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کاالهای ایرانی را با کارت اعتباری 
»همیاران سپهر« اقساطی بخرید

بانک صادرات ایران در راستای تقویت قدرت خرید 
مصرف کنندگان و به منظور حمایت از تولید ملی و کاالی 
ایرانی، از کارت اعتباری »همیاران سپهر« رونمایی کرد.

در قالب طرح یاد ش��ده، این بانک با عقد قرارداد 
با ش��رکت های تولیدکننده ملی، به مش��تریان واجد 
ش��رایط آن ها در قالب عقد مرابحه )اقساطی(، کارت 
اعتباری تا سقف ٢٠٠ میلیون ریال تخصیص می دهد.

ش��رکت های تولی��دی و عرضه کنندگانی در این طرح 
امکان مشارکت دارند که دارای چرخه توزیع متمرکز 
شامل فروشگاه ها و مراکز فروش متعدد باشند. اعتبار 
کارت های اعتباری »همیاران س��پهر« سه ماه بوده و 
تس��هیالت آن حداکثر ٣٦ ماهه با نرخ س��ود ابالغی 

بانک مرکزی مورد محاسبه قرار می گیرد.

خدمات جدید "همراه شهر" بانک شهر
مدیر امور فن آوری اطالعات بانک ش��هر با اشاره به 
استقبال مشتریان از نرم افزار"همراه شهر"، از قابلیت های 

جدید و منحصر به فرد این نرم افزار خبر داد.
میث��م نمازی ب��ا بیان اینکه ش��عار" ن��وآوری در 
خدمت" همواره س��رلوحه خدمات ارایه شده از سوی 
این بانک بوده است، افزود: همزمان با دهمین سالگرد 
تاسیس بانک شهر سرویس های جدید و البته کاربردی 
به "همراه شهر" این بانک افزوده شد. در راستای انجام 
امور بانکی و همچنین عدم نیاز به حضور مش��تری در 
شعبه بانک، سیستم ثبت سفارش و صدور کارت هدیه 
ب��ا متن و طرح دلخواه را از طریق همراه ش��هر به این 

نرم افزار افزوده است.

افتتاح شعبه زرگر شهر بابل بانک ملی
ش��عبه جدید بانک ملی ای��ران در بخش الله آباد 
شهرستان بابل به نام ش��عبه زرگر شهر از محل جابه 

جایی شعبه شهید بزاز بابل افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این شعبه، رئیس اداره امور شعب 
مازندران ای��ن بانک با ارائه گزارش��ی از روند تاریخی 
ش��کل گیری بانک ملی و قدمت آن در اس��تان، گفت: 
نظ��ام بانکی یکی از اصلی ترین محورهای توس��عه در 
کشور است. خانعلی رشیدی خاطرنشان کرد: کارکنان 
بانک با استفاده از تمامی پتانسیل و ظرفیت های موجود 

با افتخار در خدمت مردم شریف استان هستند.

اخبار

گوشت های دپو شده فاسد نمی شوند 
 رئی��س کل گمرک ای��ران با بیان اینکه کانتینرهای گوش��ت دپو ش��ده در 
گمرکات، یخچال دار هس��تند، گفت: هم اکنون ٦٠٠ تا ۷٠٠ کانتینر گوش��ت در 

گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی است.
مهدی میراشرفی درخصوص گوشت های دپو شده در گمرکات کشور، اظهار 

داشت: طی ۱۱ ماه سال جاری، کاهش وارداتی در ٢۵ قلم کاالی اساسی نداشتیم 
و حتی ش��اهد افزایش یک میلیون تنی واردات این کاالها نیز بوده ایم. همچنین در 

این مدت ۱٣۷ هزار تن گوشت گرم و منجمد وارد کشور شده است که هم اکنون ٦٠٠ 
تا ۷٠٠ کانتینر گوشت در گمرکات موجود است و این امر کامال طبیعی است.

وی ادامه داد: قبل از تحریم ها، میانگین زمانی که طول می کش��ید کاال از کش��تی 
تخلیه و در گمرک اظهار ش��ود ٢٠ روز بود اما هم اکنون به ۴٠ روز افزایش یافته اس��ت. 

افزایش زمان، به دلیل تاخیر در انتقال ارز و ارسال اسناد خرید است.

تجارت
به اندازه کافی گندم و آرد داریم 
 معاون وزیر جهاد کش��اورزی، ضمن تکذیب مباحث مطرح ش��ده مبنی بر 
کمبود گندم و آرد گفت: گندم و آرد به اندازه کافی و با قیمت مناسب درکشور 

وجود دارد و سیلو ها انباشته از گندم است.
یزدان س��یف ضمن تکذیب مباحث مطرح ش��ده مبنی بر کمبود گندم و آرد 

درپ��ی قاچاق این محصوالت، گفت:گندم و آرد به اندازه کافی و با قیمت مناس��ب 
درکشور وجود دارد. وی با بیان اینکه سامانه خرید گندم و فروش آرد راه اندازی شده تا 

از قاچاق این محصوالت جلوگیری کند. گفت: کار سامانه به صورت آزمایشی از شهریورماه 
۹۷ آغاز و عملیات اجرایی آن از دی ماه بوده اس��ت. برای تمام واحد های صنفی که دارای 

پروانه کسب هستند در این سامانه به میزان الزم آرد تامین شده است.
وی افزود: در این س��امانه کامال مش��خص می شود چه کسی آرد فروخته، چه کسی آن را 
خریده و چه کسی براساس آن گندم دریافت می کند. تمام شبکه خرید و فروش رصد می شود.

