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 امضای قرارداد 4000 میلیارد ریالی 
بین بانک صنعت و معدن و سایپا

در راستاي سياست هاي دولت براي حفظ اشتغال 
و حمايت از توليد ملي، مديرعامل اين بانک و مديران 
گروه س��ايپا قراردادي برای تأمين مالی قطعه س��ازان 

اين شركت به امضا رساندند. 
حس��ين مهري مديرعامل بان��ک صنعت و معدن 
اظهار داشت: مطابق اين توافق قطعه سازانی كه از طرف 
گروه س��ايپا به بانک صنعت و معدن معرفی می شوند، 
می توانن��د به منظور تأمين س��رمايه در گردش خود و 
افزايش توان توليد، تسهيالت دريافت كنند و هدف ما 
اين است كه شركت هاي خودروسازي همچون سايپا كه 
بخش بزرگي از نياز كش��ور را مرتفع مي كنند، بتوانند 

سطح توليدات خود را در حد مطلوب حفظ كنند.

رونمایی از سامانه جامع وصول مطالبات 
بانک توسعه صادرات 
مديرعامل بانک توسعه صادرات در آيين رونمايی 
از سامانه جامع وصول مطالبات بانک توسعه صادرات 
گف��ت: برای اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای جديد مانند 

بالک چين در بانک آمادگی داريم.
عل��ی صالح آبادی اف��زود: اين س��امانه می كند تا 
فرايند ارائه خدمت از زمان پرداخت تسهيالت تا وصول 
اقس��اط و بازپرداخت آن تحت كنترل و پيگيری باشد. 
وی افزود: اتصال س��امانه های متعددی كه در بانک با 
هدف بهبود خدمات به مش��تريان ارائه می شود بسيار 
اهميت دارد چراكه جزيره ای عمل كردن هر س��امانه 

موجب مغايرت های محاسباتی و آماری می شود.

اعالم ساعات کاری شعب کشیک بانک آینده
در راستای ارزش آفرينی هرچه بيش تر و ارائه خدمات 
مطلوب به مشتريان محترم، شعب بانک آينده در روزهای 
پايان��ی س��ال جاری و تعطيالت ابتدای س��ال 1398، با 

حضوری فعال تر، در خدمت مردم عزيزمان می باشند.
ضمن��اً، با توج��ه به افزاي��ش مراجع��ات، از اول 
اس��فندماه تا پايان سال جاری، در تمام روزهای هفته، 
يک س��اعت به زمان فعاليت باجه عصر 275 ش��عبه 

فعلی بانک آينده، افزوده شده است.

اخبار

رشد محدود قیمت برق نسبت به تورم 
مديرعامل توانير گفت: در سال های اخير منابع مالی در صنعت برق محدودتر 
شده، اما با اين وجود قيمت فروش برق نسبت به ساير اقالم اساسی رشد خيلی 

محدودی داشته است.
محمدحس��ن متولی زاده با بيان اينک��ه طرح های اقتصادی كه افزايش منابع 

را به دنبال داش��ته باشد، مورد حمايت ش��ركت توانير و مجموعه وزارت نيرو قرار 
می گيرد، گفت: اقتصاد يکی از مهم ترين مسائل صنعت برق كشور است، اما متاسفانه 

منابع مالی و قيمت فروش برق نسبت به ساير اقالم اساسی رشد خيلی محدودی داشته 
كه نشانگر اين موضوع است كه قيمت انرژی برق نسبت به تورم، رشد نکرده است.

وی افزود: طرح های اقتصادی كه افزايش منابع را به دنبال داشته باشد مورد حمايت 
شركت توانير و مجموعه وزارت نيرو قرار می گيرد و با وجود مشکالت مالی توجه به كاهش 

هزينه ها و خلق منابع مالی جديد بايد به عنوان راهکارهای اساسی مدنظر قرار گيرد.

دکل
 کاهش ۱۶ درصدی قرارداد های اجاره

رئيس اتحاديه مش��اوران امالک اس��تان تهران با اش��اره به كاهش 1۶ درصد 
قرارداد های اجاره گفت: رونق بازار مسکن منوط به تثبيت بازار ارز و سکه است.

 مصطفی قلی خس��روی بيان كرد: ميزان معامالت مسکن تا پايان سال كم 
رمق ادامه می يابد و رونق گرفتن بازار مس��کن نيازمند تثبيت بازار ارز و س��که 

اس��ت. وی در ادامه افزود: كل معامالت بخش مس��کن ۴ درصد كاهش يافته و از 
ابتدای س��ال در بخ��ش مبايعه نامه 7 درصد و ميزان معامالت اجاره در كش��ور 1۴ 

درصد كاهش داشته است.
رئيس اتحاديه مشاوران امالک استان تهران با اشاره به قرارداد های مسکن اظهار كرد: 
كل قرارداد های مس��کن در اس��تان تهران 2۴ درصد كاهش يافته و در بخش مبايعه نامه 
شاهد كاهش 31 درصدی معامالت بوده ايم. ميزان قرارداد های اجاره در استان تهران 1۶ 

درصد كاهش يافته كه اين كاهش به دليل نبود فصل نقل و انتقال مستأجران است. 

خونه به خونه
تشکیل دفترویژه راهبردی آب 
رئيس اتاق بازرگانی ايران در ايجاد دفتر ويژه راهبردی آب در اتاق بازرگانی 
خبر داد و گفت: نتايج گزارش اين دفتر كه با همکاری وزارت نيرو تهيه ش��ده، 

خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است.
غالمحسين شافعی گفت: براس��اس بند الف تبصره يک قانون بهبود فضای 

كسب و كار، اتاق بازرگانی ايران وظايف جديدی در ارتباط با سند آب و كشاورزی 
بر عهده گرفته كه ظرف مدت سه سال، دفتر ويژه راهبردی آب در اتاق را ايجاد كند؛ 

البته اين دفتر زودتر از موعد مقرر در اتاق ايجاد شده و در رابطه با اين موضوع، كارهای 
زيادی انجام شده است كه مورد عنايت وزارت نيرو واقع گرديد.

رئي��س اتاق بازرگانی اي��ران با بيان اينکه اقدامات انجام ش��ده، منجر به تش��کيل 
كارگروه مش��ترک بين اتاق بازرگانی ايران و وزارت نيرو ش��ده ك��ه اين دفتر، مطالعات 

عميقی در مورد آب و بحران های پيش رو انجام داده است. 

زندگانی 

ادامه از صفحه اول
 بررس��ی ش��واهد و قراين موجود اين نکته را 
نماي��ان می كند كه عوامل متع��ددی در بروز اين 
اتفاق دس��ت به دس��ت هم داده ك��ه از جمله آن 
می ت��وان به نبود نظارت در بازار، نوس��ان نرخ ارز 
و البته قاچاق دام اش��اره كرد هرچند كه تک تک 
 اي��ن موارد نش��ات گرفت��ه از س��وءمديريت بوده

و هست.
البت��ه در كنار اين س��وء مديريت ها بايد نکات 
جالب و درخور تاملی كه نشات گرفته از اظهارات 
ض��د و نقي��ض والبت��ه تعجب برانگي��ز متوليان و 
دست اندركاران اس��ت را نيز در نظر گرفت به اين 
ترتيب ك��ه نه تنها قاچاق بی روي��ه دام را تکذيب 
نمی كنند بلکه تالش��ی هم برای جلوگيری از اين  
رون��د ديده نمی ش��ود و هر روز بر س��يل اين نوع 

قاچاقچيان افزوده می شود. 

ردپای دالالن
طی روزهای گذشته با توجه به گسترده شدن 
مش��کالت ناشی از كمبود گوش��ت قرمز در كشور 
رئيس جمهور در تش��ريح داليل آن اينگونه عنوان 
كردند كه "در حالی با گرانی گوشت مواجه ايم كه 
واردات گوش��ت و توليد آن بيش از س��ال گذشته 
بوده اس��ت. البته به خاطر گران ش��دن نهاده های 
دامی مقداری گرانی گوش��ت اتف��اق افتاده اما اگر 
چند دالل، بازار را به هم می زنند اين وظيفه همه 
ماس��ت كه با اميد، يکديگر را برای حل مشکالت 

كمک كنيم."
هرچند رئيس جمهور اي��ن نکته را كه دالالن 
س��بب نوسان اين بازار ش��ده اند را مطرح كرد، اما 
كارشناس��ان و منتقدان در پاسخ به اين مساله بر 
اي��ن اعتقادند كه اگر مديريت و نظارت به ش��کل 
مطلوب مدنظر باش��د بی ش��ک اين حجم نوسان 
پدي��د نخواهد آمد و اگر هم بح��ث تعدادی دالل 
باش��د با اعم��ال تدابي��ر الزم می توان نس��بت به 
جلوگي��ری اين نوس��انات اقدام كرد ام��ا آنچه از 
ش��واهد امر بر می آيد ش��رايط كنونی بازار گوشت 
مربوط به فعاليت يک يا دو دالل و يا تعدادی دالل 
نيس��ت و ريشه اين مشکل را بايد در جای ديگری 
جست وجو كرد ضمن اينکه صرف تمركز بر ارزان 
بودن دام نمی توان به اين اعتقاد رس��يد كه قاچاق 

دام در اين حجم گسترده انجام شود. 

جای خالی نظارت
براساس آمار و مس��تندات موجود بی توجهی 
مس��ئوالن، باع��ث بروز قاچ��اق دام زنده ش��ده و 
اين خروج كه بيش��تر به كشورهای عربی حاشيه 

خليج فارس انجام می شود. 
كارشناس��ان در واكاوی اي��ن مس��اله بر اين 
اعتقادن��د ك��ه دام زن��ده دچ��ار بحران دوس��ويه 
ممنوعيت و لغو ممنوعيت صادرات شده كه در هر 
دو صورت كمبود دام در كش��ور را رقم زده اس��ت 
اما با وجود ممنوعيت صادرات، دام زنده از كش��ور 

قاچاق می شود.
در همي��ن زمين��ه علی اصغ��ر ملک��ی رئيس 
اتحاديه فروش��ندگان گوشت گوس��فندی معتقد 
اس��ت كه نوس��انات قيمت ارز در كش��ور و تمايل 
خريد گوسفند س��فيد ايرانی در كشورهای عربی 
همس��ايه س��بب ايجاد انگيزه برای سودجويان و 
خروج غيرقانونی دام از كشور شده است و هرچند 
اين خروج غيرقانونی دام ضرر به مراتب بيشتری از 
صادرات قانونی دارد اما ما نگران شرايطی هستيم 

كه بر گوشت قرمز حاكم شده است. 

