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 تفاهم نامه همکاری بانک رفاه 
با موسسه آموزش عالی اکسین

بانک رفاه با موسس��ه آموزش عالی آزاد اکس��ین 
تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

ای��ن بانک به مناس��بت روز مهندس، نس��بت به 
تخصیص کده��ای تخفیف خری��د دوره های آموزش 
زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی اکسین به اعضای 
باشگاه مش��تریان بانک رفاه اقدام خواهد کرد. تمامی 
مشتریان بانک می توانند از پنجم اسفندماه سال جاری 
با مراجعه به وب س��ایت باش��گاه مش��تریان به آدرس 
اینترنتی club.rb24 نسبت به ثبت نام اقدام نموده و 

کد تخفیف اختصاص داده شده را دریافت نمایند.

برپایی نمایشگاه »ملی شو 2« بانک ملی 
برای عموم مردم

ای��ن نمایش��گاه ک��ه مح��ل عرض��ه تازه تری��ن 
دس��تاوردهای بانک ملی ایران در حوزه بانکداری نوین 
اس��ت، از ساعت 9 تا 16 تا روز چهارشنبه 8 اسفندماه 
برقرار خواهد بود. این نمایش��گاه در محل س��اختمان 
فردوسی ادارات مرکزی بانک ملی ایران واقع در خیابان 
فردوسی برپاس��ت. رویداد »ملی شو 2« روز گذشته با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی، رئیس سازمان ثبت احوال، معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران و اصحاب 

رسانه برگزار شد.
BTM، کیف پول، س��ککوک، ویدئو بام، پرداخت 
خودکار، ملی پالس، امکان اتصال کارت بانکی به کارت 
ملی هوشمند و روبات آلفا از جمله محصوالتی بود که 
در این رویداد رونمایی ش��د، اما در نمایشگاه »ملی شو 

2« محصوالت بیشتری به نمایش گذاشته شده است.

اخبار

بخشش سود و دیرکرد وام های مسکن 
عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مس��کن جزئیات نحوه استفاده از طرح 
بخشودگی سود و جریمه دیرکرد تسهیالت زیر 1۰۰ میلیونی مسکن در صورت 

پرداخت یکجای اصل وام تا پایان سال را تشریح کرد.
محمدعلی دهقان دهنوی درباره جزئیات بخش��ودگی سود و جریمه دیرکرد 

بازپردخت اقساط معوقه تس��هیالت زیر 1۰۰ میلیون تومانی در صورت پرداخت 
یکجای وام تا پایان امس��ال اظهار داش��ت: موضوع بخشودگی جرایم دیرکرد یا سود 

وام ه��ا در همه بانک ها، جاری اس��ت و یک��ی از روش های روتین بانک ه��ا برای وصول 
مطالبات به شمار می رود.

وی افزود: وقتی مطالبات بانک ها افزایش می یابد، طرح های تش��ویقی برای مشتریان 
و کارکنان بانک ایجاد می شود و شعبی که مطالبات معوقه را بیشتر وصول کنند، پاداش 

بیشتری می گیرند؛ این یک اتفاق طبیعی در همه بانک هاست.  مهر

خونه به خونه 
تالش برای کاهش هزینه ارکان بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه ریزی برای افزایش سهم تامین مالی 
اقتصاد از بازار سرمایه خبر داد و گفت: احتکار برخی کاالها، خرید و فروش طال و 

ارز، رقبای بورس هستند.
ش��اپور محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه ریزی هایی 

را برای کاهش نرخ تامین مالی از بازار سرمایه در دستور کار دارد، گفت: متاسفانه 
گاهی برخی فرصت های رقیب بازار س��رمایه از جمله احت��کار برخی کاالها، خرید و 

فروش طال و معامله ارز، در کنار بورس قرار می گیرند که باید این موضوع متوقف شود.
وی از برنامه ریزی برای افزایش س��هم بورس در تامین مالی اقتصاد ایران خبر داد و 
افزود: س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تالش دارد تا هزینه ارکان بورس را کاهش دهد تا 
همراهی الزم با نظام پولی کش��ور شکل بگیرد. ما اعتقاد داریم که تامین مالی، حرکتی 

است که باید به صورت توامان میان بانک، بورس و بیمه رخ دهد.  سنا

خیابان حافظ
تداوم مشکالت با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف 
معاون پیشین وزیر نیرو گفت: بهترین روش برای رسیدن به اقتصاد درست 
صنعت برق این اس��ت که س��طح الگوی مصرف تغییر یابد، چراکه عمده مصرف 
برق توس��ط افرادی ص��ورت می گیرد که الگوی مصرف ع��ادی دارند و افزایش 

تعرفه مشترکان پرمصرف نمی تواند چالش های موجود را برطرف کند.
هوش��نگ فالحتیان درباره چالش اساسی موجود در صنعت برق، اظهار کرد: 

در حال حاضر که قیمت ارز افزایش پیدا کرده، باید تدبیری برای اصالح قیمت برق 
وجود داشته باشد که متأسفانه در حال حاضر اراده ای برای این امر به چشم نمی آید.