سبد خانوار
پیگیری مشکل نقدینگی خودروسازان بخش خصوصی 
 مع��اون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به رفع مش��کالت 
سرمایه در گردش خودروسازان بخش خصوصی و قدردانی از همکاری تولیدکنندگان 
با دولت از اتخاذ تصمیماتی برای رفع مشکالت تخصیص ارز، گفت: طی نشست های 
مشترک با بانک مرکزی موضوعات تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز مورد 
بررسی و تمهیداتی برای تسهیل اختصاص ارز به صنعتگران در نظر گرفته شده است.

فرشاد مقیمی درخصوص مشکل سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی نیز اظهار 
امیدواری کرد از محل ۴٠ هزار میلیارد تومانی که برای توس��عه صنایع اختصاص یافته 

است، اعتباراتی برای خودروساز های بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
وی همکاری قطعه س��از ها و خودروس��از ها را درش��رایط کنونی ضرروری برشمرد و 
گف��ت: ورود م��واد اولیه مورد نیاز قطعه س��از ها نیز با همکاری بان��ک مرکزی و گمرک 

پیگیری و موانع پیش روی برای ورود برخی قطعات به کشور مرتفع خواهد شد.

اتول

براس��اس اع��الم متولی��ان با  كار و  تشکیل دویست و هشتادمین كس�ب 
نشست ش��ورای عالی کار از امروز رسما مذاکرات 
مزدی س��ال ۹۸ آغاز می شود و این درحالی است 
که معاون وزی��ر کار اعالم کرده که باید تصمیمی 
متفاوت از س��ال های گذشته درباره افزایش قدرت 

خرید کارگران گرفته شود.
 مذاکرات مزدی در حالی امس��ال رنگ و بوی 
خاص تری نس��بت به س��ال های گذش��ته به خود 
گرفت��ه که نماین��دگان کارگری به دلیل ش��رایط 
ویژه اقتص��ادی و کاهش قدرت خرید کارگران، از 
دولت و کارفرمایان انتظ��ار دارند که در مذاکرات 
امس��ال برای افزایش قدرت خری��د کارگران، نگاه 
ویژه ای به این مقوله داش��ته باشند. چه آنکه خود 
دول��ت نی��ز، بزرگتری��ن کارفرمای اقتص��اد ایران 
اس��ت و کامال در این مذاکرات ذینفع است. البته 
نمایندگان کارگری ش��ورای عال��ی کار، در تیرماه 
امسال به دلیل شرایط اقتصادی کارگران و کاهش 
قدرت خرید، درخواست کردند دولت در دستمزد 
امس��ال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل 
یک نشس��ت ش��ورای عالی کار مطرح ش��د اما به 

نتیجه نرسید.
طبق روال هر ساله شورای عالی کار که طبق 
قان��ون با ترکی��ب اعضای کارگ��ری، کارفرمایی و 
دولت، وظیفه تعیین دس��تمزد ساالنه کارگران را 
برعهده دارد، در مدت باقی مانده تا پایان سال ۹۷ 
باید در مورد دس��تمزد ح��دود ۱۴ میلیون کارگر 

کشور تصمیم گیری کند.

در نهایت با نزدیک ش��دن ب��ه روزهای پایانی 
س��ال، چهارش��نبه دو هفت��ه قب��ل بررس��ی های 
کارشناسی برای دس��تمزد سال ۹۸ کلید خورد و 
کمیته دس��تمزد شورای عالی کار با هدف بررسی 
هزینه های ماهیانه خانوار تش��کیل جلس��ه داد و 
ب��ا توافق نمایندگان کارفرمای��ی و کارگری هزینه 
زندگ��ی ماهیانه یک خانوار با تعداد ٣.٣ نفر، س��ه 
میلی��ون و ۷٦٠ ه��زار تومان تعیین ش��د که یک 
میلیون و ۸٠ هزار تومان نس��بت به هزینه ماهیانه 
زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال 
گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و 

٦۸٠ هزار تومان تعیین شده بود.

ساز ناکوک دخل و خرج
 هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ٣.٣ نفر برای 
س��ال جاری براساس هزینه های کاالهای اساسی و 
اس��تراتژیک اعالمی از س��وی مراجع رسمی، سه 
میلیون و ۷٦٠ هزار تومان برآورد شده که حداقل 
دس��تمزد امس��ال معادل یک میلیون و ۱۱٢ هزار 
تومان است و این رقم برای کارگران متاهل با یک 
فرزند با احتساب حق اوالد و حق مسکن به حدود 

یک میلیون و ۴٠٠ هزار تومان می رسد.