آدرس غلط
نکته قابل توجه در گفته ملکی آن اس��ت كه 
می گويد قاچاق دام زنده به غير از گوسفند شامل 
گاو و گوس��اله هم می شود و هنوز مشخص نيست 
چطور دام های سنگين را به دور از چشم ناظران و 

گمرک از مرز عبور می دهند. 
هرچند انتقال اين حجم دام های سنگين هنوز 
هم برای همه كارشناس��ان ج��ای تعجب دارد اما 
مس��اله درخور تامل اظهاراتی اس��ت كه در مورد 
انگيزه های اين نوع قاچاق است. كارشناسان براين 
باورند ك��ه تفاوت فاحش قيم��ت دام در داخل و 
خارج كش��ور است به اين ترتيب نيست كه برخی 

مسئولين نسبت به آن اظهارنظر می كنند. 
در تايي��د اين مس��اله می تواننيم نگاهی هم به 
سخنگوی س��تاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
داش��ت كه با ارائه آماری از كشفيات ميزان قاچاق 
دام، گفته اس��ت؛ گرانی گوش��ت قرم��ز نمی تواند 
مرب��وط به قاچاق دام باش��د و برخ��ی آدرس غلط 
می دهن��د. به گفته حميدرضا دهقانی نيا براس��اس 
آمار مربوط به كش��فيات ظن قاچ��اق كه ما داريم، 

طی 1۰ ماه س��ال 9۶ تع��داد 93 هزار و 2۴۰ راس 
قاچاق دام داشتيم ولی در 1۰ ماه امسال اين عدد با 
۴۰.2 درصد رشد، به 13۰ هزار راس رسيده است؛ 
بنابراين ما با يک رشد فزاينده ای كه موجب افزايش 
قيمت گوشت قرمز شود مواجه نيستيم و وزن اين 
موضوع به آن ميزانی كه ادعا می كنند نيس��ت. در 
واقع ما نقطه اوجی برای قاچاق دام ش��اهد نيستيم 
و از اين 13۰ هزار راس مظنون به قاچاق، 2۶ هزار 

راس در لِب مرز كشف شده است.

گرانی یا سوء مدیریت
ب��ه طور مثال در حدود 2 س��ال گذش��ته كه 
هن��وز قيمت گوش��ت قرمز در مرزه��ای ۴۰ هزار 
تومان نوسان داشت و همچنان شاهد هشدارهای 
جس��ت و گريخته برخی فعاالن بازار بوديم رئيس 
ش��ورای تامي��ن دام زنده اينگونه عن��وان كرد كه 
قيمت گوس��فند ايرانی 3 برابر كشورهای همسايه 
اس��ت به اين ترتيب ك��ه آنقدر قيمت گوس��فند 
ايرانی نسبت به كشورهای همسايه گران است كه 
نه تنها از ايران قاچاق نمی شود بلکه تمايل قاچاق 

گوسفند از آن طرف به داخل وجود دارد.
البت��ه اين اظهارات منص��ور پوريان مربوط به 
زمانی اس��ت كه بازار گوشت با نوسان۴۰ درصدی 
مواجه ش��ده بود و اندكی شرايط با نوسان بيش از 
1۰۰ درص��دی حال حاضر متفاوت بود كه اگر هم 
اينچنين باشد نمی توان پذيرفت كه تنها دليل اين 

اتفاق ارزانی دام باشد. 
در آن زم��ان پوريان اينگون��ه ادعا كرده بود كه 
اگر اجازه صادرات دام زنده نمی دادند می توان گفت 
دام زنده قاچاق می ش��د اما از آن جايی كه صادرات 
دام آزاد اس��ت چنين چيزی ام��کان ندارد و قيمت 
دام س��بک ايرانی به مراتب باالت��ر از قيمت دام در 
كش��ورهايی همچون عراق اس��ت به اين ترتيب كه 
قيمت هر عدد گوسفند مرغوب صادراتی ايرانی 215 
دالر اس��ت در حالی كه در عراق اين رقم برای يک 
راس دام 75 دالر اس��ت. در نتيجه عراقی ها نه تنها 
تمايلی ب��ه واردات يا قاچاق دام از ايران ندارند بلکه 
تالش می كنند تا دام خود را به ايران قاچاق كنند. 

حال با گذش��ت كمتر از 2 س��ال اما اين نگاه 
كام��ال متفاوت تر ش��ده و اينگونه عنوان می ش��ود 
ك��ه ارزان بودن دام درايران اين مش��کالت را رقم 
زده اس��ت به اين ترتيب كه دالالن به طمع كسب 
س��ود نسبت به انتقال اين احش��ام اقدام می كنند. 
ح��ال با اين وجود اين س��وال مطرح می ش��ودكه 
اگ��ر واقعا آن نظارت های الزم ب��ر ورود و خروج ها 
صورت می گرفت آيا اين قابليت وجود دارد كه دام 
زنده به دور از چش��م ماموران از كشور خارج شود 
و اينک��ه اين قدر حجم  احش��ام و نوع نگهدای آنها 
غيرقابل كنترل اس��تکه متوليان مدعی هستند كه 

نتوانسته اند جلوی قاچاق آن را از مرزها بگيرند. 
به هرشکل هرگونه كه برآورد می شود تناقضات 
متوليان درخصوص اين اتفاق بيش از ساير مشکالت 
اذهان را درگير كرده است و همين موجب شده تا 
م��ردم و مصرف كنندگان به ش��کل مبهمی و البته 
ش��ک برانگيزی به اين اظه��ارات؛ اقدامات و حتی 
نقطه نظرات بنگرند. قدر مسلم برآيند تمام مسائل 
بي��ش از هر چيزی از نبود نظارت و س��وءمديريت 
خبر می دهد و البته دالالنی كه دستشان دردست 
برخی متوليان اس��ت كه اينچنين بی مهابا جوالن 
می دهند و كسی هم يارای مبارزه با آنها نيست كه 
اگر بود خيلی زودتر از اينها اين نوسانات رفع و بازار 

گوشت قرمز متعادل شده بود. 

سیاست روز وضعیت کنونی بازار گوشت قرمز را بررسی می کند؛

ساطور سوءمدیریت بر استخوان بازار گوشت

آگهى مفقودى
شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى هاچ بك سيســتم پرايد تيپ 111 برنگ سفيد-روغنى مدل 1391 
بشــماره موتور 4651723 و شماره شاسى S5430091717971 و شــماره پالك ايران 65-881 ق 34 به نام 

صديقه سواد كرمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى خودرو ســوارى رنو L90 مدل 90به شــماره انتظامى 912 و 41 ايران 63 به شــماره موتور 
K4MA690W059198 و به شماره شاسى NAPLSRALD01101936 به نام ابراهيم سلطانى مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو ســوارى پژو GLX405 مدل 1389 به رنگ خاكسترى متاليك به شماره 
پالك 289ب12 ايران 75 به شماره موتور 12489154986 به شماره شاسى NAAM01CA2AR534091به 
نــام آقاى محمد رضا شــريف فرزند محمــد با كد ملى 3071090986 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. (كرمان)

كليه مدارك اعم از برگ سبز وسندكمپانى و كارت موتورسيكلت CDI125 مدل 1389 رنگ سبز بشماره 
پالك 762-43516 بشــماره موتور 91290630 و شــماره تنه 125S8901897 بنام منوچهر گودچاهى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز كاميونت يخچالدار آيســوزو مدل 1386 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران 42-886ع13 
بشــماره موتور 501732  وشماره شاســى NAGNKR55E08602163  بنام على فاضل نيا مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پژو405 مدل1386 رنگ بژمتاليك بشــماره پالك ايران44-728ط41 بشماره موتور 
12486094684  وشماره شاسى 40425070بنام مسلم فوجى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار) 

برگ ســبز وكارت وانت مزدا مدل1388 رنگ نقره اى بشــماره پالك ايران36-237م84 بشــماره موتور 
FE124486  وشــماره شاسى NAGCPX2PN12G08485 بنام ساناز شريفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كارت هوشــمند بشماره 3033958 متعلق به كاميون كشــنده مدل2011 رنگ قرمز روغنى بشماره پالك 
ايران 84-352ع47 بشماره موتور DXI11227678C1L و شماره شاسى VF624GPA000049144 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

جواز حمل ســالح شــكارى به شــماره 1669299 نوع ســاچمه زنى مدل چخماقى يك لول ته پر كاليبر 12 
ساخت كشور تركيه به شماره سالحSN11-0242  متعلق به اينجانب جواد ميرشكارى فرزند شريف بشماره ملى 

2032229439 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

ســند كمپانى و ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيســتم پرايد تيپ صبا بنزينى مدل 1385 به 
رنگ نقره اى- متاليك به شــماره موتور  1506700 شاســى S1412285834893به شماره پالك 68-442 ج 
38 متعلق به ابوالقاســم قره خانى  فرزند حسين به شماره ملى 6249889061 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.گنبد

كارت فعاليت راننده حرفه اى به شماره كارت: 2937514 و به تاريخ صدور 1394/8/5 و نوع گواهينامه: 
پايه دو راننده بارى بنام جمشيد زارعى فرزند صديق با كد ملى 3858975079 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سقز

برگ كمپانى خودرو ســوارى پيكان مدل 1377 به رنگ سفيد – روغنى به شماره موتور 11127752039 
و شــماره شاسى 77454081 به شــماره پالك ايران 51- 753 ب 66 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. سنندج

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز)خودرو  پژو 405   به شــماره انتظامى 91 511 ق 64 و به شــماره شاســى 
14277977  وشــماره موتور  12484213970 بنام وهب عشــايرى مفقود شده و از درجه  اعتبار ساقط است� 

پارس آباد مغان 

اينجانب شــاهين مرزبان مالك خودروى پژو 206 به شــماره انتظامى  11/ 816 م 33 مدل 1384 شــماره 
بدنه   10818189  و شــماره موتور 1013084019513 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشت (المثنى) برگ سبز و كارت مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

برگ سبز و سند مالكيت خودرو سوارى 132 پرايد مدل 1389 پالك 72-524و31 ش موتور 3692973 
شاســى S1422289193073 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