وی، اصلی ترین چالش صنعت برق را وضعیت اقتصاد این صنعت دانست و افزود: در 
ش��رایطی که قیمت ارز افزایش یافته و هیچ اراده ای برای اصالح برق وجود ندارد، قطعاً 
با چالش هایی مواجه خواهیم شد، چراکه باید سازوکاری اندیشیده شود که مابه التفاوت 

قیمت تمام شده و تکلیفی برای بخش وزارت نیرو تأمین شود.  ایسنا

دکل

بازار متش��کل ارزی با هیأت  مدیره ای ش��امل ۵ ش��خص جنب استانبول
حقوقی با عنوان یک OTC از سه ش��نبه به ثبت 
شرکت ها خواهد رسید و به پشتوانه نرم افزار بومی 
معامالتی فرابورس در س��اختمان فردوس��ی بانک 

مرکزی آغاز به کار خواهد کرد.
ش��ورای پول و اعتبار در راس��تای ساماندهی 
وتوسعه بازار ش��فاف، منصفانه و کارای ارز مطابق 
صورتجلس��ه 1264 م��ورخ 18 دی م��اه 9۷ ب��ا 
راه اندازی بازار متش��کل معام��الت ارزی با عنوان 
بازاری خودانتظام موافقت ک��رد. تازه ترین خبرها 
حاکی اس��ت، ای��ن بازار با عنوان ی��ک بازار خارج 
از بورس با پیش��خوان مج��ازی )OTC( با هیأت 
مدیره ای متشکل از ۵ شخص حقوقی شامل یکی 
از شرکت های فعال در زمینه خدمات انفورماتیک 
بانک مرکزی، فرابورس، کانون صرافان ایران، کانون 
بانک ه��ای خصوصی و کان��ون بانک های دولتی از 

روز سه شنبه به ثبت شرکت ها خواهد رسید. 
این در حالی است که با توجه به تشکیل هیأت 
موسسان و صورت جلسه آن هم اکنون هیأت مدیره 
مذکور در انتظار تأیید صالحیت از مراجع ذی صالح 
همچون حراست کل کشور و آغاز اقدام های اجرایی 
پس از ثبت شرکت  در اداره ثبت  شرکت ها هستند. 
بازار متشکل ارزی همچون ارکان بازار سرمایه 
از تابلوی معامالتی مستقلی برخوردار خواهد بود که 
تحت نظارت بانک مرکزی راهبری خواهد ش��د. با 
این همه نرم افزار معامالتی این بازار مبتنی بر بستر 
نرم افزار بومی ش��رکت فرابورس ایران اس��ت که به 

طور مستقل در این بازار فعالیت خواهد کرد.
انتظ��ار م��ی رود نح��وه فعالیت بازار متش��کل 
معامالت ارزی مطابق با س��ازوکار معامالت در بازار 
سهام ایران باش��د و مطابق با آنچه که تعیین شده 
قرار است ۵ یا 6 ارز در این بازار با حضور بازیگرانی 
شامل حدود 6۰۰ صرافی رسمی بانکی و غیربانکی 
و همچنین با حضور بانک ها، عرضه کنندگان عمده 

و بانک مرکزی دادوس��تد ش��ود. اگرچه هنوز زمان 
مشخصی برای فعالیت این بازار تعیین نشده اما بازار 
متش��کل معامالت ارزی برمبنای تعیین کشف نرخ 
صحیح و شفاف و اصالح قیمتی یا به عبارتی ثبات 
قیمت ه��ا که به تبع آن آرامش در س��ایر بازارهای 
موازی را درپی خواهد داش��ت، فعالیت خواهد کرد. 
بازار متشکل ارزی به عنوان یک بازار خودانتظام از 
دستورالعمل و مقرراتی برخوردار خواهد بود که به 
محض ثبت آن در نزد ادراه ثبت شرکت ها از سوی 

شورای پول و اعتبار تدوین و تبیین خواهد شد.
در گام نخس��ت بازار متش��کل معامالت ارزی، 
فراین��د معامالت به صورت نقدی )SPOT( خواهد 

بود و در ادامه نیز براس��اس نیازسنجی و پیش بینی 
آن در آینده ابزارهایی همچون گواهی سپرده ارزی و 
یا اوراق آتی ارز نیز در آن به کار گرفته خواهد شد.