بنابر اعتقاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار، 
با توجه به هزینه معیشت تعیین شده، در حال حاضر 
حداقل دس��تمزد کارگران فقط حدود ٣٠ درصد از 

هزینه های زندگی ماهیانه را پوشش می دهد.
در عین حال نمایندگان کارفرمایی کش��ور نیز 
معتقدند، ش��رایط اقتصادی کشور، وضعیت را برای 
تولیدکنندگان و کارفرمایان دش��وار کرده اس��ت و 
بار جبران ش��کاف دس��تمزد تا معیشت نباید صرفا 
بر دوش کارفرمایان باش��د، بلکه دولت باید به وسط 
میدان بیاید و بخشی از این هزینه ها را جبران کند.

در همین زمینه حاتم ش��اکرمی معاون روابط 
کار وزیر و دبیر ش��ورای عالی کار گفته است: چند 
س��ناریو برای مذاکرات دس��تمزد آم��اده کرده ایم 
که در جلس��ه روز یکش��نبه در حضور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی به بحث گذاش��ته می شوند و 
یقینا برای دس��تمزد ۹۸ باید تصمیمی متفاوت از 

سال های گذشته گرفته شود.
 در همین رابطه علی خدایی نماینده کارگران 
در ش��ورای عالی کار درباره جلس��ه دستمزد گفت: 
گروه ه��ای کارگ��ری تأکی��د دارند که ن��رخ تورم 
نمی توان��د مبنای مناس��بی برای تعیین دس��تمزد 
کارگران در مقطع فعلی باش��د. ب��ا توجه به اینکه 

فاصله حداقل ۷٠ درصدی بین س��بد معیش��ت و 
حداقل دستمزدی که سال گذشته تعیین شد وجود 
دارد و در کمیته دستمزد هم نمایندگان گروه های 
کارفرمایی و دولت تایید کردند که از س��ال گذشته 
تا امسال هزینه های یک خانواده یک میلیون و ۸۹ 
هزار تومان افزایش پیدا کرده اس��ت؛ بنابراین ما به 
دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران هستیم.

وی اظهار داش��ت:هر یک از گروه ها در شورای 
عالی کار می تواند نگاه خود را به دس��تمزد داشته 
باشد اما آنچه مالک قرار می گیرد موضوع ماده ۴۱ 
قانون کار اس��ت و در ش��ورای عال��ی کار نیز هیچ 
گروهی ب��ر گروه دیگر برتری ندارد که تعیین کند 

بر چه مبنایی نرخ دستمزد تعیین شود.
خدای��ی با اش��اره به اصل ۴٣ قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ایران افزود: برای تأمین استقالل 
اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت 
و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ 
آزادی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس 

ضوابط زیر استوار می شود.
وی اظهار داش��ت:۱- تامین نیازهای اساس��ی: 
مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش 
و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای 

همه.٢- تامین ش��رایط و امکانات کار برای همه به 
منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل 
کار در اختیار همه کس��انی که ق��ادر به کارند ولی 
وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون 
بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول 
ثروت در دس��ت اف��راد و گروه ه��ای خاص منتهی 
ش��ود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ 
مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های 
حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کش��ور در هر 
یک از مراحل رش��د صورت گیرد. ٣- تنظیم برنامه 
اقتصادی کش��ور ب��ه صورتی که ش��کل و محتوا و 
س��اعت کار چنان باش��د که هر فرد عالوه بر تالش 
شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، 
سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور 

و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
نماینده کارگران بی��ان کرد: ۴- رعایت آزادی 
انتخاب ش��غل، و عدم اجبار اف��راد به کاری معین 
و جلوگی��ری از بهره کش��ی از کار دیگری. ۵- منع 
اض��رار به غی��ر و انحص��ار و احتکار و رب��ا و دیگر 
معام��الت باط��ل و حرام. ٦- منع اس��راف و تبذیر 
در همه ش��ئون مربوط به اقتص��اد، اعم از مصرف، 
سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده 
از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج 
برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸- جلوگیری 
از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹- تاکید 
بر افزایش تولیدات کش��اورزی، دامی و صنعتی که 
نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله 

خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

متن آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرائى كالســه 139704032049000154 و شماره بايگانى 9700174 واحد اجراى 
مفاد اسناد رسمى اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان سقز ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى پالك 37 فرعى 
از 1743 – اصلى بخش يك ســقز با حدودات اربعه شــماال : در دو قسمت اول ديواريست بطول 4/80 متر به 
خيابان دوم 17/80 متر به عرض كوچه 8 مترى شرقا : ديواريست بطول 21/90 متر به پالك شماره 38 فرعى 
از 1743 – اصلى جنوبا : ديواريست بطول 8/95 متر به ديوار خانه احداثى جزء پالك 1743 – اصلى غربا : درب 
و ديواريســت بطول 21/85 متر درب و دهنه دكاكين اســت به خيابان 16 مترى كه سند آن تحت شماره ثبت 
2868 در صفحه 474 دفتر جلد 19 دفتر امالك ثبت اسناد و امالك سقز سند شماره چاپى 992740 سرى الف 
سال 93 ثبت و صادر و مع الواسطه به آقاى محمدامين تيمورى فرزند عبداله به شماره شناسنامه 5 و شماره ملى 
3859794582  صادره از ديواندره منتقل شــده است . كه طبق چك شماره 419664 ى 1397/4/19-58 
به مبلغ 16/000/000/000 ريال عهده بانك سپه شعبه 55 سقز صادره از جانب آقاى محمدامين تيمورى در 
وجه شركت سهامى بيمه ايران مورد بازداشت شركت بيمه ايران قرار گرفته طبق نظر هيات سه نفره كارشناسان 
رســمى ششــدانگ پالك مذكور به مبلغ 17/464/810/000 ريال (هفده ميليارد و چهارصد و شصت و چهار 
ميليون و هشتصد و ده هزار ريال) ارزيابى شده كه پالك فوق داراى 347/21 متر مربع عرصه و 124/8 متر 
مربع زيرزمين (انبارى مسكونى ) و 129/43 متر متر مربع اعيانى مسكونى طبقه همكف و 257/32 متر مربع 
اعيانى مســكونى طبقه اول و 119/23 متر مربع اعيانى تجارى داراى انشــعابات برق و آب و گاز و محوطه سازى 
مى باشــد كه ملك مزبور در تصرف خود مالك و مســتاجرين بوده داراى گواهى پايان كار شــهردارى به شــماره 
5900 – 1393/12/24 بصورت زيرزمين و طبقه همكف (مسكونى و تجارى) و طبقه دوم مسكونى با سقف آهن 
از نوع طاق ضربى ، نماى ســيمان كارى بدون حقوق انتفاعى و ارتفاقى مى باشــد . پالك فوق از ساعات 9 الى 12 
روز يكشنبه مورخ 1397/12/26 در اداره ثبت اسناد و امالك واقع در سقز بلوار شهيد بهشتى سايت ادارى 
از طريق مزايده به فروش مى رســد . مزايده از مبلغ 17/464/810/000 ريال (هفده ميليارد و چهارصد و 
شصت و چهار ميليون و هشتصد و ده هزار ريال ) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در 
صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد  ، وجوه 
پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد ونيم عشر وحق مزايده نقدا 
وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 
و مكان مقرر برگزار خواهد شد . طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك 

ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. 
تاريخ انتشار: 1397/12/5 

م/الف: 2179 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سقز – سيد اميد زمانى

مزايده نوبت اول
درپرونده اجرايى كالســه 971164 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس، محكوم 
عليهم على اصغر برزمينى و... محكوم اند به فروش ماترك مرحوم احمد برزمينى و تقســيم وجوه حاصل از آن 
ميان وارث به نســبت ســهم هريك مطابق با گواهى انحصار ورثه و پرداخت مبلــغ-/1/800/000 ريال بابت 
هزينه اجرا درحق صندوق دولت: براين اســاس ماترك مذكوركه عبارت اســت از: 1-ششدانگ عرصه و اعيان 
يكباب منزل مســكونى به مســاحت عرصه 305/50مترمربع و اعيان به مســاحت 145 مترمربع به پالك ثبتى 
1/2074/17398-اصلى واقع درگنبدكاووس– خ حافظ جنوبى–كوچه 16-پالك 229 با قدمت حدود 29 سال 
به ارزش-/4/700/000/000 ريال 2-يكدستگاه خودروى سوارى پژو 405 نقره اى به شماره انتظامى ايران 
69-476 ب 21 مــدل 1391 كه از قســمت هاى  عقب راســت و صندوق عقــب داراى خش و رنگ پريدگى و 
درب سمت چپ داراى زدگى و گلگير عقب چپ نيز تعويضى و داراى رنگ است به ارزش -/250/000/000 
ريال. از طريق مزايده حضورى به شرح ذيل به فروش مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس ملك و خودروى مورد 
مزايده به مبلغ جمعا-/4/950/000/000 ريال ارزيابى گرديده است2-مزايده ازمبلغ پايه كارشناس شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده درشــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان گنبدكاووس ميباشــد 4-موعد مزايده روز يكشــنبه مورخــه 1397/12/19 ســاعت 11 الى 12 
صبح ميباشــد.5-متقاضيان شركت درجلسه ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از مال مورد مزايده ديدن 
نمايند6-مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل ميگردد7-همراه داشــتن كارت ملــى براى متقاضيان الزامى 
اســت8-برنده مزايده مكلف است ده درصد مبلغ پيشنهادى خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف 
مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آن را ارايه نمايد. درغير اين صورت ده درصد واريزى به نفع 

دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.
بهارى-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهــى ابالغ اجرائيه ماده18 آئين نامه اجراى مفاداسنادرســمى الزم االجــرا مصوب تيرماه 1355 (اصالحى 
مورخه 87/6/11)

بدينوسيله به احمدمختارى نام پدر محمدعلى تاريخ تولد 40/4/10 شماره ملى 2803047330 شماره 
شناســنامه 1 بنشانى خوى فلكه ربط خيابان سلمانزاده موترســيكلت جوانان ابالغ ميشود كه سكينه مصطفائى 
فرزندمحــرم به موجب ســند نكاحيه بشــماره ترتيــب 4101- 67/7/21 دفترازدواج شــماره 30 خوى جهت 
وصول مبلغ چهارميليون ريال وجه نقد وتعداد 6 عدد ســكه بهارآزادى مهريه مندرج درســند مذكور مســتند 
پرونــده اجرائى كالســه 9701137 كه ازطريق اجراى ثبت خوى اجرائيه صادرنمــوده چون طبق گزارش مامور 
ابالغ اين ادراه ادرس شمابه شرح فوق شناخته نشده وبستانكار هم نتوانسته شمارابراى ابالغ واقعى اجرائيه 
معرفى نمايد لذا بستانكار طبق درخواست وارده بشماره 139705013447010572- 97/11/30 بااستناد 
مــاده 18 آئين نامه اجرائى مفاداســناد رســمى الزم االجرا مصوب تيرماه ســال 55 اصالحى مــورخ 87/6/11 
مفاداجرائيه يك مرتبه درجرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود و10روزپس ازتاريخ انتشار آگهى عمليات اجرائى 
جريان خواهديافت وچنانچه پس ازده روزنســبت به پرداخت بدهى خوداقدام ننمائيد عمليات اجرائى پيگيرى 

خواهدشدوجراين آگهى آگهى ديگرى منتشرنخواهدشد.
4264-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خوى-سليمان پور

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى محمد دريس جرف فرزند مرتضى داراى شماره شناسنامه 2535 به شرح كالسه 1001/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضى دريسى جرف فرزند مزعل به 
شناسنامه 1 در تاريخ 97/5/27 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 
1- تكيه دريس فيه ش ش 1214 همسر متوفى 2- مهرى دريسى جرف ش ش 5199 دختر متوفى 3- نصرت 
دريسى جرف ش ش 11 دختر متوفى 4- مينا دريسى جرف ش ش 2303 دختر متوفى 5- احمد دريسى جرف 
ش ش 5492 پسر متوفى 6- محمد دريسى جرف ش ش 2535 پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

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

فاقد سند رسمى 
پرونده كالســه 5/97 برابر راى شــماره 1342  مورخ 1397/11/16 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرستان پلدختر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  طاهر حاتمى پور فرزند سعيد بشماره شناسنامه 537  صادره از پلدختر  
در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب واحد تجارى  به مساحت 158  مترمربع پالك 1  فرعى از 116  اصلى  واقع در 
كاوه كالى پلدختر  بخش 7 خرم آباد خريدارى از مالكيت رسمى آقاى محمدحسن جودكى نژاد محرز گرديده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .  
تاريخ انتشار اول : 1397/12/05

تاريخ انتشار دوم : 1397/12/21 
جهانگير آزادبخت - رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

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

فاقد سند رسمى 
پرونده كالسه 110/96 برابر راى شماره 423  مورخ 1397/04/05 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرستان پلدختر 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  حسين جودكى نژاد فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 5025 صادره 
از پلدختر  در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب انبار به مساحت 545  مترمربع پالك فرعى از 13  اصلى  واقع در 
قريه سراب حمام پلدختر  بخش 8 خرم آباد خريدارى از مالكيت رسمى آقاى على آقا بابايى  محرز گرديده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .  
تاريخ انتشار اول : 1397/12/05

تاريخ انتشار دوم : 1397/12/21 
جهانگير آزادبخت -  رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و 13 آئين نامــه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى

آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 
ذيل :   

پرونده كالســه 377 و راى شــماره 7670 مورخ 97/10/2 بنام حميد بهاروند فرزند اسد ششدانگ يك 
بــاب عمارت به مســاحت 673/95 مترمربــع از 42 اصلى بخش 2 خرم آباد خروجى از مالكيت آقاى اســد خان 
بهاروند. رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار و 
محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد 
و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواســت 
تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت متقاضى با 
ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد 
تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
م الف 4155611

تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/21

ملك نياز اسداللهي  -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

دادنامه
شــماره پرونده: 754/97- شماره دادنامه: 1308/97- تاريخ رسيدگى:...- بتاريخ 97/11/1 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان محمد رئيسى 
كيــا فرزنــد على بطرفيت خوانده محمدرضا مهدى زاده فرزند حميد به خواســته مطالبه مبلــغ 31/325/000 
ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 193611/50 مورخ 93/4/27 عهده بانك ملت و مطالبه هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه 
با ابالغ اخطاريه و اطالع خوانده از جريان جلســه دادرســى در شــورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى مطروحه 
عليرغــم وصف ابالغ و اطــالع از وقت از ناحيه خوانده هيچگونه دفاعى بعمل نياورده و دليل و مدركى كه داللت 
بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده است و مستندات ابرازى خواهان حاكى از اشتغال ذمه خوانده را 
به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا با استناد به 
مواد 198-519-522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را به 
پرداخت مبلغ 31/325/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى است و وفق مقررات ظرف بيست روز پس 
از ابالغ واخواهى در اين شورا مى باشد وسپس ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض 

در محاكم عمومى حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظــر بــه اينكه آقاى على داودى خواه فرزندذبيح اله باســتناد دوبرگ استشــهاديه گواهى شــده منظم به 
تقاضاى كتبى جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى است سندمالكيت 
ششــدانگ پالك2628فرعى از1-اصلى واقع دربخش12شهرســتان ســبزواركه متعلق به وى مى باشــدبعلت 
نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفتر امالك معلوم شدمالكيت فوق الذكرذيل صفحه134دفتر34سندچاپى 
بشماره 515460بنام نامبرده ثبت وسند صادروتسليم شده ودفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذاباستناد 
ماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكرمى گرددهركس نســبت به ملك موردآگهى معامله اى 
انجام داده يامدعى وجودسندمالكيت نزدخودباشد بايستى ظرف10روز ازتاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى 
خود را به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم 
وصول اعتراض درمهلت مقرر وياوصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور 

سندمالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف97/100/1871)
تاريخ انتشار:1397/12/05

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابــر راى شــماره 139760332002004277- 97/11/14 صادره از هيئــت موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان قروه استان 
كردســتان ، تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم پروين عبدالملكى فرزند قاســم به شماره ملى 3790253286 
در ششــدانگ يك باب ساختمان بمســاحت 98/25 مترمربع قســمتى از پالك 63/709 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 
شــده اعتراض داشــته باشند بايد از تاريخ انتشــار آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 دادخواســت بــه دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار: مرحله اول 97/12/5 ، مرحله دوم 97/12/20

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

آگهى مزايده نوبت دوم
به موجب پرونده كالسه 970623 اجرايى شعبه دوم اجراى احكام حقوقى دادگاه عمومى ياسوج محكوم له 
شجاعت يوسفى نارك موسى تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه محكوم عليه محمد مهدى مندنى پور كه 
نوع و مشخصات اموال مورد مزايده بشرح ذيل ميباشد معادل مبلغ 105/633/645 ريال بابت محكوم به در 
حق محكوم له و مبلغ 1/800/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت از طريق آگهى مزايده و انتشار 
آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار را نموده به همين ســبب در مورخ 1397/12/18 از ساعت 10 تا 
10/30 در محل شــعبه دوم اجراى احكام حقوقى دادگاه عمومى ياســوج مزايده برگزار خواهد شــد متقاضيان 
مــى تواننــد در مدت پنج روز قبل از انجام مزايده اموال را بــه آدرس ذيل مالحظه نمايند قيمتى كه مزايده از 
آن شــروع مى شود بر اساس نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 320/000/000 ريال بوده و برنده 
مزايده كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد و ده درصد قيمت اموال را فى المجلس به  عنوان سپرده 
به قســمت اجرا تحويل دهد و بقيه بهاى اموال را ظرف يكماه پس از انجام مزايده پرداخت نمايد و در صورت 
عدم پرداخت مابقى بهاى اموال ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد اين 
آگهى نوبت دوم مى باشــد و نوع و مشــخصات مال مورد مزايده به شــرح ذيل مى باشد. 1- يك دستگاه توليد 
نايلون عرض 120 ســانتى متر مستعمل 2- ك دستگاه توليد نايلون عرض 80 سانتى متر مستعمل. كه هر دو 
با توجه به وضعيت موجود و اســتهالك به مبلغ 320/000/000 ريال توســط كارشناس ارزيابى گرديده است 
ضمنا نظر به اينكه اين دستگاه ها و متعلقات آنها باز شده اند و در هواى آزاد و غير استاندارد نگهدارى شده آن 
مستعمل و نياز اساسى به تعمير و راه اندازى مجدد دارند ضمنا دستگاه هاى فوق رد روستاى نره گاه در حياط 
منزل محمد حسين مندنى پور مى باشند كه طى تماس تلفنى تحويل آقاى فرشيد مندنى پور ساكن روستاى نرگاه 
بعنوان امين اموال گرديده است مازاد بر پرونده فوق نيز در خصوص پرونده 970622 مبلغ 146/339/759 
ريال بابت محكوم به و در حق محكوم له بهبود شــريفى آبدهگاه و مبلغ 1/800/000 ريال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت توقيف مى باشد. 
 سيد مصطفى صدرى – مدير اجراى شعبه 2 اجراى احكام مدنى ياسوج