 HFC4GB33DJ0007586 سندكمپانى سوارى جك مدل 97 رنگ سفيد پالك 92-341ب18 ش موتور
شاسى NAKSG7420JB108740 به نام رضا جعفرزاده مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بدنــه  موتــور 00259954 ش  پــالك 82-663د87 ش  مــدل 80  پرايــد  خــودرو  مــدارك  تمامــى 
S1412280725638 به نام زهرا زمانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى وانت پيكان تيپ 1600OHV مدل 1388 رنگ ســفيد به شــماره موتور 1148709548 و 
شماره شاسى NAAA46AA99G062096 به شماره پالك ايران 53-137ه63 متعلق به معصومه محمد قاسم 

پيرانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. كاشان

برگ سبز ، برگ كمپانى ، سند قطعى منقول خودرو زانتيا sx مدل 1387 به شماره انتظامى 815ق96- ايران 
19 به شــماره شاســى s1512287167631 و شــماره موتور 10205 به مالكيت ميثم دارابى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

برگ ســبز (شناســنامه مالكيت) خودرو پرايد جى تى ايكس آى به رنگ سفيد شيرى مدل 1384 به شماره 
موتور 01064183 به شماره شاسى S1412283442841 به شماره پالك ايران 59-574د52 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. گرگان 

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:970093 محكوم له: موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه –سارى بلوار طالقانى روبه روى 
بيمه آسيا-سرپرســتى تعاونى ط 2 محكوم عليهم:1-احمد يگانه كاســگرى ف برارجان2-ســيد اسرافيل عظيمى 
چمازكتى هردو مجهول المكان3-كريم اصغرى تنگ لته ف شعبانعلى ** فاطمه خدادادى ف قياس –وكيل موسسه 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709972074300283 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 138,000,000 ريال بابت اصل خواســته به 
انضمام 2,862,500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير برمبناى خواسته از زمان دادخواست 97/3/6 تا اداى 

دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالســه 2/973691 له محســن سيفى عليه شــهرام جمال زاده  جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 14,000,000 ريال ارزيابى و مقرر 
شــد در روز دوشــنبه 97/12/20 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده واقع در سارى ميدان شهيدان عبورى-عبورى13 سوپر قائم آقاى جمال زاده عبارت 
اســت از يك دســتگاه ترازوى الكترونيكى مدل ويتا مســتعمل ولى آماده به كار كه به ميزان 14,000,000 ريال 

برآورد گرديده و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

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

برابــر رأى شــماره 13976030601106401 مورخــه 1397/10/25 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناسنامه شماره 078127171 كدملى 078127171 
صادره سبزوار فرزند قاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى 
از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك رفاه كارگران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت مهدى وجدى نصرآبادى ف بهنام تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 13/970519 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 98/2/4 ساعت 11 در 
شــعبه 13 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9709982074300256 دادنامه:9709972074300674 خواهان:فرهاد قدبنان ف محمدعلى 
خواندگان:1-مهدى حيدرى چراتى-مجهول المكان2-صفر احمدى خواسته ها:1-مطالبه خسارات دادرسى2-الزام 
به تنظيم ســند خودرو ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى فرهاد قدبنان ف محمدعلى به طرفيت1-صفر احمدى ف 
تقى2-مهدى حيدرى چراتى به خواســته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودرو سوارى 
پژو405 مدل 1384 به شماره انتظامى 921ب19 ايران62 مقوم به يكصدميليون ريال با احتساب هزينه دادرسى 
مســتند بــه مبايعه نامه عادى مورخ 96/8/11 منضم به آن باتوجه بــه محتويات پرونده نظر به اين كه خواهان با 
وصف ابالغ الكترونيكى وقت دادرسى و نيز اطالع حاصله ناشى از تماس تلفنى اعضاى شورا در جلسه حضور نيافته 
و در تعاقب صدور قرار ارجاع امر به كارشــناس رســمى منتخب نســبت به پرداخت حق الزحمه كارشناس اقدام 
ننموده لذا مستند به ماده 259 ق آ د م مصوب 79 قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم مى دارد .رأى 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالسه 2/972818 له محمود مقتدائى عليه اميرحسين محمدى جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 35,800,000 ريال ارزيابى و مقرر 
شــد در روز يكشــنبه 97/12/19 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده 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 پرداخت 
گــردد هم چنيــن در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد. اموال مورد مزايده واقع در ســارى خ 18 دى پاســاژ ميالد طبقه فوقانى عبارتند از:1-
پنج عدد صندلى 5,000,000 ريال2-بخارى آرامش 1,500,000 ريال3-دو عدد مانيتور يكى جديد يكى قديمى 
4,000,000 ريال4-دو عدد كيس 6,000,000 ريال 5-دو عدد صفحه كليد 1,000,000 ريال6-چهار عدد ميز 
كامپپوتر 17,000,000 ريال 7-چراغ مطالعه 500,000 ريال 8- دو عدد باند كوچه به رنگ سفيد 500,000 ريال 
9 سه عدد لوله بخارى 300,000 ريال جمع ارزش 9 قلم اجناس 35,000,000 ريال تعيين 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

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:970095 محكوم له: موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه- سارى بلوار طالقانى روبه روى 
بيمه آسيا-سرپرســتى تعاونى ط 2 محكوم عليهم:1-حسن باباپور ف رمضان –مجهول المكان2-حسينعلى باباپور 
قلــزم ف رمضان3-مهيــن يدالهى قلزم ** فاطمه خدادادى ف قياس –وكيل موسســه تعاونــى اعتبار ثامن االئمه 
محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972074300392 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت 165,000,000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام 3,237,000 ريال هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير برمبناى خواســته از زمان دادخواست تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه 

قانونى و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139760332002004277- 97/11/14 صادره از هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان قروه استان كردستان ، 
تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم پروين عبدالملكى فرزند قاسم به شماره ملى 3790253286 در ششدانگ يك 
باب ساختمان بمساحت 98/25 مترمربع قسمتى از پالك 63/790 واقع در قروه خيابان مدرس شرقى كوچه ختمى 
بن بست فانوس خريدارى از بابا كريمى محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضى و امالك مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشــار آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ 
نمايند ، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى 
تقديم دادخواست را به اين اداره تحويل نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض يا عدم ارائه گواهى 

تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار: مرحله اول 97/12/1 ، مرحله دوم 97/12/16

م الف/889
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قروه

آگهى مفقودى
شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى هاچ بك سيســتم پرايد تيپ 111 برنگ سفيد-روغنى مدل 1391 
بشــماره موتور 4651723 و شماره شاسى S5430091717971 و شــماره پالك ايران 65-881 ق 34 به نام 

صديقه سواد كرمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى خودرو ســوارى رنو L90 مدل 90به شــماره انتظامى 912 و 41 ايران 63 به شــماره موتور 
K4MA690W059198 و به شماره شاسى NAPLSRALD01101936 به نام ابراهيم سلطانى مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز و ســند كمپانى خودرو ســوارى پژو GLX405 مدل 1389 به رنگ خاكسترى متاليك به شماره 
پالك 289ب12 ايران 75 به شماره موتور 12489154986 به شماره شاسى NAAM01CA2AR534091به 
نــام آقاى محمد رضا شــريف فرزند محمــد با كد ملى 3071090986 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. (كرمان)

كليه مدارك اعم از برگ سبز وسندكمپانى و كارت موتورسيكلت CDI125 مدل 1389 رنگ سبز بشماره 
پالك 762-43516 بشــماره موتور 91290630 و شــماره تنه 125S8901897 بنام منوچهر گودچاهى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز كاميونت يخچالدار آيســوزو مدل 1386 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران 42-886ع13 
بشــماره موتور 501732  وشماره شاســى NAGNKR55E08602163  بنام على فاضل نيا مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پژو405 مدل1386 رنگ بژمتاليك بشــماره پالك ايران44-728ط41 بشماره موتور 
12486094684  وشماره شاسى 40425070بنام مسلم فوجى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار) 

برگ ســبز وكارت وانت مزدا مدل1388 رنگ نقره اى بشــماره پالك ايران36-237م84 بشــماره موتور 
FE124486  وشــماره شاسى NAGCPX2PN12G08485 بنام ساناز شريفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كارت هوشــمند بشماره 3033958 متعلق به كاميون كشــنده مدل2011 رنگ قرمز روغنى بشماره پالك 
ايران 84-352ع47 بشماره موتور DXI11227678C1L و شماره شاسى VF624GPA000049144 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

جواز حمل ســالح شــكارى به شــماره 1669299 نوع ســاچمه زنى مدل چخماقى يك لول ته پر كاليبر 12 
ساخت كشور تركيه به شماره سالحSN11-0242  متعلق به اينجانب جواد ميرشكارى فرزند شريف بشماره ملى 

2032229439 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

ســند كمپانى و ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيســتم پرايد تيپ صبا بنزينى مدل 1385 به 
رنگ نقره اى- متاليك به شــماره موتور  1506700 شاســى S1412285834893به شماره پالك 68-442 ج 
38 متعلق به ابوالقاســم قره خانى  فرزند حسين به شماره ملى 6249889061 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.گنبد

كارت فعاليت راننده حرفه اى به شماره كارت: 2937514 و به تاريخ صدور 1394/8/5 و نوع گواهينامه: 
پايه دو راننده بارى بنام جمشيد زارعى فرزند صديق با كد ملى 3858975079 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سقز

برگ كمپانى خودرو ســوارى پيكان مدل 1377 به رنگ سفيد – روغنى به شماره موتور 11127752039 
و شــماره شاسى 77454081 به شــماره پالك ايران 51- 753 ب 66 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. سنندج

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز)خودرو  پژو 405   به شــماره انتظامى 91 511 ق 64 و به شــماره شاســى 
14277977  وشــماره موتور  12484213970 بنام وهب عشــايرى مفقود شده و از درجه  اعتبار ساقط است� 

پارس آباد مغان 

اينجانب شــاهين مرزبان مالك خودروى پژو 206 به شــماره انتظامى  11/ 816 م 33 مدل 1384 شــماره 
بدنه   10818189  و شــماره موتور 1013084019513 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايران خودرو 
تقاضاى رونوشت (المثنى) برگ سبز و كارت مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

برگ سبز و سند مالكيت خودرو سوارى 132 پرايد مدل 1389 پالك 72-524و31 ش موتور 3692973 
شاســى S1422289193073 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