براساس این گزارش بازار متشکل معامالت ارزی 
در یکی از سالن های بزرگ ساختمان فردوسی بانک 
مرکزی آغاز ب��ه کار خواهد کرد و هر نرخی که در 
این بازار با عنوان قیمت روز اسکناس کشف قیمت 
ش��ود، با عنوان مبنای قیمت و تعیین کننده نرخ ها 
در بازار رسمی و غیررسمی همچون کانال های ارزی 
کانادا، ترکیه و یا دبی ش��ود تا ب��ه این ترتیب نرخ 

غیررسمی و غیرواقعی در بازار ارز از بین برود.
تنها ابه��ام در مورد راه اندازی بازار متش��کل 

معامالت ارزی برای بازیگ��ران این بازار هم اکنون 
نح��وه به کارگیری معافیت ه��ای مالیاتی و اعمال 
این معافیت ها در فرایند معامالت این بازار اس��ت؛ 
چراک��ه بازیگران این بازار هن��وز اطالعی از اینکه 
قوانین مالیاتی و معافیت ها آیا مش��ابه بازار سهام 
در لحظ��ه انجام معامله اعمال خواهد ش��د و یا در 
فراین��دی زمان بر محاس��به می ش��ود، ندارند. این 
موض��وع قطعا یک��ی از عوامل مهم ب��رای رغبت 
بازیگران بازار به منظور ورود به بازار متشکل ارزی 

و شفاف شدن معامالت این بازار است.
28 آبان ماه امسال عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی خبر راه اندازی بازار متشکل ارزی خبر 

داد و از آن زمان تاکنون مطالب متعددی از آن زمان 
تاکنون درباره این بازار منتشر شده است.از طراحی 
نرم افزار تا افتتاح شرکت بازار متشکل ارزی و تعیین 
سهامداران این بازار تا تصویب کلیات آن در شورای 
پول و اعتبار. براس��اس آخرین خبرها، ش��یوه نامه و 
دستورالعمل بازار متشکل ارزی تدوین و نهایی شده 
و تا چند روز آینده این بازار آغاز به کار خواهد کرد.

گفته می ش��ود؛ شیوه نامه و دس��تورالعمل بازار 
متشکل ارزی تدوین و نهایی شده و تا چند روز آینده 
این بازار آغاز به کار خواهد کرد. شکل گیری اتاق تسویه 
ارزی، معامله نقدی ارز، افزایش شفافیت در معامالت 
و فضای بازار ارز، حضور صرافی ها، صرافی های بانک ها 
و بان��ک مرکزی در این ب��ازار و خری��د و فروش ارز 
توسط این بازیگران، امکان سیاست گذاری و مدیریت 
قیمت ها با خرید و فروش ارز توس��ط بانک مرکزی، 
خارج کردن بازار های غیررس��می مانند سبزه میدان 
فردای��ی از بازیگری در ب��ازار از چارچوب ها و اهداف 

مطرح شده برای بازار متشکل ارزی است.
گفتنی اس��ت کارشناس��ان و فعاالن بازار ارز با 
اش��اره به دالی��ل افزایش ن��رخ ارز در روزهای اخیر 
معتقدند که روش محاس��به نرخ ارز و ساختار بازار 
ارز باید اصالح ش��ود که این مهم ب��ا راه اندازی بازار 
متش��کل ارزی محقق خواهد شد و توان حکمرانی 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار را به شدت افزایش 
خواه��د داد. این افراد همچنی��ن می گویند؛ بعد از 
موضوع کانادا و دوبی، موضوعی که تحوالت دو روز 
اخیر به آن مرتبط است، اف.ای.تی.اف بوده است به 
این ترتیب که در جلس��ه مجمع عمومی گروه ویژه 
اقدام مالی اف.ای.تی.اف، ایران در حالت تعلیق باقی 
ماند و به لیس��ت سیاه بازنگش��ت و این خبر خوب 
فض��ای مثبتی ایج��اد کرد و باعث ش��د تصمیم به 
کاهش نرخ ارز در صرافی های بانک ها گرفته شود اما 
این تعجیل در کاهش نرخ ارز موجب ایجاد اختالف 
قیم��ت بین ارز صرافی های بانک ه��ا و ارز بازار و در 

نتیجه به وجود آمدن یک آربیتراژ در بازار ارز شد.

جزئیات راه اندازی و سازوکار بازار متشکل ارزی تشریح شد؛

 استانداردی برای حذف نرخ های غیرواقعی 

اختالف  بانک ها  ارز  معامله  در 
تومانی   ۱۵۰۰ از  بیش  قیمت 

در هر یورو مشهود است.
بانک ها  حالی  در 
از  ارز  خرید  به  مجاز 
که  هستند  متقاضیان 
نرخ  هم  ابتدا  همان  از 

با نرخ  آنها  اعالمی روزانه 
اختالف  آزاد  بازار  در  خرید 

قابل توجهی داشت.
فروش  بانک ها  گرچه 
ارز به طور متعارف نداشته و 

ارز  به  محدود  آنها  فروش  تنها 
همین  اما  است،  شده  مسافرتی 

فروش را با نرخ بازار آزاد انجام می دهند 

و حتی در مواردی دیده می شود که نرخ 
اندکی از بازار باالتر است.