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- ابراهيم بيت سياح 2- غزاله بيت سياح 3- اسماعيل مواليى ، مجهول المكان 
،مشخصات محكوم له: زهره جعفرى منش فرزند حسين به نشانى كاشان خ اميركبير كوچه مبل كارگر نوروز ششم 
منزل جعفرى ، به موجب راى شماره 788 تاريخ 97/8/30 حوزه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان 
( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به 
نحو تضامنى و پرداخت مبلغ 52/000/000 ريال بابت اصل خواسته چك شماره 506438-94/11/25 مبلغ 
22/000/000 و 506434-94/11/15 مبلــغ 30/000/000 ريــال و پرداخت هزينه دادرســى به ميزان 
121/000 تومان و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم تبصره 2 ماده 306 لحاظ 
گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل پرداخت است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و 

اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى تبصره سه ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت
نظر به اينكه آقاى على احمدى به وكالت رحمت اله احمدى احد از ورثه على احمدى نسبت به سهم االرث 
خود از پالك 74/112 درخواســت صدور سند مشــاعى مورثى نموده است و اعالم كرده اصل سند اوليه پالك 
مذكور نزد اكبر امام قلى ميباشد و مراتب به وى طى اخطار شماره 0008883- 1397/11/13 اعالم شده ولى 
تاكنون اصل ســند مالكيت پالك مذكور را به اين اداره تســليم ننموده است لذا مراتب فوق به استناد تبصره 
سه ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت در يكى از روزنامه كثيراالنتشار يك بار آگهى تا چنانچه دارنده سند 
بدون مجوز قانونى سند مورد مطالبه مذكور را تسليم ننمايد سند مالكيت متقاضى با رعايت كليه مقررات تسليم 

خواهد شد. 5855
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ بشماره 709 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 49 و 524 
دفتر جلد 65 و 223 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 820820 و 820819 بنام آقاى ســيد محمد نوبخش 
سلطانى صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشــماره 8830-8831-1397/11/1 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن 
بعلت قيد نشده و نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين 

صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5857
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عباس حاجى جعفرى بيدگلى با وكالت منيره واحدى دادخواســتى به خواســته مطالبه 
مبلــغ 40/000/000 ريــال به موجب يك فقره چك به شــماره 330912- 97/6/20 نــزد بانك صادرات به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از سررسيد لغايت اجراى حكم و كليه خسارات دادرسى اعم از هزينه دادرسى و حق 
الوكاله به طرفيت پرويز رخصتيان فرزند حيدر به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به 
شــعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 834/97 ثبت و براى تاريخ 98/2/3 ساعت 10/00 صبح 
وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه 
دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور 

شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد امين  دهقانى پاك به شماره ملى 3790483508 به شرح دادخواست به كالسه 818/2/97 
از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان مسعود دهقانى پاك 
به شــماره ملــى 3800696010 در تاريخ 1397/3/8 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتنــد از 1- ليــال جاللى فرزند نبى اله به ش ملى 3800696541 همســر متوفى 2- عبدالعلى دهقانى 
فرزنــد نوروز على بــه ش ملى 3730190458 پدر متوفى 3- محمد جواد دهقانى پاك فرزند مســعود به ش 
ملــى 3790627021 فرزند متوفى 4- محمد امين دهقانى پاك فرزند مســعود بــه ش ملى 3790483508 
فرزند متوفى 5- زيبا دهقانى پاك فرزند مسعود به ش ملى 3790347183 فرزند متوفى 6- صغرى خادمى 
فرزند شيخعلى به ش ملى 3800694581 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5854
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد نورمحمدى بشــماره شناسنامه 106 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970734 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان خانم ناهيد 
نورمحمدى به شماره شناسنامه 6 در تاريخ 1386/1/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى جواد گلستانى فرزند عليرضا به ش ش 0430168934 صادره از دماوند پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در 

غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5856/2
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد نورمحمدى بشــماره شناسنامه 106 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970735 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان خانم الهه 
نورمحمدى به شماره شناسنامه 211 در تاريخ 92/2/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى مهدى كرباليى مهدى فرزند على به ش ش 85 صادره از دماوند همسر متوفى ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5856/1
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على جمالى مظفرى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به كالسه 97/564 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جمال الدين جمالى مظفرى بشناسنامه 
7 در تاريــخ 1397/9/11 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه: شــرح ذيل 1- طاهره جمالى مظفرى فرزنــد محمد ش ملى 5299647689 صــادره از گناوه متولد 1352 
فرزند متوفى 2- رباب جمالى مظفرى فرزند محمد ش ملى 3539303723 صادره از گناوه متولد 1354 فرزند 
متوفــى 3- محمدرضا جمالى مظفرى فرزند محمد ش ملى 5299926286 صادره از ديلم متولد 1358 فرزند 
متوفى 4- طيبه جمالى مظفرى فرزند محمد ش ملى 5299649363 صادره از ديلم متولد 1359 فرزند متوفى 
5- محمد تقى جمالى مظفرى فرزند محمد ش ملى 5299945795 صادره از گناوه متولد 1363 فرزند متوفى 
6- پرى جمالى مظفرى فرزند محمد ش ملى 5299974663 صادره از ديلم متولد 1365 فرزند متوفى 7- على 
جمالى مظفرى فرزند محمد ش ملى 5299976038 صادره از ديلم متولد 1367 فرزند متوفى 8- فاطمه نظام 
پور فرزند عبدعلى ش ملى 3539364900 صادره از گناوه متولد 1327 همسر دائمى  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه ازمتوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