 HFC4GB33DJ0007586 سندكمپانى سوارى جك مدل 97 رنگ سفيد پالك 92-341ب18 ش موتور
شاسى NAKSG7420JB108740 به نام رضا جعفرزاده مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بدنــه  موتــور 00259954 ش  پــالك 82-663د87 ش  مــدل 80  پرايــد  خــودرو  مــدارك  تمامــى 
S1412280725638 به نام زهرا زمانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى وانت پيكان تيپ 1600OHV مدل 1388 رنگ ســفيد به شــماره موتور 1148709548 و 
شماره شاسى NAAA46AA99G062096 به شماره پالك ايران 53-137ه63 متعلق به معصومه محمد قاسم 

پيرانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. كاشان

برگ سبز ، برگ كمپانى ، سند قطعى منقول خودرو زانتيا sx مدل 1387 به شماره انتظامى 815ق96- ايران 
19 به شــماره شاســى s1512287167631 و شــماره موتور 10205 به مالكيت ميثم دارابى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

برگ ســبز (شناســنامه مالكيت) خودرو پرايد جى تى ايكس آى به رنگ سفيد شيرى مدل 1384 به شماره 
موتور 01064183 به شماره شاسى S1412283442841 به شماره پالك ايران 59-574د52 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. گرگان 

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:970093 محكوم له: موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه –سارى بلوار طالقانى روبه روى 
بيمه آسيا-سرپرســتى تعاونى ط 2 محكوم عليهم:1-احمد يگانه كاســگرى ف برارجان2-ســيد اسرافيل عظيمى 
چمازكتى هردو مجهول المكان3-كريم اصغرى تنگ لته ف شعبانعلى ** فاطمه خدادادى ف قياس –وكيل موسسه 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709972074300283 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 138,000,000 ريال بابت اصل خواســته به 
انضمام 2,862,500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير برمبناى خواسته از زمان دادخواست 97/3/6 تا اداى 

دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالســه 2/973691 له محســن سيفى عليه شــهرام جمال زاده  جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 14,000,000 ريال ارزيابى و مقرر 
شــد در روز دوشــنبه 97/12/20 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد. مال مورد مزايده واقع در سارى ميدان شهيدان عبورى-عبورى13 سوپر قائم آقاى جمال زاده عبارت 
اســت از يك دســتگاه ترازوى الكترونيكى مدل ويتا مســتعمل ولى آماده به كار كه به ميزان 14,000,000 ريال 

برآورد گرديده و به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

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

برابــر رأى شــماره 13976030601106401 مورخــه 1397/10/25 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حميد موفقى ارديزى به شناسنامه شماره 078127171 كدملى 078127171 
صادره سبزوار فرزند قاسم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 91,60مترمربع قسمتى 
از پالك  شماره 1511 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت ربابه جاجرمى محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1791)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/16

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/01  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك رفاه كارگران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت مهدى وجدى نصرآبادى ف بهنام تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 13/970519 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 98/2/4 ساعت 11 در 
شــعبه 13 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9709982074300256 دادنامه:9709972074300674 خواهان:فرهاد قدبنان ف محمدعلى 
خواندگان:1-مهدى حيدرى چراتى-مجهول المكان2-صفر احمدى خواسته ها:1-مطالبه خسارات دادرسى2-الزام 
به تنظيم ســند خودرو ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى فرهاد قدبنان ف محمدعلى به طرفيت1-صفر احمدى ف 
تقى2-مهدى حيدرى چراتى به خواســته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودرو سوارى 
پژو405 مدل 1384 به شماره انتظامى 921ب19 ايران62 مقوم به يكصدميليون ريال با احتساب هزينه دادرسى 
مســتند بــه مبايعه نامه عادى مورخ 96/8/11 منضم به آن باتوجه بــه محتويات پرونده نظر به اين كه خواهان با 
وصف ابالغ الكترونيكى وقت دادرسى و نيز اطالع حاصله ناشى از تماس تلفنى اعضاى شورا در جلسه حضور نيافته 
و در تعاقب صدور قرار ارجاع امر به كارشــناس رســمى منتخب نســبت به پرداخت حق الزحمه كارشناس اقدام 
ننموده لذا مستند به ماده 259 ق آ د م مصوب 79 قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم مى دارد .رأى 

صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالسه 2/972818 له محمود مقتدائى عليه اميرحسين محمدى جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 35,800,000 ريال ارزيابى و مقرر 
شــد در روز يكشــنبه 97/12/19 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده 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 پرداخت 
گــردد هم چنيــن در صورت انصراف يا عدم پرداخــت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد. اموال مورد مزايده واقع در ســارى خ 18 دى پاســاژ ميالد طبقه فوقانى عبارتند از:1-
پنج عدد صندلى 5,000,000 ريال2-بخارى آرامش 1,500,000 ريال3-دو عدد مانيتور يكى جديد يكى قديمى 
4,000,000 ريال4-دو عدد كيس 6,000,000 ريال 5-دو عدد صفحه كليد 1,000,000 ريال6-چهار عدد ميز 
كامپپوتر 17,000,000 ريال 7-چراغ مطالعه 500,000 ريال 8- دو عدد باند كوچه به رنگ سفيد 500,000 ريال 
9 سه عدد لوله بخارى 300,000 ريال جمع ارزش 9 قلم اجناس 35,000,000 ريال تعيين 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

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:970095 محكوم له: موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه- سارى بلوار طالقانى روبه روى 
بيمه آسيا-سرپرســتى تعاونى ط 2 محكوم عليهم:1-حسن باباپور ف رمضان –مجهول المكان2-حسينعلى باباپور 
قلــزم ف رمضان3-مهيــن يدالهى قلزم ** فاطمه خدادادى ف قياس –وكيل موسســه تعاونــى اعتبار ثامن االئمه 
محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972074300392 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت 165,000,000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام 3,237,000 ريال هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير برمبناى خواســته از زمان دادخواست تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه 

قانونى و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139760332002004277- 97/11/14 صادره از هيئت موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان قروه استان كردستان ، 
تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم پروين عبدالملكى فرزند قاسم به شماره ملى 3790253286 در ششدانگ يك 
باب ساختمان بمساحت 98/25 مترمربع قسمتى از پالك 63/790 واقع در قروه خيابان مدرس شرقى كوچه ختمى 
بن بست فانوس خريدارى از بابا كريمى محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضى و امالك مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشــار آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ 
نمايند ، معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى 
تقديم دادخواست را به اين اداره تحويل نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض يا عدم ارائه گواهى 

تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار: مرحله اول 97/12/1 ، مرحله دوم 97/12/16

م الف/889
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قروه

آگهــى تغييــرات شــركت حمــل و نقــل بين المللــى راه نور ســپهر 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 10662 و شناســه ملى 

 10380263752
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 23/10/1397 و نامه 
شــماره 8513 مورخ 14/11/97  انجمن صنفى كارفرمايى شركتهاى 
حمل و نقل بين المللى خراسان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - 
سمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى هوشنگ 
عظيمى به شماره ملى 09321188435 به سمت رئيس هيئت مديره 
و مدير عامل 2- آقاى مجيد محمدى به شماره ملى 0748479971 به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره 3- آقاى محمد رضا خالقى به شماره 
ملى 0748476180 به ســمت عضو هيات مديره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند0 كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمى و بانكى 
شــركت با امضاى رئيس هيئت مديره و امضاى يكى از اعضاى هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (384648)

آگهى مزايده مال غيرمنقول
در خصوص پرونده كالسه 960899 و 961214 و 961543 و 971429 مدنى له محمد محسنى و ابراهيم 
برزگر و شــهربانو اســماعيل زاده عليه محمدرضا قربانيان كه محكوم عليه مال غيرمنقــول خود را جهت پرداخت 
محكوم به معرفى واقع در بابلســر بهنمير –خيابان گلشــن 5-12مترى باالمحله 10مترى منتهى به تاالر به شماره 
پالك ثبتى 509 فرعى از يك اصلى واقع در اراضى بهنمير بخش 13 حوزه ثبت بابلسر به مساحت 3108 مترمربع 
كه داراى پروانه صنعتى(انبار) به شــماره 1777 مورخ 85/3/28 از شــهردارى بهنمير به صورت سه واحد انبار 
صنعتــى به مســاحت 900 مترمربع در همكف با مســاحت زمين پس از رعايت بر اصالحى بــه ميزان 2711/53 
مترمربع مى باشــد.هم چنين داراى گواهى پايان ســاختمان به شماره 5619-93/7/16 جمعا در يك طبقه با كل 
زيربناى 920 مترمربع مى باشــد .ملك مزبور در طبيعت از شمال سيم خاردارى است به ملك رمضان داوديان از 
شرق ديوار است به ملك ياسر داوديان از جنوب ديوار است به خيابان 10 مترى و از غرب بدون حصار به خيابان 
25مترى و رودخانه محدود است هم چنين در ملك موردنظر براساس صحت مندرجات گواهى پايان ساختمان دو 
عدد ســوله يكى صنعتى و ديگرى اســكلت فلزى با ســقف صنعتى و با پوشش ايرانيت همراه با ديوارهاى محيطى 
اندود شده با سيمان به منظور سورتينگ و انبار مركبات با دفتر كار مشاهده شده است.خاطر نشان مى گردد بنا 
به اظهارات مالك ملك داراى امتيازات الزم مى باشد و داراى امتياز الزم شامل برق 50 آمپر نيز مى باشد. مراتب 
فوق توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و ارزش كل پالك مذكور به مبلغ 
162,000,000,000ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/12/18 روز شــنبه از ســاعت 10 الى 11 
صبح به صورت مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا 
در روز مزايــده و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخــت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

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

آگهى اخطاريه دفترخانه
ش پ :2197 آقاى مرتضى ربيعى همســر شــما خانم مريم كرد جوان با ارائه مســتندات قانونى جهت ثبت 
واقعه طالق فى مابين به دفترخانه ازدواج 18 طالق 5 رامسر مراجعه نموده و تقاضاى ثبت دارد لذا مقتضى است 
ظرف مهلت يك هفته از تاريخ انتشار روزنامه با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملى به نشانى مازندران رامسر 
خ اســتاد مطهرى نارنج بن دفترخانه ازدواج طالق18/5 رامســر مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق مقررات 