این در حالی است که بانک ها ارز 
مسافرتی خود یعنی یورو را برای دیروز 
با حدود قیمت ۱۵ هزار و ۷۸۰ تومان 

قیمت  سطح  هم  که  فروختند 
بازار است، ولی یورو را با نرخ 

۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان از مشتریان می خرند که 
تا ۱,۵۸۰ تومان اختالف قیمت دارد.

قیمتی  اختالف  حاضر  حال  در 
بازار  در  ارز  فروش  و  خرید 
در  و  تومان است  حدود ۲۰۰ 
این حالت اقدام بانک ها در 
ایجاد اختالف قیمت را مورد 
توجه قرار می گیرد.اما نرخ 
خرید دالر در بانک ها برای 
 ۱۵۰ و  هزار   ۱۳ دیروز 
تومان تعیین شده است. طبق 
اعالم بانک مرکزی نیز در معامالت 
بازار آزاد در صرافی های مجاز دالر 
تا  ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و یورو 

۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورده است.

نمای نزدیک

و باال گرفت اختالف دالر و یور

آگهى مفقودى 
برگ سبز سوارى پرايد جى تى ايكس آى رنگ عنابى مدل 1385  به شماره پالك 84-834 ب 61 و شماره 
موتور 1541953 و شماره شاسى S1412285856063 متعلق به آقاى حسن دادوند قالتى فرزند على به شماره 

ملى 3391184159 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبزكاميونت كفى بغلدارفلزى بازشو سيستم ايسوزو تيپ NKR55مدل 1387رنگ سفيد روغنى به 
شــماره موتور 612702و شماره شاسى NAGNKR55E08704920و شماره پالك ايران 33  621ع 74مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط است .

مجــوز ســالح ســاچمه زنى لولــه چخماقى كاليبــر 12ســاخت امريكا به شــماره بدنــه 145416 و شــماره 
جــواز 2040224و شــماره پرونــده 2003متعلــق به آقــاى رجب احمدى بابــادى فرزند امير حســين به كدملى 

5558883898مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط است .

كارت هوشمندآقاى محمد رضا ميرقائد فرزند شنبه به شماره ملى6639400510 و تاريخ تولد1357/6/1 
و شماره كارت هوشمند 2051164  مربوط به يك دستگاه هيوندا تيپ كروس دى 14نى مدل 1386پالك ايران 

24  622ع 35 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط است .

برگ سبز و برگ كمپانى سوارى سمند مدل 1383 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران32-154ج24 
بشــماره موتور 12483143030  وشماره شاســى 83244065 بنام محمدعلى ميرزايى مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ كمپانى وانت مزدا دو كابين به رنگ نقره اى متاليك مدل 1388 با شماره موتور FE536463 و شماره 
شاســى NAGBPX2PC19E14377 و شــماره پالك 51 – 356 س 47 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. سنندج

برگ سبز(شناســنامه)خودرو ســوارى سايپا 131SE مدل 95 به شــماره انتظامى 282 ج 45ايران49 و به 
شــماره موتور M13/5621569 و شماره شاســى NAS411100G1231604 به نام سعادت آرمان فر مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

اينجانب رضا ولى فرزند محمد حســين به شــماره ملى 4869459655 مالك خودروى سوارى سيستم پژو 
تيپ  GLXI 405 مدل 1387 به رنگ نقره اى - متاليك شــماره شاسى NAAM11CA19K951512 و شماره 
موتور 12487114679  به پالك 69-381 ن 18 بعلت فقدان اسناد فروش (سند كمپانى و سند مالكيت برگ 
ســبز) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيستم پرايد تيپ ســايپا 141 آى  مدل 1389 به رنگ سفيد 
– روغنى به شــماره موتور  3364142 شاسى S1482289316339  به شماره پالك 69-536 ن 31 متعلق به 
خالد حاجيلى دوجى  فرزند قارى ايشان به شماره ملى 5310022988 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى 

باشد.گنبد

ســند كمپانــى وبرگ ســبز پــژو405 مــدل 88 به رنــگ نقره اى شــماره شاســى116008 شــماره موتور 
12488149817 پالك12ب 337 ايران23 بنام عباس دهقانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. 

