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 تأمین مالی ساخت 6500 مگاوات
نیروگاه برق انجام شد

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: این 
بانک با رویکرد ورود به طرح های زیرساختی و سرمایه بر 
که بخش خصوصی قادر به اجرای آنها نیس��ت، تاکنون 
طرح ه��ای بزرگ نیروگاهی با ظرفی��ت تولید 6 هزار و 

500 مگاوات را تأمین مالی کرده است.
حس��ین عس��کری افزود: تأمین مالی نیروگاه های 
برق، کم��ک به ایجاد صنایع در مناطقی اس��ت که به 
دلیل مشکالت پیش بینی نشده در بهره برداری از برخی 
نیروگاه ها قادر به توس��عه واحدهای صنعتی یا استفاده 
از ظرفی��ت کامل واحدهای موجود نبودند.به گفته این 
مقام مس��ئول، با شروع تحریم ها س��اخت نیروگاه های 
تولی��د برق با توج��ه به فناوری ب��اال و انحصاری و نیز 
تأمی��ن مالی آنها به چالش  برانگیزتری��ن کار مدیران و 

متخصصان صنعت کشور تبدیل شد.

 عملکرد مطلوب بانک ملی 
در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی گزارشی درباره نحوه عملکرد 
بانک های عامل منتشر کرده که نشان دهنده عملکرد 

مطلوب بانک ملی ایران در این حوزه است.
می��زان قرارداده��ای عاملیت پرداخت تس��هیالت 
ارزی دارای اعتبار در نیمه اول امسال منعقد شده میان 
صندوق توسعه ملی و بانک ملی ایران یک میلیارد دالر 
بوده است. سهم بانک ملی ایران از توزیع بانکی و بخشی 
طرح های اعالم وصول شده در همین دوره زمانی 369 
میلیون دالر و سهم آن از توزیع بانکی و بخشی طرح های 

مسدود شده 675 میلیون دالر اعالم شده است.

تمدید مهلت ثبت نام در سامانه »سجام«
با تمدید مهلت ثبت نام در »سجام« فرصت دوباره 
برای مراجعه س��ه گروه از مش��تریان بانک مس��کن به 
منظور طی فرایند ثبت نام در سامانه ارایه کننده خدمات 

بورسی این بانک فراهم شد.
با راه اندازی سامانه جامع اطالعات مشتریان فعال 
در بازار س��رمایه )سجام( توسط شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه، تمام اش��خاص 
حقیقی و حقوقی فعال در بازار س��رمایه اعم از فعاالن 
ب��ازار اوراق به��ادار و بورس های کاال موظف ش��ده اند 
نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند تا امکان 
مراودات مالی در بازار سرمایه را داشته باشند. ثبت نام 
در این س��امانه جایگزین همیشگی ارایه تمام مدارک 

هویتی در زمان معامله در بازار سرمایه خواهد بود.

اخبار

حذف چهار صفر از پول ملی تاثیری ندارد
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان این که می دانی��م حذف چهار صفر از پول 
ملی تاثیری در رشد تورم ندارد، گفت : ما ادعا نکردیم حذف صفرها کار حقیقی 

است، بلکه یک کار ظاهری است.
عبدالناصر همتی در حاش��یه جلس��ه هیات دولت خاطرنشان کرد: پیشنهاد 

ح��ذف چهار صف��ر از پول ملی برای تس��هیل امور جلوگی��ری از هزینه های چاپ 
اس��کناس و متناسب سازی ارتباط پول ملی با ارزهای خارجی است. وی ادامه  داد: این 

پیشنهاد باید در دولت و مجلس شورای اسالمی در طول زمان و با آرامش بررسی شود. ما 
می دانیم حذف این چهار صفر تاثیری در رشد و تورم ندارد، بلکه این کار یک کار ظاهری 

و اسمی و نه کار حقیقی است.
وی گفت : در جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار مصوبه ای درباره بازار متش��کل ارزی و 

مصوبه سپرده های ریالی مبتنی بر ارز مصوب شده است.  ایسنا 

پشت باجه 
واردات الستیک بازیافتی چینی متوقف شود

نایب رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس گفت: الس��تیک های بازیافتی عمر 
مفید کوتاه تری نس��بت به الس��تیک های اس��تاندارد دارد و خطر ترکیدگی آنها 

چندین برابر دیگر الستیک هاست.
سیداحس��ن علوی با هش��دار نس��بت به نبود نظارت بر واردات الستیک گفت: 

متأسفانه بخشی از واردات الستیک خودروهای سبک و سنگین از کشور چین صورت 
می گیرد و در این میان این نگرانی وجود دارد که بخش��ی از این الس��تیک ها محصوالت 

بازیافتی باشد. الستیک های بازیافتی عمر مفید کوتاه تری نسبت به الستیک های استاندارد 
دارد زیرا آن ها الستیک ها کهنه را جمع آوری کرده و بار دیگر برای آن عاج درست می کنند.