ثبت خواهد شد.م/الف97/220/69
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى ابالغ اجرائيه
پ كالســه: 1/139704010369000151 بدينوســيله به سعيد سپهرى فرزند عبداهللا بدهكار پرونده 
كالسه فوق كه برابر گزارش مامور اجراابالغ واقعى ميسر نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرسند ازدواج شماره 
660 -03/09/89 بين شما و خانم مريم محمودجانلو ،تعداد 500 سكه بهار آزادى طرح جديد و 10 مثقال طال به 
مشار اليه به انضمام حقوق دولتى متعلقه(در صورت عدم رضايت بستانكار در مهلت قانونى) بدهكار مي باشيدكه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانوني اجرائيه صادر و 
بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مي باشــد لذا طبق ماده 19/18 آئين نامه اجرائي مفاد اســناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج ومنتشــر مي گردد ظرف مدت 20روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ودر غير اين صورت بدون 
انتشــار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شــد.((تاريخ چاپ : 97/12/1 )).م/

الف 97/10/6344
قدير يوسفى نيا- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتــب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه 
الهيجــان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پــالك فرعى 11082 مفــروز از 240- ابراهيم 
جعفرپــور بيجاربنه فرزند مختــار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت سلطان دارابى 
فهيم به استناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق با پالك 2141 فرعى 
از اصلى يك بخش 14 گيالن . 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 اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/1  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/15  
   992 

  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

ابالغيه شماره بايگانى پرونده: 9700841 
ابالغ شــونده: آقاى ســيد حسن موسويان خطير به نشانى : تهران- اسالمشــهر باغ فيض- خيابان دانشگاه 
بلوكd 1 طبقه سوم واحد شش طبقه3 پالكهاى ثبتى 1563 فرعى از 1 اصلى بخش 5 و 1783 فرعى از 1 اصلى 
بخش 5 وخودروى رنو مگان به شماره پالك 77   266 ه 29 متعلق به شما درقبال طلب آقاى سيد حسين موسويان 
خطير بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمنا"هرگونه نقل وانتقالى 

ازطرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است وترتيب اثرداده نمى شود م الف 2378 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى قايم شهر

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  408-9/97
مشخصات محكوم له :  جالل محمود زاده رضايى به نشانى تهران پارس خ 108 اشرفى پ17 واحد 1  محكوم 
عليه :  منصور نكوئيان 2- حسين عبدالرحمن مشهدى  به نشانى 1-مجهول المكان2-تهران نبرد جنوبى خ شاهد      
كوى نصر 1پ42 واحد4   به موجب دادنامه شــماره  721 مورخ 97/7/4   شــوراى حل اختالف پاكدشــت حوزه 
نهم كه وفق دادنامه شــماره ... شــعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم ها  محكومند 
به پرداخت مبلغ  40/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ ســر رسيد 
از مورخ 97/3/25 لغايت اجراى حكم و پرداخت مبلغ 600/000 ريال من باب هزينه دادرســى  و پرداخت نيم 

عشر دولتى به صندوق  دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

متن اگهى
بدينوســيله به آگاهي آقاي مصطفى امير خانى فرزند مجتبــى ش ش 6589977887 صادره از 3 ورامين 
ميرساند در خصوص حكم طالق به دادنامه 9709972920401396 مورخ 1397/10/3 صادره از شعبه چهارم 
حقوقى پاكدشــت پيرو تقاضاى همســرتان خانم خديجــه بى زبان كرويانى  به مدت يك هفتــه فرصت داريد تا با 
شناســنامه و كارت ملى جهت اجرا و ثبت  طالق  به نشــاني تهران -جاده خاوران- پاكدشــت -جنب تاالر گلستان 

-پاساژ المهدى  مراجعه نماييد در غير اين صورت طبق مقررات شرعى و قانونى رفتار خواهد شد 
تلفن:021-36025559

مير صالح ابراهيمى –سر دفتر طالق شماره يك پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم  رشــيد طايفه خانى  داراى شــماره شناسنامه 10 به  شرح دادخواســت به كالسه 2/97- 1662 
ش ح  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قدم خير طايفه خانى  به 
شــماره شناسنامه 40 درتاريخ  92/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-حســين طايفه خانى ش ش 1 صادره از گرمســار  پسر متوفى 2-رضا طايفه خانى ش ش 88 
صادره از گرمســار پســر متوفى 3- رحمت اله طايفه خانى ش  ش148 صادره از پاكدشت پسر متوفى 4- رشيد 
طايفه خانى ش ش10 صادره از گرمســار  پســر متوفى 5- نرگس طايفه خانى ش ش 94 صادره از گرمسار دختر 
متوفى 6- صغرى طايفه خانى ش ش1 صادره از گرمسار دختر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى تأسيس ودعوت مجمع عمومى موسس
انجمن صنفى كارگرى مهندسين برق شهرستان هاى سبزوار،جوين،جغتاى،داورزن وخوشاب

به اســتناد ماده131قانون كار و آيين نامه مصوب89/8/3هيئــت وزيران، انجمن صنفى با عنوان فوق در 
شرف تاسيس ميباشد. ازكليه كارگران شاغل در حرفه مذكور دعوت ميگرددبا دردست داشتن درخواست كتبى 
عضويت بانضمام پروانه فعاليت و يا عضويت در نظام مهندسى ومدارك كارگرى(ليست بيمه ياقراردادكار)درجلسه 
مجمع عمومى موسس انجمن كه در ساعت4 الى8روز چهارشنبه مورخ97/12/22درمحل نظام مهندسى ساختمان 
سبزوار به آدرس خيابان داورزنى،نبش داورزنى7برگزار ميگرددحضور بهم رسانند.همچنين داوطلبين عضويت 
درهيئت مديره و بازرسان انجمن از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت15 روز ميتواننددرخواست كتبى خودرا به 

آدرس ميدان صاحب الزمان،نبش مطهرى3،طبقه4ارسال و رسيد دريافت نمايند.
دستورجلسه:

1-تصويب اساسنامه
2-انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى انجمن

هيئت موسس

آ
دادنامه

تاريخ رســيدگى:97/7/29- شــماره پرونــده : 970262- شــماره دادنامــه 1523-97/7/30 ، مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: حســين طاهرى آدرس تهران نارمك ميدان 42 پالك 
44 ط 2 ، خوانده: آرش احمدى آدرس دماوند روستاى مراء روستاى خرمده جنب مسجد منزل شخصى ، خواسته: 
مطالبه وجه ، در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
است پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم شورا كه با  اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در 
خصوص  دعوى حسين طاهرى بطرفيت آرش احمدى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شــماره و تاريخ 2178960024153553-97/1/25 با احتســاب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با التفات به اينكه ارائه سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين 
به ميزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت سند 
تجارى در يد مدعى ، داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه 
خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده 
و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت  ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى 
خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى  انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
خواســته به انضمام هزينه دادرســى به مبلغ 385/000 ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم سررسيد چك 
لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم شهرستان 

دماوند مى باشد. م الف/1020
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760324009004418-1397/11/1 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم اعظم رضايى فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 3490005971 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3490005971 در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 200/49 مترمربع پالك 95 فرعى از 2574 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك اصلى 2574/24 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى مهران واعظ زاده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1852- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/1- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/12/16 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى تغييــرات شــركت حمــل و نقــل بين المللــى راه نور ســپهر 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 10662 و شناســه ملى 

 10380263752
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 23/10/1397 و نامه 
شــماره 8513 مورخ 14/11/97  انجمن صنفى كارفرمايى شركتهاى 
حمل و نقل بين المللى خراسان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - 
سمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى هوشنگ 
عظيمى به شماره ملى 09321188435 به سمت رئيس هيئت مديره 
و مدير عامل 2- آقاى مجيد محمدى به شماره ملى 0748479971 به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره 3- آقاى محمد رضا خالقى به شماره 
ملى 0748476180 به ســمت عضو هيات مديره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند0 كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمى و بانكى 
شــركت با امضاى رئيس هيئت مديره و امضاى يكى از اعضاى هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (384648)

آگهى مزايده مال غيرمنقول
در خصوص پرونده كالسه 960899 و 961214 و 961543 و 971429 مدنى له محمد محسنى و ابراهيم 
برزگر و شــهربانو اســماعيل زاده عليه محمدرضا قربانيان كه محكوم عليه مال غيرمنقــول خود را جهت پرداخت 
محكوم به معرفى واقع در بابلســر بهنمير –خيابان گلشــن 5-12مترى باالمحله 10مترى منتهى به تاالر به شماره 
پالك ثبتى 509 فرعى از يك اصلى واقع در اراضى بهنمير بخش 13 حوزه ثبت بابلسر به مساحت 3108 مترمربع 
كه داراى پروانه صنعتى(انبار) به شــماره 1777 مورخ 85/3/28 از شــهردارى بهنمير به صورت سه واحد انبار 
صنعتــى به مســاحت 900 مترمربع در همكف با مســاحت زمين پس از رعايت بر اصالحى بــه ميزان 2711/53 
مترمربع مى باشــد.هم چنين داراى گواهى پايان ســاختمان به شماره 5619-93/7/16 جمعا در يك طبقه با كل 
زيربناى 920 مترمربع مى باشــد .ملك مزبور در طبيعت از شمال سيم خاردارى است به ملك رمضان داوديان از 
شرق ديوار است به ملك ياسر داوديان از جنوب ديوار است به خيابان 10 مترى و از غرب بدون حصار به خيابان 
25مترى و رودخانه محدود است هم چنين در ملك موردنظر براساس صحت مندرجات گواهى پايان ساختمان دو 
عدد ســوله يكى صنعتى و ديگرى اســكلت فلزى با ســقف صنعتى و با پوشش ايرانيت همراه با ديوارهاى محيطى 
اندود شده با سيمان به منظور سورتينگ و انبار مركبات با دفتر كار مشاهده شده است.خاطر نشان مى گردد بنا 
به اظهارات مالك ملك داراى امتيازات الزم مى باشد و داراى امتياز الزم شامل برق 50 آمپر نيز مى باشد. مراتب 
فوق توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و ارزش كل پالك مذكور به مبلغ 
162,000,000,000ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/12/18 روز شــنبه از ســاعت 10 الى 11 
صبح به صورت مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا 
در روز مزايــده و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخــت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