كاشان

اينجانــب مرتضى حبيــب زاده مالك خودرو پژو پارس مــدل 1389  ش موتور 12488293169 شاســى 
NAAN01CA0AE263060رنــگ ســفيد روغنى پــالك 72-828س67 به علت فقدان ســند كمپانى  خودرو 
تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان 
ســمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

سارى

ســند فروش كارخانه خودرو سوارى سيستم پژو رنگ ســفيد روغنى پالك 72-964و57 مدل 1391 ش 
موتــور 12490309126 شاســى NAAN01CA5CE850440 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك 

متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

شناســنامه(برگ سبز)ســند كمپانى(فاكتور فروش)و كارت خودرو وانت سيستم نيسان برنگ آبى-روغنى 
مدل 1386 بشــماره موتور 423963 و شــماره شاسى k135692 و شــماره پالك ايران 94-454 ق 18 به نام 

كاظم عسكرى دهستانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز و اصل ســند ماشــين پژو RD مدل 1383 به شــماره انتظامى 397ب32- ايران 45 به شماره 
موتور 11783039706 و شماره شاسى 83140150 به مالكيت فريبرز فتاحى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد. 

اينجانب صبا آقانورى مالك خودروى پژو 405GLX-XU7 به شماره انتظانى  41/ 615 ن 11 مدل 1397 
شــماره بدنه   NAAM01CE1JK389079  و شــماره موتور 124K1180887 به علت فقدان اســناد سازمان 
فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ ســبز ، ســند و كارت مذكور را نموده اســت.لذا چنانچه هر 
شــخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شــهر ســاختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

متن آگهى
بدينوسيله به آگاهي آقاي حميد على احمد فرزند حسين به شماره شناسنامه 2020076357 و شماره ملى 
2020076157 صادره از گنبد كاوس ميرساند همسر شما به نام فرزانه غالمى فرزند حسن به شماره شناسنامه 
18139 و شماره ملى 0945575742 صادره از مشهد وفق دادنامه صادره از شعبه چهارم حقوقى پاكدشت به 
شــماره 9709972920401145 مورخ 1397/8/14 در خواســت طالق نموده اســت در اجراى دادنامه مذكور 
جنابعالى از تاريخ نشر  اين آگهى به مدت يك هفته فرصت داريدجهت اجرا و ثبت  طالق  به نشاني تهران –پاكدشت 
بلوار امام رضا (ع) ابتداى خيابان شاهد جنب داروخانه مركزى  پ333- طبقه همكف مراجعه نماييد در غير اين 

صورت طبق مقررات شرعى و قانونى رفتار خواهد شد .
تلفن:36017255-021 همراه:09124218047

سر دفتر 3طالق و 6 ازدواج پاكدشت

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  2/97- 910
مشــخصات محكوم له :كاظم موگويى با وكالت شــهرام شعبانزاده  به نشانى پاكدشت بلوار رحيمى  خ شهيد  
حسن مقيسه اى جنب فروشگاه شايان  محكوم عليه :  رضا نصر الهى  به نشانى مجهول المكان   به موجب دادنامه  
شــماره 1205 مورخ 97/8/21   شــوراى حل اختالف پاكدشــت حوزه  دوم كه وفق دادنامه شــماره ... شعبه ....
دادگاه....قطعيــت حاصل كرده اســت.   محكوم عليه محكوم  به پرداخت مبلــغ 100/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته  و مبلغ 1/500/000  ريال بابت هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ 97/6/14 لغايت اجرى حكم  و 
حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد  و پرداخت مبلغ  5/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى  

در حق صندوق دولت 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  1/97- 1008
مشخصات محكوم له :  حسن فرخ به نشانى پاكدشت قوهه خ ش گلگوند روبروى پمپ بنزين ساسانى دوم 
پالك 13- محكوم عليه :   على نيسى به نشانى مجهول المكان  به موجب دادنامه شماره 1195  مورخ  97/9/27  
شــوراى حل اختالف پاكدشت حوزه  اول كه وفق دادنامه شماره ... شعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده است. 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 8/900/000 تومان بابت وجه چكهاو پرداخت مبلغ 135/000 تومان بابت 
هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه ازتاريخ سر رسيد چك و مبلغ نوزده ميليون ريال  مورخ 94/7/30 و مبلغ 
پنج ميلون ريال  از تاريخ 94/9/30 و مبلغ پنج ميليون ريال از تاريخ 94/11/30 لغايت اجراى حكم و پرداخت 

مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت معادل 445/000 هزار تومان 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 889/97 شوراى حل اختالف لردگان
خواهان: حسن اميرى ابراهيم محمدى به وكالت احمد توجونى اصل و حكيمه رئيسى بوير حسنى خوانده: تقى 
تقى پور فرزند گشتاســب – مجهول المكان  خواســته: مطالبه وقت رسيدگى: 98/1/17 ساعت 11/00 خواهان 
دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/11/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف 
نموده كه به كالســه 889/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود.
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم شهرستان لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى سيد نعمت اهللا موسوى  داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به كالسه 1232/97  از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زهرا موسوى بشناسنامه         در 
تاريخ 97/11/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سيده 
محدثه موسوى فرزند سيد نعمت اهللا  به ش ش 4660564533 فرزند متوفى 2- سيده فاطمه موسوى فرزند 
ســيد نعمت اهللا  به ش ش 466065316 فرزند متوفى 3- ســيد نعمت اهللا موســوى  فرزند على بخش به ش 
ش 19 همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى رحيمى داراى شناسنامه شــماره 4660493105 به شرح دادخواست به كالسه 1172/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جان مراد رحيمى بشناسنامه 
2270 در تاريخ 97/11/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- حمزه على رحيمى فرزند عباســعلى، ت ت 1317/2/1 ، ش م 4669504371 پدر متوفى 2- بى بى رحيمى 
ريگى فرزند ولى، ت ت 1321/2/1 ، ش م 4669019716 مادر متوفى 3- الهام رحيمى فرزند جانمراد، ت ت 
1385/2/29 ، ش م 4660702782 فرزند متوفى 4- محمد رحيمى فرزند جانمراد، ت ت 1374/10/15 ، ش 
م 4660345181 فرزند متوفى  5- مهدى رحيمى فرزند جانمراد، ت ت 1379/1/27 ، ش م 4660493105 
فرزنــد متوفى 6- پوران رحيمى فرزند جانمــراد، ت ت 1376/4/25 ، ش م 4660396487 فرزند متوفى 7- 
مملكــت رحيمى ريگى فرزند جانمــراد، ت ت 1344/11/1 ، ش م 4669062239 فرزند متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ولى اهللا رئيســى بويرحســنى داراى شناسنامه شماره 361 به شرح دادخواست به كالسه 1231/97  
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زينب رئيسى بوير حسنى 
بشناســنامه 4660900193 در تاريــخ 97/4/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- ولى اهللا رئيســى بوير حسنى فرزند محمد جان به ش ش 361 پدر متوفى 2- نوگل 
جليل ناغونى فرزند گنجعلى به ش ش 334 مادر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9609983896900414 شــوراى حل اختالف شماره 9 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شــماره 9709973896900610. خواهان: آقاى مصطفى محمدى ميالســى فرزند حيدرقلى به نشــانى اســتان 
چهارمحــال و بختيارى- لردگان- روســتاى حاجى آباد 2. خوانده: آقاى مرتضى شــفيعى علويچه فرزند مصطفى به 
نشــانى مجهول المكان. خواســته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- تامين خواسته   خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت كالســه فوق و تشريفات قانونى 
در وقت ( فوق العاده – مقرر) شــورا به تصدى امضا كننده ذيل تشــكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. «رأى شــورا» در خصوص دعوى آقاى مصطفى 
محمدى فرزند حيدرقلى بطرفيت مرتضى شفيعى فرزند مصطفى به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ريال به 
عنوان اصل خواسته به عالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 206547 
مورخ 96/8/18 به مبلغ فوق به عهده بانك رفاه شعبه لردگان قاضى شورا با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك 
محال عليه و با عنايت به وجود چك مستندا دعوا در يد خواهان و امضا خوانده در ذيل آن از تعرض مصون مانده 
و توسط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده اند و با توجه به 
نظر اعضاى محترم دعواى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده و با استناد مواد 313 و 320 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون صدور چك و مواد 303 و 305 و 306 و 515 و 522 از قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/582/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت 
به خواسته از تاريخ چك مذكور برمبناى تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراياحكام مدنى مى باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر شده 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد . 
اسماعيل باقرى - قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

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

برابر رأى شــماره 139760306011006430 مورخــه 1397/10/26 هيات 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 حســين كيوان منش به شناســنامه شــماره 47 كدملى 0795094841 صادره 
سبزوار فرزند ابراهيم در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 82,55 مترمربع قسمتى از پالك 837 فرعى از 5 
اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت رسمى مرادعلى قلعه نويى 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 سندمالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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 97/100/1848)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمدطاهر قنبرى كهيانى فرزند صفر به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
–شهرســتان لردگان –لردگان –بلوار شــهدا- جنب اداره برق . مشــخصات محكوم عليه /محكوم عليهم : عبدال 
هاشــمى فرزند حاتم به نشــانى مجهول المكان. محكوم به بســمه تعالى  بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه و 
شماره دادنامه غيابى مربوطه 9709973897000270  محكوم عليه محكوم است به استرداد يك دستگاه خودرو 
وانت تويوتا به شماره شهربانى 41 س 967-81 مقوم به 21/000/000 ريال و همچنين پرداخت 1/262/500 
ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت. محكوٌم عليه مكلف است از 
تاريــخ ابالغ اجرائيه: 1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوٌم به بدهد.3-مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. خود را قادر 
به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى 
ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعصار به 
ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود( مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).4-خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور قرار از 
اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد.( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانــون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).5-انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به 
نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل 
نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود.( ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394 ).6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوٌم عليه از زندان منوط به موافقت محكوٌم له يا توديع وثيقه يا 