علوی با بیان اینکه واردات الستیک از کشور چین باید کامال متوقف شود گفت: به 
نظر من کش��ورهای اروپایی حتی کشورهای کوچک این قاره جایگزین بهتری نسبت به 

چینی ها هستند و باید محصوالت از این کشورها وارد شود.  فارس

خط کش
افتتاح پروژه های ریلی در چهل سالگی انقالب 
وزیر راه و شهرسازی گفت: در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی پروژه های 
توسعه ترانزیتی برای ما اهمیت زیادی دارد و در تالش هستیم پروژه هایی که در 

بخش ریلی تاکنون انجام شده است را افتتاح کنیم.
محمد اسالمی درخصوص شرایط قیمت مسکن اظهار داشت: این یک واقعیت 

است که اجاره بها افزایش پیدا کرده اما آنچه در حوزه مسکن اتفاق می افتد عمدتاً ناشی 
از خود بخش مسکن نیست بلکه تأثیرات اقتصادی در این حوزه بعضا تاثیرگذار است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه ما به عنوان یک سیاست برای بخش مسکن برنامه 
داریم تولید مسکن برای جامعه هدف ما شامل بخش کم درآمد و متوسط جامعه است که 
این کار را هم انجام داده ایم و در جای جای مختلف شاهد ساخت و تولید مسکن هستید 
و امیدواریم شتاب بیشتری را هم شاهد باشیم ضمن اینکه کاهش اجاره بها متاثر از عرضه 

و تقاضا در بازار است.  ایرنا 

کوپه 

ح��ذف صفر از پول ملی ایران  توس�عه تاکنون چرخ  در جمهوری اسالمی 
چندین بار و در س��ال های ۱37۲ و ۱3۸6 مطرح 
شده اس��ت، اما هیچ گاه اقدامات اجرایی به صورت 
جدی در راس��تای آن انجام نش��د. در سال ۱395 
هم برای نخستین بار، حذف چهار صفر از پول ملی 
به طور جدی تری از سوی مسئوالن وقت پیگیری 
شد تا جایی که در جلسه هیات وزیران، واحد پول 

ایران، تومان و برابر با ۱0 ریال  تعیین شد.
ط��ی روزهای اخی��ر اما امروز ام��ا عبدالناصر 
همت��ی رئیس کل بانک مرکزی رس��ماً اعالم کرد 
ک��ه در نظر داریم 4 صفر را از پول را حذف کنیم، 
ک��ه باید هر چه زودتر ای��ن تصمیم گرفته و انجام 
ش��ود، حذف 4 صفر به این معنا است که به جای 
۱0 هزار تومان گفته شود ۱0 تومان. وی همچنین 
از تقدیم الیحه حذف 4 صفر از پول ملی از س��وی 
بان��ک مرکزی تقدیم به دول��ت خبرداد و گفت: و 

انشاهلل به زودی در دولت بررسی خواهد شد.
نکته قابل توجه در این خصوص آن استکه روز 
گذشته رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این مساله 
اظهارنظ��ر کرده که حذف صف��ر تاثیری در اقتصاد 
کش��ور ندارد و گفته است؛ حذف چهار صفر از پول 
ملی اولویت اول که هیچ، اولویت چندم بانک مرکزی 
اس��ت و کارهای بس��یاری زیادی در بانک مرکزی 
شروع کرده ایم؛ تحوالت مهمی را در بازار ارز، پول و 
اصالح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته که همه 

این طرح ها به ترتیب در حال انجام است.
به گفته وی بحث پیش��نهاد حذف چهار صفر 
برای تس��هیل امور و جلوگیری از برخی هزینه ها 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. ت��ا ارتباط پول ما با 
ارزهای بین المللی باید تناس��ب داش��ته باشد؛ اگر 

رابطه پول ما با ارزهای خارجی را مقایس��ه کنیم، 
می بینیم که نرخ مبادله ای پول ما خیلی باالس��ت 