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

آگهى اخطاريه دفترخانه
ش پ :2197 آقاى مرتضى ربيعى همســر شــما خانم مريم كرد جوان با ارائه مســتندات قانونى جهت ثبت 
واقعه طالق فى مابين به دفترخانه ازدواج 18 طالق 5 رامسر مراجعه نموده و تقاضاى ثبت دارد لذا مقتضى است 
ظرف مهلت يك هفته از تاريخ انتشار روزنامه با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملى به نشانى مازندران رامسر 
خ اســتاد مطهرى نارنج بن دفترخانه ازدواج طالق18/5 رامســر مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق مقررات 

ثبت خواهد شد.م/الف97/220/69
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى ابالغ اجرائيه
پ كالســه: 1/139704010369000151 بدينوســيله به سعيد سپهرى فرزند عبداهللا بدهكار پرونده 
كالسه فوق كه برابر گزارش مامور اجراابالغ واقعى ميسر نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرسند ازدواج شماره 
660 -03/09/89 بين شما و خانم مريم محمودجانلو ،تعداد 500 سكه بهار آزادى طرح جديد و 10 مثقال طال به 
مشار اليه به انضمام حقوق دولتى متعلقه(در صورت عدم رضايت بستانكار در مهلت قانونى) بدهكار مي باشيدكه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانوني اجرائيه صادر و 
بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مي باشــد لذا طبق ماده 19/18 آئين نامه اجرائي مفاد اســناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج ومنتشــر مي گردد ظرف مدت 20روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ودر غير اين صورت بدون 
انتشــار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شــد.((تاريخ چاپ : 97/12/1 )).م/

الف 97/10/6344
قدير يوسفى نيا- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتــب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه 
الهيجــان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پــالك فرعى 11082 مفــروز از 240- ابراهيم 
جعفرپــور بيجاربنه فرزند مختــار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت سلطان دارابى 
فهيم به استناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق با پالك 2141 فرعى 
از اصلى يك بخش 14 گيالن . 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 اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/1  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/15  
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ابالغيه شماره بايگانى پرونده: 9700841 
ابالغ شــونده: آقاى ســيد حسن موسويان خطير به نشانى : تهران- اسالمشــهر باغ فيض- خيابان دانشگاه 
بلوكd 1 طبقه سوم واحد شش طبقه3 پالكهاى ثبتى 1563 فرعى از 1 اصلى بخش 5 و 1783 فرعى از 1 اصلى 
بخش 5 وخودروى رنو مگان به شماره پالك 77   266 ه 29 متعلق به شما درقبال طلب آقاى سيد حسين موسويان 
خطير بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمنا"هرگونه نقل وانتقالى 

ازطرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است وترتيب اثرداده نمى شود م الف 2378 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى قايم شهر

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  408-9/97
مشخصات محكوم له :  جالل محمود زاده رضايى به نشانى تهران پارس خ 108 اشرفى پ17 واحد 1  محكوم 
عليه :  منصور نكوئيان 2- حسين عبدالرحمن مشهدى  به نشانى 1-مجهول المكان2-تهران نبرد جنوبى خ شاهد      
كوى نصر 1پ42 واحد4   به موجب دادنامه شــماره  721 مورخ 97/7/4   شــوراى حل اختالف پاكدشــت حوزه 
نهم كه وفق دادنامه شــماره ... شــعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم ها  محكومند 
به پرداخت مبلغ  40/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ ســر رسيد 
از مورخ 97/3/25 لغايت اجراى حكم و پرداخت مبلغ 600/000 ريال من باب هزينه دادرســى  و پرداخت نيم 

عشر دولتى به صندوق  دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

متن اگهى
بدينوســيله به آگاهي آقاي مصطفى امير خانى فرزند مجتبــى ش ش 6589977887 صادره از 3 ورامين 
ميرساند در خصوص حكم طالق به دادنامه 9709972920401396 مورخ 1397/10/3 صادره از شعبه چهارم 
حقوقى پاكدشــت پيرو تقاضاى همســرتان خانم خديجــه بى زبان كرويانى  به مدت يك هفتــه فرصت داريد تا با 
شناســنامه و كارت ملى جهت اجرا و ثبت  طالق  به نشــاني تهران -جاده خاوران- پاكدشــت -جنب تاالر گلستان 

-پاساژ المهدى  مراجعه نماييد در غير اين صورت طبق مقررات شرعى و قانونى رفتار خواهد شد 
تلفن:021-36025559

مير صالح ابراهيمى –سر دفتر طالق شماره يك پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم  رشــيد طايفه خانى  داراى شــماره شناسنامه 10 به  شرح دادخواســت به كالسه 2/97- 1662 
ش ح  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قدم خير طايفه خانى  به 
شــماره شناسنامه 40 درتاريخ  92/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-حســين طايفه خانى ش ش 1 صادره از گرمســار  پسر متوفى 2-رضا طايفه خانى ش ش 88 
صادره از گرمســار پســر متوفى 3- رحمت اله طايفه خانى ش  ش148 صادره از پاكدشت پسر متوفى 4- رشيد 
طايفه خانى ش ش10 صادره از گرمســار  پســر متوفى 5- نرگس طايفه خانى ش ش 94 صادره از گرمسار دختر 
متوفى 6- صغرى طايفه خانى ش ش1 صادره از گرمسار دختر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى تأسيس ودعوت مجمع عمومى موسس
انجمن صنفى كارگرى مهندسين برق شهرستان هاى سبزوار،جوين،جغتاى،داورزن وخوشاب

به اســتناد ماده131قانون كار و آيين نامه مصوب89/8/3هيئــت وزيران، انجمن صنفى با عنوان فوق در 
شرف تاسيس ميباشد. ازكليه كارگران شاغل در حرفه مذكور دعوت ميگرددبا دردست داشتن درخواست كتبى 
عضويت بانضمام پروانه فعاليت و يا عضويت در نظام مهندسى ومدارك كارگرى(ليست بيمه ياقراردادكار)درجلسه 
مجمع عمومى موسس انجمن كه در ساعت4 الى8روز چهارشنبه مورخ97/12/22درمحل نظام مهندسى ساختمان 
سبزوار به آدرس خيابان داورزنى،نبش داورزنى7برگزار ميگرددحضور بهم رسانند.همچنين داوطلبين عضويت 
درهيئت مديره و بازرسان انجمن از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت15 روز ميتواننددرخواست كتبى خودرا به 

آدرس ميدان صاحب الزمان،نبش مطهرى3،طبقه4ارسال و رسيد دريافت نمايند.
دستورجلسه:

1-تصويب اساسنامه
2-انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى انجمن

هيئت موسس

آ
دادنامه

تاريخ رســيدگى:97/7/29- شــماره پرونــده : 970262- شــماره دادنامــه 1523-97/7/30 ، مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: حســين طاهرى آدرس تهران نارمك ميدان 42 پالك 
44 ط 2 ، خوانده: آرش احمدى آدرس دماوند روستاى مراء روستاى خرمده جنب مسجد منزل شخصى ، خواسته: 
مطالبه وجه ، در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
است پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم شورا كه با  اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در 
خصوص  دعوى حسين طاهرى بطرفيت آرش احمدى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شــماره و تاريخ 2178960024153553-97/1/25 با احتســاب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با التفات به اينكه ارائه سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين 
به ميزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت سند 
تجارى در يد مدعى ، داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه 
خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده 
و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت  ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى 
خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى  انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
خواســته به انضمام هزينه دادرســى به مبلغ 385/000 ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم سررسيد چك 
لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم شهرستان 

دماوند مى باشد. م الف/1020
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760324009004418-1397/11/1 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم اعظم رضايى فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 3490005971 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3490005971 در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 200/49 مترمربع پالك 95 فرعى از 2574 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك اصلى 2574/24 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى مهران واعظ زاده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1852- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/1- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/12/16 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى تغييــرات شــركت حمــل و نقــل بين المللــى راه نور ســپهر 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 10662 و شناســه ملى 

 10380263752
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 23/10/1397 و نامه 
شــماره 8513 مورخ 14/11/97  انجمن صنفى كارفرمايى شركتهاى 
حمل و نقل بين المللى خراسان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - 
سمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى هوشنگ 
عظيمى به شماره ملى 09321188435 به سمت رئيس هيئت مديره 
و مدير عامل 2- آقاى مجيد محمدى به شماره ملى 0748479971 به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره 3- آقاى محمد رضا خالقى به شماره 
ملى 0748476180 به ســمت عضو هيات مديره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند0 كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمى و بانكى 
شــركت با امضاى رئيس هيئت مديره و امضاى يكى از اعضاى هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (384648)

آگهى مزايده مال غيرمنقول
در خصوص پرونده كالسه 960899 و 961214 و 961543 و 971429 مدنى له محمد محسنى و ابراهيم 
برزگر و شــهربانو اســماعيل زاده عليه محمدرضا قربانيان كه محكوم عليه مال غيرمنقــول خود را جهت پرداخت 
محكوم به معرفى واقع در بابلســر بهنمير –خيابان گلشــن 5-12مترى باالمحله 10مترى منتهى به تاالر به شماره 
پالك ثبتى 509 فرعى از يك اصلى واقع در اراضى بهنمير بخش 13 حوزه ثبت بابلسر به مساحت 3108 مترمربع 
كه داراى پروانه صنعتى(انبار) به شــماره 1777 مورخ 85/3/28 از شــهردارى بهنمير به صورت سه واحد انبار 
صنعتــى به مســاحت 900 مترمربع در همكف با مســاحت زمين پس از رعايت بر اصالحى بــه ميزان 2711/53 
مترمربع مى باشــد.هم چنين داراى گواهى پايان ســاختمان به شماره 5619-93/7/16 جمعا در يك طبقه با كل 
زيربناى 920 مترمربع مى باشــد .ملك مزبور در طبيعت از شمال سيم خاردارى است به ملك رمضان داوديان از 
شرق ديوار است به ملك ياسر داوديان از جنوب ديوار است به خيابان 10 مترى و از غرب بدون حصار به خيابان 
25مترى و رودخانه محدود است هم چنين در ملك موردنظر براساس صحت مندرجات گواهى پايان ساختمان دو 
عدد ســوله يكى صنعتى و ديگرى اســكلت فلزى با ســقف صنعتى و با پوشش ايرانيت همراه با ديوارهاى محيطى 
اندود شده با سيمان به منظور سورتينگ و انبار مركبات با دفتر كار مشاهده شده است.خاطر نشان مى گردد بنا 
به اظهارات مالك ملك داراى امتيازات الزم مى باشد و داراى امتياز الزم شامل برق 50 آمپر نيز مى باشد. مراتب 
فوق توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و ارزش كل پالك مذكور به مبلغ 
162,000,000,000ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/12/18 روز شــنبه از ســاعت 10 الى 11 
صبح به صورت مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا 
در روز مزايــده و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخــت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