معرفى كفيل توسط محوٌم عليه خواهد بود.( تبصره1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394 )
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 10 شهرستان لردگان- آيت اله طهماسبى محل امضا رئيس و مهر 
دادگاه –حيدرى

آگهى مزايده 
بــه موجب پرونده  اجرائي كالســه 139604032049000251 و شــماره بايگاني 9600293  بيســت و 
يك ســهم مشــاع از نود و شش سهم (ششــدانگ) يك واحد منزل مسكونى  واقع در ســقز خيابان كارگر ابتداي 
خيابان نيايش ميدان نماز به مالكيت آقاي زاهد فرجي فرزند ســليم به شــماره شناســنامه 22300 تاريخ تولد 
1355/6/31صادره از ســقز داراي شــماره ملي 3760223567 با جزء ســهم بيســت و يك ســهم مشاع از كل 
96 ســهم عرصه و اعيان با شــماره مســتند مالكيت 9609978797500990 و حدودات اربعه ملك : شــماال :  
ديواريســت بطول 11/80 متر به خانه شــماره 32 فرعي از 1002 - اصلي  شــرقا: ديواريســت بطول 16/80 
متــر بــه خانه شــماره 27 فرعي جنوبــا: درب و ديواريســت بطول 11/90 متر بــه خيابان منبــع آب غربا: درب و 
ديواريســت بطول 12/20 متر به كوچه به عرض شــش متر كه طبق نظر كارشناس رسمي ششدانگ پالك مذكور  
به مبلغ 1/980/000/000ريال ( يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون ريال ) و سهم آقاي زاهد فرجي معادل 
433/125/000 ريال ( چهارصد و ســي و ســه ميليون و يكصد و بيســت و پنج هزار ريال ) ارزيابي شده ، پالك 
فوق داراي 162 مترمربع عرصه و 110 متر مربع اعياني همكف مسكونى و پاركينگ  ، اعيانى طبقه اول مسكوني به 
مساحت 125 مترمربع  با سازه باربر بنايي كلنگي با سقف طاق ضربي ، نماي خارجي سيمان سفيد با قدمت باالي 20 
سال بدون حقوق انتفاعي و ارتفاقي است كه باتوجه به طرح تفصيلي داراي تعريض نسبتا زيادي در حدود جنوبي 
و غربي مي باشد . باتوجه به اينكه آقاي زاهد فرجي طبق سند ازدواج شماره 2213- 1384/4/14 دفترازدواج 
شــماره 9 ســقز تعداد 230 عدد سكه تمام بهار آزادي و 19/5  مثقال طالي هجده عيار غيرمسكوك به خانم اوين 
خوش نظر به شماره ملي 3762263264 بابت مهريه عندالمطالبه بدهكار مي باشد كه برابر اعالم اتحاديه طال و 
جواهر فروشان شهرستان سقز معادل 11/092/500/000 ريال ارزش گزاري گرديده ، مقدار 21 سهم مشاع 
پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23 در اداره ثبت اسناد و امالك سقز واقع در بلوار 
شهيد بهشتى ، سايت ادارى  از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 433/125/000 ريال ( چهارصد 
و ســي و ســه ميليون و يكصد و بيســت و پنج هزار ريال ) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي 
شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و ساير اشخاص و ارگانهاى 
ذى ربط تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد  .  ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از 
تعطيلي 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.
م/الف: 2194

سيد اميد زمانى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد على اكبر ميرزايى بشــماره شناســنامه 5910 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 970737 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان بى بى 
احســانى به شماره شناســنامه 9 در تاريخ 1397/11/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى ســيد على اكبر ميرزايى فرزند ســيد على به ش ش 5910 صادره از تهران پسر 
متوفى 2- آقاى ســيد داود ميرزايى فرزند ســيد على به ش ش 15151 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم 
ســيده منيژه ميرزايى فرزند ســيد على به ش ش 2717 صــادره از تهران دختر متوفى 4- خانم ســيده فريده 
ميرزايى فرزند ســيد على به ش ش 1807 صادره از تهران دختر متوفى 5- خانم ســيده جميله ميرزايى فرزند 
سيد على به ش  ش 786 صادره از تهران دختر متوفى 6- خانم سيده زهرا ميرزايى فرزند سيد على به ش ش 
979 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خانم ســيده اشــرف ميرزايى فرزند سيد على به ش ش 6435 صادره از 
تهران دختر متوفى 8- آقاى سيد على ميرزايى فرزند على اكبر به ش ش 7 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/5861
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