و این خوب نیست.
وی همچنین اعالم کرده است که براساس اعالم 
کارشناسان این طرح تاثیری در رشد و تورم ندارد و 
ما این را می دانیم، ما نگفته یم که حذف چهار صفر 
در رشد و تورم تاثیر دارد؛ این طرح ظاهری و اسمی 
است و خودمان هم نمی گوییم کاری حقیقی است 
و ضمن اینکه بانک مرکزی اقدامات بسیار مهمی در 
دستور کار قرار داده است که حذف چهار صفر یکی 

از کارهای بسیار کوچک است.
 تیمور رحمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: 
مس��ئله حذف صفر از پول ملی از مدت هاس��ت که 
مطرح است و از سال ۸7 که برنامه تحول اقتصادی 
در جنبه ه��ای مختلف مثل مالی��ات و... مورد بحث 
قرار گرفت مس��ئله حذف صفر از پول ملی نیز یکی 
از اجزای آن بود اما در سال 9۲ به دلیل جهش های 
ارزی شرایط مناس��ب نبود که این کار اتفاق بیفتد 
اما در سال های بعد باز پیگیری شد و بانک مرکزی 
درباره حذف صفر از پول ملی مطالعاتی انجام داده و 

تجربیات دیگر کشورها را نیز دیده است.

حذف 4 صفر ضروری یا غیرضروری
به اعتقاد برخی کارشناسان ایران تورم بین ۱5 
ت��ا ۲0 درصدی در یک دوره طوالنی نزدیک به 50 

ساله داشته پس حذف صفر یک مسئله اجتناب ناپذیر 
شده است. هزینه انتشار اسکناس سرسام آور است و 
با ح��ذف صفرها می ت��وان در هزینه ها صرفه جویی 
ک��رد. از نظر تهیه صورت های مالی نیز بهتر اس��ت 
واحد پ��ول ملی به گونه ای باش��د که صفر کمتری 
داش��ته باش��د. هدف بانک مرکزی ثبات بخشی به 
اقتصاد است اما ارائه الیحه برای گرفتن مجوز قانونی 

این کار است ولی تا زمان اجرا زمان بر است.
رحمانی از جمله این کارشناسان است که دراین 
خصوص می گوید؛از نظر اجرا باید مطمئن باشیم که 

ثبات بخش��ی به اقتصاد در حال شکل گیری است 
ولی در زمان فعلی ضرورتی بر این کار نیست.

به گفته وی در اروپا نه تنها عدد یورو بلکه یک 
صدم یورو و س��نت نیز اس��تفاده می شود و ارزش 
دارد اما در کش��ور ما عدد ریال استفاده نمی شود و 
حتی ریال در محاسبات و معامالت ما نیز استفاده 
نمی شود پس مس��ئله گردکردن پول برای ما زیاد 
مشکل نیست بنابراین درست است که کشور ما ابر 
تورم نداش��ته اس��ت اما تورم ۲0 درصدی نیز مهم 

است پس در مجموع حذف صفر ضرورت دارد.
رحمانی معتقد اس��ت اقدام��ات بانک مرکزی 
س��عی در کنترل بازار ارز، رس��یدگی به وضعیت 
نظام بانکی و کنترل نرخ های س��ود بوده تا به یک 
ثبات برسد بعد اجرای این کار را انجام خواهد داد 
بنابراین اگر بی انضباطی بانکی وجود داش��ته باشد 
تورم تغییر نخواهد کرد و حذف صفر نیز نتیجه ای 

نخواهد داشت.

صفری که حذفش به اقتصاد کمکی نمی کند
 ب��ا این وج��ود که طرح حذف چه��ار صفر از 
پول ملی در ش��رایطی مطرح شده اما به گفته یک 
اقتصاددان، در ش��رایط فعلی ک��ه ثبات اقتصادی 
نداریم، حذف صف��ر از پول ملی نه تنها کمکی به 
حل مسائل اقتصادی نمی کند بلکه می تواند حتی 

نوعی نااطمینانی را هم به اقتصاد منتقل کند.

در این باره چگونگی این طرح و شرایط اجرایی 
آن، عب��داهلل مش��کانی با بیان اینک��ه حذف چهار 
صفر از پول ملی در ش��رایط فعل��ی کاری از پیش 
نمی ب��رد، اظهار کرد: حذف صفر از پول ملی باید با 
سیاست های اقتصادی همراه باشد. در شرایط فعلی 
که ثبات اقتص��ادی نداریم حذف صفر از پول ملی 
ن��ه تنها کمکی به حل مس��ائل اقتصادی نمی کند 
بلکه می تواند حتی نوعی نااطمینانی هم به اقتصاد 