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

آگهى اخطاريه دفترخانه
ش پ :2197 آقاى مرتضى ربيعى همســر شــما خانم مريم كرد جوان با ارائه مســتندات قانونى جهت ثبت 
واقعه طالق فى مابين به دفترخانه ازدواج 18 طالق 5 رامسر مراجعه نموده و تقاضاى ثبت دارد لذا مقتضى است 
ظرف مهلت يك هفته از تاريخ انتشار روزنامه با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملى به نشانى مازندران رامسر 
خ اســتاد مطهرى نارنج بن دفترخانه ازدواج طالق18/5 رامســر مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق مقررات 

ثبت خواهد شد.م/الف97/220/69
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى ابالغ اجرائيه
پ كالســه: 1/139704010369000151 بدينوســيله به سعيد سپهرى فرزند عبداهللا بدهكار پرونده 
كالسه فوق كه برابر گزارش مامور اجراابالغ واقعى ميسر نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرسند ازدواج شماره 
660 -03/09/89 بين شما و خانم مريم محمودجانلو ،تعداد 500 سكه بهار آزادى طرح جديد و 10 مثقال طال به 
مشار اليه به انضمام حقوق دولتى متعلقه(در صورت عدم رضايت بستانكار در مهلت قانونى) بدهكار مي باشيدكه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانوني اجرائيه صادر و 
بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مي باشــد لذا طبق ماده 19/18 آئين نامه اجرائي مفاد اســناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج ومنتشــر مي گردد ظرف مدت 20روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ودر غير اين صورت بدون 
انتشــار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شــد.((تاريخ چاپ : 97/12/1 )).م/

الف 97/10/6344
قدير يوسفى نيا- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتــب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه 
الهيجــان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پــالك فرعى 11082 مفــروز از 240- ابراهيم 
جعفرپــور بيجاربنه فرزند مختــار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت سلطان دارابى 
فهيم به استناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق با پالك 2141 فرعى 
از اصلى يك بخش 14 گيالن . 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 اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/1  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/15  
   992 

  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

ابالغيه شماره بايگانى پرونده: 9700841 
ابالغ شــونده: آقاى ســيد حسن موسويان خطير به نشانى : تهران- اسالمشــهر باغ فيض- خيابان دانشگاه 
بلوكd 1 طبقه سوم واحد شش طبقه3 پالكهاى ثبتى 1563 فرعى از 1 اصلى بخش 5 و 1783 فرعى از 1 اصلى 
بخش 5 وخودروى رنو مگان به شماره پالك 77   266 ه 29 متعلق به شما درقبال طلب آقاى سيد حسين موسويان 
خطير بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمنا"هرگونه نقل وانتقالى 

ازطرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است وترتيب اثرداده نمى شود م الف 2378 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى قايم شهر

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  408-9/97
مشخصات محكوم له :  جالل محمود زاده رضايى به نشانى تهران پارس خ 108 اشرفى پ17 واحد 1  محكوم 
عليه :  منصور نكوئيان 2- حسين عبدالرحمن مشهدى  به نشانى 1-مجهول المكان2-تهران نبرد جنوبى خ شاهد      
كوى نصر 1پ42 واحد4   به موجب دادنامه شــماره  721 مورخ 97/7/4   شــوراى حل اختالف پاكدشــت حوزه 
نهم كه وفق دادنامه شــماره ... شــعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم ها  محكومند 
به پرداخت مبلغ  40/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ ســر رسيد 
از مورخ 97/3/25 لغايت اجراى حكم و پرداخت مبلغ 600/000 ريال من باب هزينه دادرســى  و پرداخت نيم 

عشر دولتى به صندوق  دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

متن اگهى
بدينوســيله به آگاهي آقاي مصطفى امير خانى فرزند مجتبــى ش ش 6589977887 صادره از 3 ورامين 
ميرساند در خصوص حكم طالق به دادنامه 9709972920401396 مورخ 1397/10/3 صادره از شعبه چهارم 
حقوقى پاكدشــت پيرو تقاضاى همســرتان خانم خديجــه بى زبان كرويانى  به مدت يك هفتــه فرصت داريد تا با 
شناســنامه و كارت ملى جهت اجرا و ثبت  طالق  به نشــاني تهران -جاده خاوران- پاكدشــت -جنب تاالر گلستان 

-پاساژ المهدى  مراجعه نماييد در غير اين صورت طبق مقررات شرعى و قانونى رفتار خواهد شد 
تلفن:021-36025559

مير صالح ابراهيمى –سر دفتر طالق شماره يك پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم  رشــيد طايفه خانى  داراى شــماره شناسنامه 10 به  شرح دادخواســت به كالسه 2/97- 1662 
ش ح  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قدم خير طايفه خانى  به 
شــماره شناسنامه 40 درتاريخ  92/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-حســين طايفه خانى ش ش 1 صادره از گرمســار  پسر متوفى 2-رضا طايفه خانى ش ش 88 
صادره از گرمســار پســر متوفى 3- رحمت اله طايفه خانى ش  ش148 صادره از پاكدشت پسر متوفى 4- رشيد 
طايفه خانى ش ش10 صادره از گرمســار  پســر متوفى 5- نرگس طايفه خانى ش ش 94 صادره از گرمسار دختر 
متوفى 6- صغرى طايفه خانى ش ش1 صادره از گرمسار دختر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى تأسيس ودعوت مجمع عمومى موسس
انجمن صنفى كارگرى مهندسين برق شهرستان هاى سبزوار،جوين،جغتاى،داورزن وخوشاب

به اســتناد ماده131قانون كار و آيين نامه مصوب89/8/3هيئــت وزيران، انجمن صنفى با عنوان فوق در 
شرف تاسيس ميباشد. ازكليه كارگران شاغل در حرفه مذكور دعوت ميگرددبا دردست داشتن درخواست كتبى 
عضويت بانضمام پروانه فعاليت و يا عضويت در نظام مهندسى ومدارك كارگرى(ليست بيمه ياقراردادكار)درجلسه 
مجمع عمومى موسس انجمن كه در ساعت4 الى8روز چهارشنبه مورخ97/12/22درمحل نظام مهندسى ساختمان 
سبزوار به آدرس خيابان داورزنى،نبش داورزنى7برگزار ميگرددحضور بهم رسانند.همچنين داوطلبين عضويت 
درهيئت مديره و بازرسان انجمن از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت15 روز ميتواننددرخواست كتبى خودرا به 

آدرس ميدان صاحب الزمان،نبش مطهرى3،طبقه4ارسال و رسيد دريافت نمايند.
دستورجلسه:

1-تصويب اساسنامه
2-انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى انجمن

هيئت موسس

آ
دادنامه

تاريخ رســيدگى:97/7/29- شــماره پرونــده : 970262- شــماره دادنامــه 1523-97/7/30 ، مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: حســين طاهرى آدرس تهران نارمك ميدان 42 پالك 
44 ط 2 ، خوانده: آرش احمدى آدرس دماوند روستاى مراء روستاى خرمده جنب مسجد منزل شخصى ، خواسته: 
مطالبه وجه ، در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
است پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم شورا كه با  اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در 
خصوص  دعوى حسين طاهرى بطرفيت آرش احمدى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شــماره و تاريخ 2178960024153553-97/1/25 با احتســاب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با التفات به اينكه ارائه سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين 
به ميزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت سند 
تجارى در يد مدعى ، داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه 
خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده 
و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت  ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى 
خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى  انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
خواســته به انضمام هزينه دادرســى به مبلغ 385/000 ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم سررسيد چك 
لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم شهرستان 

دماوند مى باشد. م الف/1020
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760324009004418-1397/11/1 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم اعظم رضايى فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 3490005971 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3490005971 در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 200/49 مترمربع پالك 95 فرعى از 2574 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك اصلى 2574/24 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى مهران واعظ زاده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1852- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/1- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/12/16 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى تغييــرات شــركت حمــل و نقــل بين المللــى راه نور ســپهر 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 10662 و شناســه ملى 

 10380263752
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 23/10/1397 و نامه 
شــماره 8513 مورخ 14/11/97  انجمن صنفى كارفرمايى شركتهاى 
حمل و نقل بين المللى خراسان رضوى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - 
سمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاى هوشنگ 
عظيمى به شماره ملى 09321188435 به سمت رئيس هيئت مديره 
و مدير عامل 2- آقاى مجيد محمدى به شماره ملى 0748479971 به 
ســمت نائب رئيس هيئت مديره 3- آقاى محمد رضا خالقى به شماره 
ملى 0748476180 به ســمت عضو هيات مديره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند0 كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمى و بانكى 
شــركت با امضاى رئيس هيئت مديره و امضاى يكى از اعضاى هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (384648)

آگهى مزايده مال غيرمنقول
در خصوص پرونده كالسه 960899 و 961214 و 961543 و 971429 مدنى له محمد محسنى و ابراهيم 
برزگر و شــهربانو اســماعيل زاده عليه محمدرضا قربانيان كه محكوم عليه مال غيرمنقــول خود را جهت پرداخت 
محكوم به معرفى واقع در بابلســر بهنمير –خيابان گلشــن 5-12مترى باالمحله 10مترى منتهى به تاالر به شماره 
پالك ثبتى 509 فرعى از يك اصلى واقع در اراضى بهنمير بخش 13 حوزه ثبت بابلسر به مساحت 3108 مترمربع 
كه داراى پروانه صنعتى(انبار) به شــماره 1777 مورخ 85/3/28 از شــهردارى بهنمير به صورت سه واحد انبار 
صنعتــى به مســاحت 900 مترمربع در همكف با مســاحت زمين پس از رعايت بر اصالحى بــه ميزان 2711/53 
مترمربع مى باشــد.هم چنين داراى گواهى پايان ســاختمان به شماره 5619-93/7/16 جمعا در يك طبقه با كل 
زيربناى 920 مترمربع مى باشــد .ملك مزبور در طبيعت از شمال سيم خاردارى است به ملك رمضان داوديان از 
شرق ديوار است به ملك ياسر داوديان از جنوب ديوار است به خيابان 10 مترى و از غرب بدون حصار به خيابان 
25مترى و رودخانه محدود است هم چنين در ملك موردنظر براساس صحت مندرجات گواهى پايان ساختمان دو 
عدد ســوله يكى صنعتى و ديگرى اســكلت فلزى با ســقف صنعتى و با پوشش ايرانيت همراه با ديوارهاى محيطى 
اندود شده با سيمان به منظور سورتينگ و انبار مركبات با دفتر كار مشاهده شده است.خاطر نشان مى گردد بنا 
به اظهارات مالك ملك داراى امتيازات الزم مى باشد و داراى امتياز الزم شامل برق 50 آمپر نيز مى باشد. مراتب 
فوق توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و ارزش كل پالك مذكور به مبلغ 
162,000,000,000ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/12/18 روز شــنبه از ســاعت 10 الى 11 
صبح به صورت مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا 
در روز مزايــده و مابقــى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخــت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