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

برابر رأى شــماره 139760306011006429 مورخــه 1397/10/26 هيات 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 ســجاد مســكنى به شناســنامه شــماره 13959 كدملى 0794981089 صادره 
سبزوار فرزند ملك محمد در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 106,67 مترمربع قسمتى از پالك شماره 125 
فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت رسمى مرادعلى كشكى 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 97/100/1866)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ قريه وزن دره ســفلى به انضمام متعلقات آن با حق الشــرب از چشمه سارها و نهر 
ملك رودبار به پالك – ســنگ 111 اصلى قريه قريه وزن دره ســفلى آقايان جواد و مهدى و خانم ها طيبه و حبيبه 
شــهرت همگى توســلى فرزندان مرحوم عليرضا و آقايان عبدالرحيم ، قاسم ، محمود ، مرتضى ، مجتبى ، و خانم ها 
عذرا ، عفت، عزت ، مليحه فخرى ، بهجت شهرت همگى خرمى فرزندان مرحوم محمد و خانم حاجيه صفدرى همسر 
متوفى مهدى توسلى خريدارى برابر سند رسمى از ورثه مرحوم يوسفعلى كتى و آقايان محمد حسين و محمدرضا و 
محمدعلى و محمد مهدى و محمد سعيد و خانم ها مرضيه ، راضيه ، طاهره ، شهرت همگى توسلى فرزندان عبداله 
و خانم ثريا ســيد احمدى همســر متوفى و خريدارى برابر سند رسمى مع الواسطه از سهم عباس توسلى كه بنام  
ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت 
نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/12/27 
ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده 
قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد 

شد. تاريخ انتشار:1397/12/7- م الف/5858
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: حســين دهقان مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد رئيسى كيا فرزند على 
به نشانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى غيابى شماره 532/97 تاريخ 
97/10/11 حوزه 11 شــوراى حل اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه 
عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت 1- مبلغ 62/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته 2- مبلغ 172/500 ريال بابت خسارات دادرسى 3- خسارت تاخير تاديه وجه سند تجارى مستند دعوى 
از تاريخ سررســيد 92/2/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى 4- نيم عشــر دولتى طبق احتساب اجراى 
احكام مدنى 5- رعايت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 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 استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند 

و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم / آقاى منصوره آزاده باستناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شماره يك زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان پالك 4487/10549 اصلى 
به شــماره چاپى 758524 الف 95 واقع در بخش يك بلوچســتان شهر زاهدان زيباشهر ، خيابان تمدن حد فاصل 
تمدن 3 و 5 مورد ذيل ثبت دفتر 139620322001010587 بعلت جابجايى مفقود گرديده درخواســت صدور 
سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نسبت به ملك مرقوم مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 
روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس 
از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/12/7- شناسه 1389921- م الف/2144
 رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

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 139760306011005217 مورخــه 1397/10/4 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 جواد شجاعى فرد به شناسنامه شماره 21 كدملى 0793830138 صادره سبزوار 
فرزند رضا در ششــدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 118,31 مترمربع قسمتى از پالك 78 فرعى باقيمانده از 
6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 ســبزوار از محل مالكيت خانم فرخ كوشــكى محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
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 97/100/1860)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

شــماره  اصالحــى  راى  و   1397/10/12 مورخــه   139760306011005650 شــماره  رأى  برابــر 
139760306011007007 مورخه 1397/11/7هيات 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 
خانم ليلى دولت آبادى به شناســنامه شــماره 24785 كدملى 0790245604 صادره ســبزوار فرزند قربان در 
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 139,40 مترمربع قسمتى از پالك يك فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت على اكبر هراتى 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 سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 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 

(97/100/1855
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد تقى على ســلطانى به شــماره شناسنامه 5 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالسه 1980/ش/ك تقديم اين شــورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان على اصغر 
عبداله اشرفى فرزند محمد ابراهيم به شماره شناسنامه 244 در تاريخ نامعلوم درگذشته است و ورثه حين الفوت 
عبارتند از: 1- حسين عبداله اشرفى فرزند على اصغر ش م 0439592313 متولد 1351 صادره از دماوند پسر 
متوفى 2- فاطمه على سلطانى فرزند محمد ابراهيم ش م 0439800651 متولد 1326 صادره از دماوند همسر 
متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير 

اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5862 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن


