شنبه مورخ 97/9/6 در محل دفتر شركت تشكيل مى گردد لذا 
از كليه اعضاى محترم دعوت مى شــود با در دســت داشتن مدارك عضويت و كارت ملى رأس ساعت مقرر در محل 
مذكور حضور به هم رســانند يا طبق ماده 18 آيين نامه نحوه تشــكيل مجامع عمومى مورد عمل وكيل/نماينده خود 
را كتبا معرفى نماييد.دستور جلسه:1-استماع گزارش كتبى هيأت مديره و بازرسين در خصوص عملكرد سال هاى 
مالى 1394 الى 1396   2-طرح و تصويب صورت هاى مالى منتهى به ســال هاى مالى 1394الى 1396   3-طرح 
و تصويب بودجه پيشــنهادى و تعيين خط مشــى شركت براى سال مالى 1397   4-تصويب تغيرات سرمايه و اعضا   
5-انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره براى مدت سه سال6-انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى 
مدت يك سال مالى 7-اتخاذ تصميم درخصوص فروش دارايى شركت(سهم يك پنجم از ساختمان ادارى و زمين).

توضيح: اعضايى كه تمايل به كانديد شدن و ثبت نام در سمت هيأت مديره و بازرسى را دارند مى توانند حداكثر 
تا يك هفته از تاريخ انتشار آگهى دعوت جهت تكميل فرم مربوطه به همراه يك برگ كپى شناسنامه و كارت ملى به 
دفتر شركت مراجعه نمايند.بديهى است اعضايى كه بعد از موعد مقرر مراجعه نمايند ترتيب اثر داده نخواهد شد 
.نكته 1: به اســتنادماده 18 آيين نامه نحوه تشــكيل مجامع عمومى هريك از اعضاى تعاونى مى توانند نماينده تام 
االختيار خود را كتبا از بين يا خارج از اعضا براى حضور در مجمع عمومى و اعمال رأى تعيين نمايند .نكته 2: تعداد 
آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه رأى و هر شخص غيرعضو تنها يك رأى خواهد بود. نكته 3 : عضو متقاضى اعطاى 
نمايندگى به همراه نماينده خود مى بايست در محل شركت حاضر و وكالت نامه به تاييد هيأت مديره و بازرس شركت 

برسد.(تاريخ انتشار:97/8/15).م/الف
هيأت مديره شركت تعاونى توليد كنندگان كيوى برتر كيوى خزر

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده هاى 970485 – 970483 اين اجراييه و 970191 اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف آقاى 
موسى صنوبر ليماكشى ف جعفر به پرداخت 205,121,700 ريال بابت مهريه و پرداخت 265,608,200 ريال بابت 
نفقه در حق خانم رقيه احمديان و پرداخت 59,500,000 ريال بابت نفقه خانم ندا صنوبر ليماكشى(فرزند)از تاريخ 
96/3/3 تا زمان اجراى حكم 97/3/3 محكوم گرديده است.محكوم له در قبال طلب خودشان يك قطعه زمين به 
مساحت 400 مترمربع واقع در رامسر روستاى سياسان به حدود اربعه شماال و غربا به باغ آقاى منتخب وشرقا به 
منزل مسكونى آقاى جمشيد ليماكشى و جنوبا به جاده عبورى كه پيرامون آن با سيم خاردار محصور است و با كسر 
عقب نشينى 360 مترمربع باقى مى ماند و برابر نظريه كارشناسى 792,000,000 ريال ارزيابى گرديده است، چون 
خواده مجهول المكان اســت ، نظريه كارشناســى آگهى و در روزنامه ابالغ گرديده و در مهلت مقرر قانونى اعتراضى 
واصل نشده و محكوم له تقاضاى مزايده آن را نموده اند على هذا در اجراى مبحث اول از فصل سوم قانون اجراى 
احكام مدنى مورد مزايده در روز پنج شــنبه 97/9/8 از ســاعت 11 لغايت 12 ظهر از طريق مزايده به فروش مى 
رســد. بنابراين خريداران مى توانند تا 5 روز قبل از روز مزايده از امالك مورد مزايده بازديد و در روز مزايده در 
دفتر اجراى احكام مدنى رامســرحاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى ده درصد قيمت كارشناسى را به حساب 

سپرده دادگسترى واريز سپس در جلسه مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى متمركز رامسر-دانشور

ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونده 97/489 شــعبه نهم شوراى حل اختالف كالله ، بدينوسيله به آقاى سعيد احمد آبادى فرزند 
محمد رضا مجهول المكان اخطار مى گردد. خواهان چنگيز شــامانلو بردر دادخواســتى به طرفيت شــما به خواســته 
اثبات بيع و غيره به شــوراى حل اختالف كالله تقديم نموده اســت. پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه 
فوق و جرى تشــريفات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفيــن نظر به اينكه خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا مســتنداً به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت دريكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج مى گردد تا خوانده دردفتر شعبه نهم شوراى حل اختالف كالله حاضر و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه به روز چهارشنبه تاريخ 1397/10/12 ساعت 09:00 
صبح تعيين شده است شركت نمايد.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. 
درضمن جلسه جهت استماع شهادت شهود خواهان مى باشد و چنانچه مبايعه نامه و وكالتنامه اى بين شما مى باشد 

در شورا حاضر نماييد. 
 مدير دفتر شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان كالله

حصروراثت 
آقاى نوروز آزرمى فرزند قربان به شرح دادخواستى كه به كالسه 97/514 اين شورا ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه مرحوم قربان آزرمى فرزند آدينه محمد به شماره شناسنامه 
364 صادره از درگز درتاريخ 96/08/13 دراقامتگاه دائمى خود شهرســتان كالله فوت نموده و ورثه/وراث حين 
الفوت وى عبارتند: 1-گل رخ مكاريان فرزند يوســفعلى شماره شناسنامه 6 نسبت همسرمرحوم 2-يونس آزرمى 
فرزند قربان شماره شناسنامه 560 نسبت پسرمرحوم 3-نوروز آزرمى فرزند قربان شماره شناسنامه 561 نسبت 
پســرمرحوم والغير اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه 

و تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف كالله

ابالغ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: على عيدى به نشــانى: استان گلستان-شهرســتان گنبدكاووس-شهر گنبدكاووس- 
كيلومتر 5 جاده آزادشهر ناحيه صنعتى آقچه گروه صنعتى صباح مشخصات محكوم عليهم: 1-هادى لك زائى فرزند 
غالمرضا نشــانى: گنبدكاووس جنب ميدان امام على كوچه چهل چاى مجتمع سينا 2-زهرا اسمعيل نيا فرزند احمد 
مجهول المكان، بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610097157700565 و شماره دادنامه مربوطه 
9609977157700303 و شماره بايگانى 960128 محكوم عليهما محكوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 565/000 ريال بابت هزينه دادرسى درحق محكوم له صادر و اعالم مى 
نمايد، همچنين در خصوص خسارت تاخير تاديه واحد اجراى احكام دادگسترى مكلف است با توجه به شاخص بهاى 
كاالها و خدمات مصرفى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران نسبت به احتساب آن از تاريخ سررسيد چك به تاريخ 
89/06/27 لغايــت زمــان اجراى حكم اقدام، از محكوم عليهما اخذ و له محكوم له ايصال نمايد،حكم صادره غيابى 
بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد 
نظر در محاكم عمومى و حقوقى شهرستان گنبدكاووس مى باشد  ضمنا پرداخت هزينه اجرا برعهده محكوم عليهما 
مى باشد. اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود در اين صورت 
براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيســت مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را 

كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
 سيدخسرو خليلى- قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

حصروراثت
نظر به اينكه خانم مريم قنبرآبادى داراى شناســنامه شــماره 0780074335 به شرح دادخواست به كالسه 
10/97/715 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا اسكندرى 
به شناسنامه 3 در تاريخ 97/7/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-زهرا زورآبادى فرزند غالمعلى ش ش 674 متولد 1335 مادر 2-مريم قنبرآبادى فرزند نوراله  ش 
ش 0780074335 متولد 1368 همســر 3-فاطمه زهرا اســكندرى فرزند رضــا ش ش 0781424429متولد 
1387 فرزند4-آيدا اســكندرى فرزنــد رضا ش ش 0781712203 متولــد 1391 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد.(م الف 97/100/830)
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى حصر وراثت مورخ 97/8/13 نام شــادروان اشــتباها سكينه برزگر چاپ شده است كه آگهى بنام 

آقاى شهاب محمودى و نام شادروان مكيه برزگر صحيح مى باشد.