منتقل کند.
وی پدیده "خلق پول" را علت اصلی بس��یاری 
از مسائل اقتصادی ارزیابی کرد و گفت" خلق پول 
در جای خود نتیجه کس��ری بودجه ای اس��ت که 
دولت هر س��اله با آن مواجه اس��ت. خلق پول در 
بلندمدت باعث انباش��ت بدهی های دولت به بانک 

مرکزی و بخش خصوصی می شود.
این اقتصاددان، اضافه شدن صفرها به پول ملی 
در طول زمان را ناش��ی از تورم دانس��ت و ادامه داد: 
بدهی دول��ت به بخش خصوصی ای��ن بخش را در 
سال های گذش��ته بسیار ضعیف کرده است که این 
مساله باعث کاهش عرضه و رکود اقتصادی خواهد 
شد. بخش خصوصی برای حل مشکالت خود به بازار 
گران و ناامن سرمایه مراجعه می کند که این مساله 
در نهایت باعث ناامنی تولید و صرفه قاچاق می شود. 
وی مجموع این شرایط را مسائل اصلی اقتصاد کشور 
ارزیابی کرد و گفت: مطرح ش��دن حذف چهار صفر 
از پول ملی در این ش��رایط فقط باعث انحراف افکار 

عمومی از مسائل اصلی اقتصاد و بودجه می شود.
پیش از این نیز حیدر مستخدمین حسینی، معاون 
اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرده بود این طرح در شرایط 
فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی نمی تواند کمک کند و 

فقط مردم را سرگرم خواهد کرد.  ایسنا

کارشناسان در بررسی اثرات حذف صفر از پول ملی مطرح کردند؛

اولویت کاهش تورم بر حذف صفر

تامین برنج شب عید 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع،  تنظی��م ب��ازار و ذخایر راهب��ردی وزارت ب����ازار روز
جهاد کش��اورزی گفت: با افزایش ۱۱.۲ درصدی تخصیص ارز 
نس��بت به س��ال گذش��ته برای واردات برن��ج، نگرانی در این 

زمینه به ویژه برای تنظیم بازار شب عید وجود ندارد.
 مس��عود بصیری گفت: می��زان کل ارز تخصیص یافته به 
برنج وارداتی برای رفع کس��ری ای��ن محصول در بازار مصرف 
کش��ور تا کنون بیش از کل سال قبل است. براساس اطالعات 
اخذ ش��ده از معاونت امور تولیدات زراع��ی میزان تولید برنج 
کش��ور بین دو تا ۲.۲ میلیون تن اس��ت و نیاز برنج وارداتی با 
احتساب سرانه مصرف 37.7 کیلو گرم برای هر نفر نزدیک به 

۸00 هزار تا یک میلیون و ۱00 هزار تن برآورد ش��ده که این 
مقدار به غیر از ذخیره راهبردی است.

وی افزود: به رغم اعمال تحریم های ظالمانه، خوشبختانه 
با برنامه ریزی هایی که از قبل صورت گرفته در همه کاال های 
اساس��ی از جمل��ه برنج وضعیت ذخایر راهب��ردی در وضعیت 
بس��یار خوبی اس��ت و هر زمان بازار نیاز به ورود دولت داشته 

باشد می توانیم ورود پیدا کنیم. بصیری تصریح کرد: 
به منظ��ور تخصیص ارز دولت��ی به واردات 

برنج مورد نیاز کش��ور هیچ مش��کلی 
نداریم و تا تاریخ 3۱ تیر 9۸ به هر 

میزان که بازار نیاز داشته باشد 
می توانیم نسبت به تخصیص 

و واردات اقدام کنیم.

وی ب��ا بیان این که از ابتدای س��ال تا ۱5 دی ماه بالغ بر 
یک میلیون و ۱۱7 هزار تن برنج وارد کشور شده است، اظهار 
داشت: در مدت مشابه سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۱3 

هزار تن واردات این محصول به کشور صورت گرفت.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر 
راهبردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در برنامه واردات، اولویت 
تخصیص ارز با کاال هایی اس��ت ک��ه به بنادر و مبادی 
ورودی کشور رسیده اند و سپس کاال هایی که 

در مسیر هستند و بارنامه دارند.
این مق��ام مس��ئول در ادامه 
مس��ئولیت  کرد:  خاطرنش��ان 
جه��اد  وزارت  ب��ا  تامی��ن 
کشاورزی اس��ت و واردات 