شمارش معکوس تعیین دستمزد ۹۸ از امروز؛

خرجیکهحرفدخلرانمیخواند

اتحادیه مشاوران امالک:
مسکن گران نمی شود

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه  خونه به  قیمت مسکن در سال آینده جهشی افزایش خونه 
نخواهد یافت و رش��د قیمت زیر شاخص تورم خواهد بود، گفت: 
در ۱٠ ماهه اول امس��ال ۸ هزار واحد مس��کونی در ازمیر ترکیه 

توسط ایرانی ها خریداری شده است.
 مصطفی قلی خسروی با اشاره به اینکه در ۱٠ ماه امسال هشت 
هزار واحد مسکونی توسط ایرانی ها در ازمیر ترکیه خریداری شده 
است، گفت: این باعث تاسف است که ایرانی ها علی رغم وجود آب 
و هوای مناس��ب در ایران اقدام به خرید ملک در ترکیه می کنند. 
وی با اشاره به اینکه ششمین نمایشگاه امالک و مستغالت که قرار 
اس��ت ۱٠ تا ۱٣ اس��فند در تهران برگزار شود، از کشور ترکیه نیز 

در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، گفت: ۵ شرکت ترکیه ای 
با حضور در این نمایش��گاه همواره این موضوع را تاکید داشته اند 
که ترکیه در ایران س��رمایه گذاری در بخش مس��کن را به ش��کل 
رونق صنعتی س��ازی در دس��تور کار خود قرار داده است. پس آنها 
این موضوع را تاکید دارند که ارتباط میان ایران و ترکیه در بخش 

مسکن یک طرفه نیست. 
رئی��س اتحادیه مش��اوران 

امالک با اش��اره به اینکه نرخ 
هر متر مس��کن در ازمیر ٦ 
میلیون تومان است، اظهار 
داش��ت: خریداران مس��کن 

ایران��ی باید مراقب خرید ملک 
در این کشور باشند، چراکه در 

آن کشور دو س��ند صادر 
می ش��ود که اولین س��ند 

همانا سند شهرداری است که اکثر ایرانی ها با همان سند شهرداری 
اقدام به خرید ملک می کنند، در حالی که سند دوم که همانا سند 

اصلی و تصرف ملک است، باید مدنظر و تاکید قرار گرفته باشد. 
وی در مورد خرید ملک در گرجس��تان نیز توس��ط ایرانی ها 
گفت: خرید ملک توس��ط ایرانی ها در گرجس��تان شتاب زده بود و 
حاال دولت گرجستان اعالم کرده که 
اج��ازه نمی دهم ایرانی ها و س��ایر 
دیگر  کش��ورهای  ش��هروندان 
در این کش��ور ملک بخرند، 
موض��وع موجب  ای��ن  لذا 

مشکالتی شده است. 
به گفته رئیس اتحادیه 
پیش تر  امالک  مش��اوران 
در م��ورد خری��د ملک در 
دبی نیز اطالع رسانی شده 

بود که حال می بینی��م یک عده مالباخته از بابت خرید ملک در 
دب��ی وجود دارد. قلی خس��روی با تاکید بر اینک��ه ایران بهترین 
نقطه برای خرید ملک و س��رمایه گذاری از لحاظ امنیت و آب و 
هوا اس��ت گفت: متقاضیان خرید ملک هر زمان که نیازمند ملک 
هس��تند، می توانند به خرید مسکن اقدام کنند. در این نمایشگاه 
قیمت ملک ۸ تا ۱٠ درصد زیر قیمت بازار به متقاضیان فروخته 

خواهد شد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که پیش بینی ش��ما از وضعیت 
قیمت مسکن در س��ال آینده چگونه خواهد بود، گفت: وضعیت 
معامالت مس��کن نش��ان می دهد که از یکم فروردین ۹۷ تا ٣٠ 
بهم��ن ۹۷ تعداد کل قراردادهای ش��هر تهران ٣۹۸ هزار و ٦٠۹ 
عدد بود که ٢۱٠ ه��زار و ۱۹۴ مورد آن مبایعه نامه و ۱۸۵ هزار 
و ۴٠ مورد آن مربوط به اجاره نامه بوده اس��ت؛ بنابراین در تهران 
٢۴ درصد کاهش معامالت داش��تیم که ٣۱ درصد آن مربوط به 

مبایعه نامه و ۱٦ درصد مربوط به اجاره نامه ها بوده است. 