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

آگهى اخطاريه دفترخانه
ش پ :2197 آقاى مرتضى ربيعى همســر شــما خانم مريم كرد جوان با ارائه مســتندات قانونى جهت ثبت 
واقعه طالق فى مابين به دفترخانه ازدواج 18 طالق 5 رامسر مراجعه نموده و تقاضاى ثبت دارد لذا مقتضى است 
ظرف مهلت يك هفته از تاريخ انتشار روزنامه با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملى به نشانى مازندران رامسر 
خ اســتاد مطهرى نارنج بن دفترخانه ازدواج طالق18/5 رامســر مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق مقررات 

ثبت خواهد شد.م/الف97/220/69
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى ابالغ اجرائيه
پ كالســه: 1/139704010369000151 بدينوســيله به سعيد سپهرى فرزند عبداهللا بدهكار پرونده 
كالسه فوق كه برابر گزارش مامور اجراابالغ واقعى ميسر نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابرسند ازدواج شماره 
660 -03/09/89 بين شما و خانم مريم محمودجانلو ،تعداد 500 سكه بهار آزادى طرح جديد و 10 مثقال طال به 
مشار اليه به انضمام حقوق دولتى متعلقه(در صورت عدم رضايت بستانكار در مهلت قانونى) بدهكار مي باشيدكه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانوني اجرائيه صادر و 
بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مي باشــد لذا طبق ماده 19/18 آئين نامه اجرائي مفاد اســناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتشــار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج ومنتشــر مي گردد ظرف مدت 20روز نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ودر غير اين صورت بدون 
انتشــار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شــد.((تاريخ چاپ : 97/12/1 )).م/

الف 97/10/6344
قدير يوسفى نيا- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتــب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه بيجاربنه 
الهيجــان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پــالك فرعى 11082 مفــروز از 240- ابراهيم 
جعفرپــور بيجاربنه فرزند مختــار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت سلطان دارابى 
فهيم به استناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق با پالك 2141 فرعى 
از اصلى يك بخش 14 گيالن . 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 اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/1  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/15  
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ابالغيه شماره بايگانى پرونده: 9700841 
ابالغ شــونده: آقاى ســيد حسن موسويان خطير به نشانى : تهران- اسالمشــهر باغ فيض- خيابان دانشگاه 
بلوكd 1 طبقه سوم واحد شش طبقه3 پالكهاى ثبتى 1563 فرعى از 1 اصلى بخش 5 و 1783 فرعى از 1 اصلى 
بخش 5 وخودروى رنو مگان به شماره پالك 77   266 ه 29 متعلق به شما درقبال طلب آقاى سيد حسين موسويان 
خطير بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آيين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمنا"هرگونه نقل وانتقالى 

ازطرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است وترتيب اثرداده نمى شود م الف 2378 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى قايم شهر

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  408-9/97
مشخصات محكوم له :  جالل محمود زاده رضايى به نشانى تهران پارس خ 108 اشرفى پ17 واحد 1  محكوم 
عليه :  منصور نكوئيان 2- حسين عبدالرحمن مشهدى  به نشانى 1-مجهول المكان2-تهران نبرد جنوبى خ شاهد      
كوى نصر 1پ42 واحد4   به موجب دادنامه شــماره  721 مورخ 97/7/4   شــوراى حل اختالف پاكدشــت حوزه 
نهم كه وفق دادنامه شــماره ... شــعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم ها  محكومند 
به پرداخت مبلغ  40/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخير تاديه از تاريخ ســر رسيد 
از مورخ 97/3/25 لغايت اجراى حكم و پرداخت مبلغ 600/000 ريال من باب هزينه دادرســى  و پرداخت نيم 

عشر دولتى به صندوق  دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

متن اگهى
بدينوســيله به آگاهي آقاي مصطفى امير خانى فرزند مجتبــى ش ش 6589977887 صادره از 3 ورامين 
ميرساند در خصوص حكم طالق به دادنامه 9709972920401396 مورخ 1397/10/3 صادره از شعبه چهارم 
حقوقى پاكدشــت پيرو تقاضاى همســرتان خانم خديجــه بى زبان كرويانى  به مدت يك هفتــه فرصت داريد تا با 
شناســنامه و كارت ملى جهت اجرا و ثبت  طالق  به نشــاني تهران -جاده خاوران- پاكدشــت -جنب تاالر گلستان 

-پاساژ المهدى  مراجعه نماييد در غير اين صورت طبق مقررات شرعى و قانونى رفتار خواهد شد 
تلفن:021-36025559

مير صالح ابراهيمى –سر دفتر طالق شماره يك پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم  رشــيد طايفه خانى  داراى شــماره شناسنامه 10 به  شرح دادخواســت به كالسه 2/97- 1662 
ش ح  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قدم خير طايفه خانى  به 
شــماره شناسنامه 40 درتاريخ  92/1/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1-حســين طايفه خانى ش ش 1 صادره از گرمســار  پسر متوفى 2-رضا طايفه خانى ش ش 88 
صادره از گرمســار پســر متوفى 3- رحمت اله طايفه خانى ش  ش148 صادره از پاكدشت پسر متوفى 4- رشيد 
طايفه خانى ش ش10 صادره از گرمســار  پســر متوفى 5- نرگس طايفه خانى ش ش 94 صادره از گرمسار دختر 
متوفى 6- صغرى طايفه خانى ش ش1 صادره از گرمسار دختر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى تأسيس ودعوت مجمع عمومى موسس
انجمن صنفى كارگرى مهندسين برق شهرستان هاى سبزوار،جوين،جغتاى،داورزن وخوشاب

به اســتناد ماده131قانون كار و آيين نامه مصوب89/8/3هيئــت وزيران، انجمن صنفى با عنوان فوق در 
شرف تاسيس ميباشد. ازكليه كارگران شاغل در حرفه مذكور دعوت ميگرددبا دردست داشتن درخواست كتبى 
عضويت بانضمام پروانه فعاليت و يا عضويت در نظام مهندسى ومدارك كارگرى(ليست بيمه ياقراردادكار)درجلسه 
مجمع عمومى موسس انجمن كه در ساعت4 الى8روز چهارشنبه مورخ97/12/22درمحل نظام مهندسى ساختمان 
سبزوار به آدرس خيابان داورزنى،نبش داورزنى7برگزار ميگرددحضور بهم رسانند.همچنين داوطلبين عضويت 
درهيئت مديره و بازرسان انجمن از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت15 روز ميتواننددرخواست كتبى خودرا به 

آدرس ميدان صاحب الزمان،نبش مطهرى3،طبقه4ارسال و رسيد دريافت نمايند.
دستورجلسه:

1-تصويب اساسنامه
2-انتخاب اعضاى اصلى وعلى البدل هيئت مديره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى انجمن

هيئت موسس

آ
دادنامه

تاريخ رســيدگى:97/7/29- شــماره پرونــده : 970262- شــماره دادنامــه 1523-97/7/30 ، مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: حســين طاهرى آدرس تهران نارمك ميدان 42 پالك 
44 ط 2 ، خوانده: آرش احمدى آدرس دماوند روستاى مراء روستاى خرمده جنب مسجد منزل شخصى ، خواسته: 
مطالبه وجه ، در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
است پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم شورا كه با  اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در 
خصوص  دعوى حسين طاهرى بطرفيت آرش احمدى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به شــماره و تاريخ 2178960024153553-97/1/25 با احتســاب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با التفات به اينكه ارائه سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين 
به ميزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مســتندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت سند 
تجارى در يد مدعى ، داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه 
خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده 
و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت  ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى 
خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى 
به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى  انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
خواســته به انضمام هزينه دادرســى به مبلغ 385/000 ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم سررسيد چك 
لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم شهرستان 

دماوند مى باشد. م الف/1020
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

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

برابــر راى شــماره 139760324009004418-1397/11/1 هيــات موضــوع قانــون تعييــن تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم اعظم رضايى فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 3490005971 صادره از بوشــهر به شــماره ملى 
3490005971 در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 200/49 مترمربع پالك 95 فرعى از 2574 اصلى مفروز 
و مجزى شده از پالك اصلى 2574/24 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى مهران واعظ زاده محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1852- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/1- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/12/16 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: براساس 
است  قرار  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  تصمیم 

گوشت گوساله منجمد تنظیم بازاری ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
اختیار گروه های هدف قرار  در  تنها  تومانی 

گیرد اما توزیع گوشت گرم تنظیم بازاری 
طبق روال گذشته انجام می شود.

میزان  کرد:  اظهار  ورناصری  حمید 
سال جاری  در  دامی  نهاده های  واردات 
در برخی اقالم ۲۰ درصد افزایش یافته 

است که این حجم افزایش واردات به واسطه 
پیش بینی ها و تحریم صورت گرفته است.

سال جاری  ابتدایی  ماه های  در  افزود:  وی 
ایجاد  حمل ونقل  برای  که  مشکالتی  دلیل  به 
شده بود مجبور شدیم که نیاز استان ها را 
از ذخایر شرکت های پشتیبانی هر استان 
در  مشکلی  دیگر  اکنون  اما  کنیم  تامین 

این ارتباط نداریم.
براساس  داد:  ادامه  ورناصری 
از  آینده  ماه های  تا  شده  انجام  ذخایر 
دام  خوراک  تامین  برای  مناسبی  شرایط 
و  انبارها  در  کشور  نیاز  و  هستیم  برخوردار 

بنادر دپو ذخیره شده است.

نمای نزدیک

فروش گوشت منجمد ۲۸ هزار تومانی فقط به گروه های هدف