برنج مورد نیاز کشور نیز توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، 
اما نظارت بر توزیع در ش��بکه های مویرگی این محصول برعهده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بصیری با اشاره به واردات برنج از کشور های هند، پاکستان 
و تایلند اذعان داش��ت: سالمت و استاندارد های این برنج ها از 
سوی س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تایید می شود. وی ادامه داد: براساس اطالعات گمرک 
ای��ران، از اول آذر تا ۱0 دی ماه امس��ال بال��غ بر 93 هزار تن 
برنج وارد کشور شده است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، 
توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کش��اورزی 
زم��ان ممنوعیت واردات برنج را از 3۱ مرداد س��ال 9۸ اعالم 
کرد و گفت: تجار باید قبل از این تاریخ مقرر برنج خود را وارد 

کشور کنند.  وزارت جهاد کشاورزی

آگهــى تغييرات شــركت گــروه مهندســى عمران بنــا ســازه آرتيمان 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 54387 و شناســه ملــى 

14004886483
بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/09/18 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : خانم شــيما رضائيان نيرى به سمت رئيس 
هيات مديره شماره ملى 0922723397 آقاى محمد رضا نجفى نشلى 
به ســمت مدير عامل و نايب رئيس شماره ملى 0945213921 آقاى 
نوروز جهان به ســمت عضو هيات مديره شماره ملى 0670327352 
براى مدت دوســال انتخــاب گرديدنــد . كليه چكها و اســناد و اوراق 
بهــادار و تعهد آور شــركت به امضــاء منفرد مدير عامــل همراه با مهر 

شركت داراى اعتبار مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (340945)

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور 
ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اســالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى ســنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن    پالك 719  
مفروز از 120 و 130 در مالكيت اقاى خانعلى قاســمى صوفيانســر ششــدانگ يك باب خانه و محوطه و سه باب مغازه 
به مساحت /122 مترمربع از مالكيت اقاى محمد خان عضدى ديلمى  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و 
مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرســتان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/6  

تاريخ نوبت دوم: 97/10/20  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور 
سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح 
و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه ايشــكو ســنگ اصلى 17 بخش 16 گيالن پالك 15 مفروز از 10 
در مالكيت خانم رقيه واحدى اسطلخ كيان ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر محوطه به مساحت 305/78 مترمربع از 
مالكيت قاسم قسمى . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى 
پالك فوق واخواهى داشــته باشد ميتوانند از تاريخ انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
شهرســتان ســياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت 

نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/6  تاريخ نوبت دوم: 97/10/20  
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آگهى حصر وراثت
آقاى على پزشكان ف رحيم به شرح  درخواستى كه به شماره 2/1216/97 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان صغرى محمدعليجانى ف ميرزاعلى ش ش 215 صادره 
رامســر در تاريخ 97/5/9 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-محمود ش ش 2   2-ابوالقاسم ش ش 24   3-على ش ش 18   4-احمد ش ش 26   5-محمدتقى ش ش 1218   
6-بتول ش ش 2   7-زرى ش ش 11 شــهرت همگى پزشــكان-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
خانم زهرا جهانى بهنميرى ف رزاق على به شــرح درخواســتى كه به شــماره 971089 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان فاطمه شعبانيان بهنميرى ف غالمرضا ش 
ش 4989111087 صادره بابلسر در تاريخ 97/8/6 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-رزاق على جهانى بهنميرى ف على اكبر كدملى 4989063651ت ت 1311/11/29 همسر 
متوفــى 2-كبــرى ش ملــى 4988577899 ت ت 46/12/1   3- ليال ش ملــى 4988587967 ت ت 57/12/10   
4-زهرا ش ملى 4989417224 ت ت 43/1/3   5-مهدى ش ملى 4989431596 ت ت 44/10/20   6-صفورا 
ش ملى 4989505530 ت ت 50/6/20   7-حوا ش ملى 498952867 ت ت 53/1/1 همگى جهانى بهنميرى ف 
رزاق على –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 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 دادگسترى بابلسر

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور 
ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اســالمى 
مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه ايشكو سنگ اصلى 17 بخش 16 گيالن پالك 14 مفروز 
از 10 در مالكيت آقاى بيژن پيروز ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر محوطه به مساحت 356/99 مترمربع از مالكيت 
قاسم قسمى . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق 
واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان 
سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل 
نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  

متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/6  تاريخ نوبت دوم: 97/10/20  
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آگهى حصر وراثت
آقاى محمد ، شــهرت : الياســى ، نام پدر : خيرعلى ، بشناسنامه 4160180035 صادره از اليگودرز درخواستى 
بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم خيرعلى ، شهرت : الياسى بشناسنامه 149 صادره 
اليگودرز در تاريخ 3/ 10/ 97 در انديمشك اقامتگاه انديمشك فوت ورثه اش عبارتند از : 1 _ محمد الياسى ش ش 
4160180035 صادره از اليگودرز 2 _ شاهرخ الياسى ش ش 611 صادره از اليگودرز  3 _ على فيض الهى ش ش 
4170236254 صادره از اليگودرز 4_ غالم على فيض الهى ش ش 296 صادره از اليگودرز 5 _ شــاپور فيض الهى 
ش ش 294 صادره از اليگودرز ( پسران متوفى ) 6 _ سكينه فيض الهى ش ش 4170232607 صادره از اليگودرز  
7 _ ماهى طال الياسى ش ش 245 صادره از اليگودرز  8 _ فاطمه الياسى ش ش 4160118046 صادره از اليگودرز 
9 _ زرگل الياسى ش ش 4100239756 صادره از اليگودرز  10 _ آمنه الياسى ش ش 4160527108 صادره از 
اليگودرز  11 _ معصومه الياسى ش ش 4160414931 صادره از اليگودرز 12 _ خاور الياسى ش ش 612 صادره از 
اليگودرز  13 _ زهرا الياسى ش ش 98 صادره از اليگودرز ( دختران متوفى ) 14 _ پنير حاجى وند قالبى ش ش 550 
صادره از اليگودرز ( زوجه متوفى ) والغير. اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف انديمشك- كريم صحرائى

دادنامه
پرونده كالســه 9509987715500277 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دشتستان (برازجان)  102 
جزايى ســابق تصميم نهايى شماره 9709977714501241 ، شاكى: آقاى افشين رشيد زاده فرزند محمد كريم به 
نشانى برازجان نجف آباد كوچه انصارى پ 9 ت 09179298299 ، متهم :  آقاى مجيد باقرى به نشانى برازجان كمربندى 
روبروى سايپا ، اتهام: استنكاف از اجراى راى هيات تشخيص اداره تعاون و كارفرماى اجتماعى ، به تاريخ 97/8/22 در 
وقت فوق العاده پرونده كالسه 102/950527 تحت نظر است با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با استعانت 
از محضر حق تعالى و با اعالم ختم رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به انشاى راى مى نمايد (راى دادگاه) در مورد اتهام 
اقاى مجيد باقرى كارفرماى كارخانه ارد باقرى متوارى داير بر اســتنكاف از اجراى راى هيات تشخيص اداره تعاون كار 
و رفاه اجتماعى موضوع شكايت آقاى افشين رشيد زاده دادگاه  با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و شكايت 
شاكى خصوصى مالحظه راى هيات تشخيص اداره كار و تعاون رفاه اجتماعى و صرف نظر از عدم حضور متهم در مرحله 
تحقيقات و رسيدگى و عليرغم ابالغ قانونى احضاريه و توجها به كيفرخواست صادره من حيث المجموع بزه  انتسابى به 
مشاراليه را محرز و مسلم تشخيص مستندا به ماده 180 قانون كار مشاراليه را به پرداخت 80 برابر حداقل دستمزد 
روز از كارگر در يوم االجرا به لحاظ اينكه جرم مزبور جرم مستمر لحاظ مى باشد در حق صندوق دولت محكوم مينمايد 
راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه و سپس ظرف بيست روز از 

انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان بوشهر مى باشد. 
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دشتستان

آگهى حصر وراثت
آقــاى جواد اشــكوارى ف عليجان به شــرح درخواســتى كــه به شــماره 2/1239/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان راويه اشكوارى ف جعفرقلى ش ش 87 
صادره رامســر در تاريخ 84/4/13  در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-معصومه ش ش 292   2-جواد ش ش 3   3-دوســت على ش ش 219 همگى اشــكوارى ف على جان 
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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى مزايده اموال غير منقول
در خصوص پرونده اجرايى كالسه 971274 صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده كرمانشاه له خانم سوسن بهرامى 
و عليه آقاى مرحوم على اشرف چروريش داير بر محكوميت فروش ملك شعبه 3 اجراى احكام مدنى كرمانشاه در نظر 
دارد مال غير منقول موصوف ذيل الذكر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده حضورى 
بفروش برساند. مشخصات ملك: سه دانگ دانگ مشاع داراى كاربرى مسكونى به مساحت 152 متر شش دانگ آن مى 
باشد بنام اقاى مرحوم على اشرف چروريش واقع در كرمانشاه حكمت آباد خيابان فجر يك كوى 15 پالك 9 داراى پالك 
ثبتى 32 فرعى از 142 حومه بخش يك كرمانشــاه مى باشــد ملك در يد مالك مى باشــد. در ضمن مورد مزايده توسط 
كارشــناس رســمى به تاريخ 1397/9/17 كارشناسى و بمبلغ 610000000 ريال ارزيابى شده است و مزايده براى 
روز 1397/11/15 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است طالبين و خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 
به اين اجرا واقع در كرمانشاه چهارراه بسيج بلوار بنت الهدى طبقه همكف اجراى احكام مدنى شعبه 3 دادگاه خانواده 
كرمانشاه مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهى فراهم شود مزايده از قيمت ارزيابى شده شروع مى شود 
هر كس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و شركت كنندگان مزايده مكلفند حداقل 
به ميزان 10 درصد مبلغ بهاى مزايده موجودى در كارت عابر بانك – بانك ملى به همراه داشته باشند كه فى المجلس 
به حســاب سپرده دادگســترى واريز نمايند و باقيمانده مبلغ مزايده را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به 
حســاب سپرده دادگسترى با شماره 2171293752003 نزد بانك ملى واريز نمايند و در صورت عدم پرداخت بقيه 
بهاى مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جريان مزايده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خريدار صادر 

مى شود ضمنا هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار مى باشد. م الف/12/10350
دادورز اجراى احكام شعبه 3 دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى مزايده نوبت اول
به موجب پرونده اجرايى 960416 شعبه 3 اجراى احكام حقوقى دادگسترى ياسوج محكوم له خانم فتانه حقگو 
تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه آقاى مســعود حقگو فرزند غالم محمد كه نوع و مشــخصات و قيمت مورد 
مزايده بشرح ذيل مى باشد و معادل 3 عدد سكه تمام بهار آزادى بابت اصل خواسته (مهريه) در حق محكوم له را از 
طريق آگهى مزايده وانتشــار آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار نموده به همين سبب در مورخ 97/11/1 از 
ساعت 10 صبح الى 11 در محل شعبه سوم اجراى احكام دادگسترى ياسوج مزايده برگزار خواهد شد متقاضيان مى 
توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را به آدرس ياســوج دولت آباد خندق 2 ســمت راست درب سوم 
منزل غالم محمد حقگو مالحظه نمايند و قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود بر اســاس نظريه كارشــناس رسمى 
دادگسترى مبلغ 50/000/000 ريال بوده و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد بهاء 
را فى المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجراء تسليم و بقيه بهاى اموال را ظرف 30 روز از تاريخ انجام مزايده پرداخت 
نمايند در صورت عدم پرداخت مابقى بهاى اموال سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد مزايده نوبت اول مى باشــد. نوع و مشــخصات و قيمت اموال مورد مزايده به شرح زير مى باشد. 4 قواره پارچه 
مخمل بنل دار مله دوزى 6 مترى به قيمت هر قواره 6/500/000 ريال و 3 قواره 7 مترى پارچه تور پنل دار مله دوزى 
بمبلغ هر قواره 6/000/000 ريال و 1 عدد قواره 6 مترى پارچه تور سنگ كريستال بمبلغ هر قواره 6/000/000 

ريال كه حسب نظريه كارشناس جمعا 50/000/000 ريال قيمت گذارى شده است.
مدير شعبه 3 اجراى احكام حقوقى ياسوج

دادنامه
مرجع رسيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: اسالم دل روشن فرزند 
على محمد به نشانى شهريار سر اسد آباد نبش 8مترى طالقانى روبروى بوستان 2 كابينت قائم – خوانده/ خواندگان:  
1- عابدين صادقى فرزند اشتر 2- محمد الماسى هر دو مجهول المكان  - خواسته :--- - گردشكار: پس از وصول 
پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم 
رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى اسالم دل روشن بطرفيت 
1- عابدين صادقى 2- محمد الماسى به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت يك فقره سفته به شماره خزانه 
دار كل 144761 (ســرى ط/1)  بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال تســليمى و مستندات پرونده و مالحظه 
نظريه مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل  سفته 
در يد خواهان حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواســت خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى 
مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول 
بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات 
خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاى 
حــل اختــالف مصوب 94/8/10 مســتندا به مواد ... قانون تجــارت و مواد 198و 519 و 522 قانون آيين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت تضانى خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ يك ميليون و ششــصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
دادخواست 97/7/21 لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و طرف 20روز قابل 
واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار 

ميباشد م الف/ 29200
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:960112 محكوم له: حســين سلطانى تهرانى ف حســن-اصفهان شهرستان تيران وكرون-

شهر تيران خ بلوار امام كوى دى پ 14 محكوم عليه:محمود ذبيحى اتركال **سيدعلى بابائى پهنه كاليى ف سيدعبداله 
–وكيل حسين سلطانى تهرانى محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709972074200268 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 25,000,000 ريال اصل خواسته و 383,500 ريال 
بابت هزينه دادرســى و هزينه نشــر آگهى وفق تعرفه و مبلغ 900,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد يك فقره چك به شــماره 922014/646199-95/2/25 به مبلغ فوق عهده بانك رفاه تا اجراى 
كامل حكم با رعايت تناسب شاخص سالالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد، نيم عشر هزينه اجرايى طبق تعرفه 

پرداخت گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى-سيده زهرا جمالى

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب منزل به پالك 702/1177- اصلــى واقع در اراضى كهن موالداد 
كوچه منشــعبه از خيابان خيام ، خيام 14 قطعه 1 از بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش مورد تقاضاى خانم حور بى 
بى شهنوازى تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب درخواست كتبى نامبرده تحديد حدود در روز پنج شنبه 
مورخه 1397/11/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالك 
به صاحبان امالك و مجاورين شماره پالك فوق الذكر به وسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر 
باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات 
مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 
قانون ثبت فقط تا ســى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه 
دادخواســت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را مرجع مذكور اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند. تاريخ انتشار: پنجشنبه 1397/10/20 – م الف/606
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب منزل به پالك 702/1178- اصلــى واقع در اراضى كهن موالداد 
قطعه 1 از بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش مورد تقاضاى خانم پروانه ريگى كوته تاكنون به عمل نيامده اســت 
لذا بر حســب درخواســت كتبى نامبرده تحديد حدود در روز پنج شــنبه مورخه 1397/11/11 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره 
پالك فوق الذكر به وســيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور بهم رســانند 
چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ســى 
روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى 
معترض ثبتى معترضين ميبايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود 
را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم را مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار: 

پنجشنبه 1397/10/20 – م الف/603
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالســه 2/972534 له ســهيل سورتيچى عليه عسگرى برزگر جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 150,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شــد در روز دوشنبه 97/11/1 از ســاعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام 
مدنى ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه 
پرداخــت گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شــد. مال مورد مزايده عبارت اســت از : مشــخصات خودرو و وضعيت فنى آن: يك 
دستگاه سوارى پژو 206 به شماره62-377ب11 داراى رنگ بژ مدل 1383 شماره شاسى 82679889 ش 
موتور 205369 اصالت خودرو مورد تاييد قرار گرفت. 1-وضعيت اتاقى در حد سالم نياز به تعمرات نمى باشد 
. مراتب بازديد شكســتگى آينه جلو وچراغ عقب ســمت چپ و ســپر عقب چپ و خراشــيدگى درب جلو و عقب 
ســمت راســت مشــهود بوده اســت 2-وضعيت رنگ آميزى گلگير و درب هاى جلو دو طرف و درب موتور رنگ 
آميزى داشــته اســت 3-الستيك هاى قسمت جلو و عقب ضعيف در حد 40درصد و تشك دوزى صندلى جلو و 
عقب مستعمل و كاركرد باال داشته است 4-به علت عدم دسترسى به سوئيچ اتومبيل و باترى ديجيتال معاينه 
فنى موتور و جلوبندى مقدور نگرديد . اظهار نظر كارشناسى: در بررسى به عمل آمده  باتوجه به 14 سال سابقه 
قدمت و كاركرد خودرو در امر رانندگى و باتوجه به اين كه وضعيت سيستم موتورى و اتاقى در حد سالم و داراى 
الستيك هاى ضعيف و رنگ آميزى دوطرف اتاق بوده است فلذا در شرايط موجود ارزش قيمت پايه خودرو نرخ 
روز به طور عادالنه مبلغ 150,000,000 ريال تعيين و برآورد مى گردد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى 

به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

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

برابــر راى شــماره 139760329012003103 مورخ 1397/10/19 هيــات اول/دوم  موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ساســان حســنى فرزند محمد به شماره شناســنامه 4600038851 
صادره از گرمســار در يك باب ســاختمان مسكونى به مســاحت200 مترمربع پالك 6286 فرعى از 10- اصلى 
مفروز و مجزا شــده از پالك 6286  فرعى از 10 -اصلى واقع در گرمســارخريدارى از مالك رسمى خانم پروين 
باقرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين اگهى به مدت دوماه 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. م الف: 987
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/6                                                     
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه


