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بانک انصار تندیس زرین نهمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
با همت و تالش مدیران و کارکنان بانک انصار این 
بانک ضمن حضور هر ساله در ارزیابی های تخصصی در 
دبیرخانه جایزه مدیریت مالی ایران، تندیس زرین نهمین 

دوره جایزه مدیریت مالی ایران را به دست آورد. 
شرکت در فرآیند نهمین دوره جایزه ملی مدیریت 
مال��ی ایران، با اهتم��ام ویژه مدیران، کارشناس��ان و 
هم��کاران معاونت مالی بانک انصار و تاکید مدیرعامل 
درخصوص اجرای استانداردهای مالی، رعایت مقررات 
و قوانین بانکی و بورسی موجب شد تا برای چندمین 
س��ال متوالی و در نهمین دوره این جایزه، بانک انصار 
با حفظ باالترین سطح طالیه دار این عنوان ارزشمند 
باش��د. این جایزه در سال 1397 در 3 سطح تندیس، 
تقدیرنامه و گواهینامه اعطا می شود که سطح تندیس 
آن ش��امل تندیس زرین، سیمین و بلورین می باشد و 
بان��ک انصار در این دوره باالترین س��طح جایزه یعنی 
تندیس زرین را برای دومین سال متوالی کسب کرد.

 فعالیت شعب کشیک بانک ایران زمین
در ایام پایانی سال 97

در راس��تای ارزش آفرین��ی هر چه بیش��تر و ارائه 
خدمات مطلوب به مشتریان محترم، شعب بانک ایران 
زمین در روزهای پایانی سال جاری با حضوری فعال تر، 

آماده ارائه خدمات بانکی هستند.
بانک ایران زمین با هدف افزایش س��طح رضایت 
مش��تریان و تامین نیازه��ای مالی آن��ان در روزهای 
پایانی س��ال، تعدادی از شعب خود را به عنوان شعب 
کش��یک برای خدمات دهی در این روزها تعیین کرد.

س��اعات کاری تمامی ش��عب تحت نظ��ارت مدیریت 
ش��عب اس��تان تهران و 150 ش��عبه مدیری��ت امور 
ش��عب استان ها از روز چهارشنبه مورخ 15 لغایت 27 
اسفندماه با افزایش ساعت خدمت رسانی همراه شده و 
آماده ارائه انواع خدمات بانکی به مشتریان خواهد بود. 
ساعت کاری شعب منتخب کشیک به استثنای شعب 
مناطق آزاد در ایام پایانی سال جاری از روز چهارشنبه 
مورخ 97/12/15 لغایت دوش��نبه م��ورخ 97/12/27 
به این ش��رح است: ش��نبه تا چهارش��نبه: 7:30 الی 
18پنجش��نبه: 7:30 الی 14:30 ساعت کاری در روز 

سه شنبه پایانی سال مورخ تا ساعت 15:30 است.

واگذاری بیش از نه هزار و 600 میلیارد 
ریال اموال مازاد بانک مّلی ایران

بان��ک ملّی ایران در یازده ماه ابتدای س��ال جاری 
س��ه هزار و 460 میلیارد ریال از س��هام ش��رکت های 
تابع��ه و بیش از ش��ش هزار و 156 میلی��ارد ریال از 

امالک ملکی و تملیکی خود را واگذار کرده است.
این واگذاری ها در راستای عمل به ماده 16 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور 
و همچنین عمل به سیاس��ت های کالن دولت و خروج 
از بن��گاه داری بانک ها صورت گرفته اس��ت. بانک ملی 
همچنین از زمان ابالغ قانون مذکور در سال 94 تاکنون 
مجموع��ا بیش از 46 هزار و 500 میلیارد ریال از اموال 

مازاد خود اعم از امالک و سهام را واگذار کرده است.

معرفی عضو جدید هیات مدیره بانک ملت
مع��اون پیش��ین مدیرعام��ل در ام��ور بانکداری 
ش��رکتی و تجاری به عنوان عضو هیات مدیره جدید 

بانک ملت معرفی شد.
بهمن اسکندری براساس صورتجلسه هیات مدیره این 
بانک به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی شد. محمد 
بیگدلی، علیرضا لگزایی، حس��ن روستا و حمید تاجیک 

دیگر اعضای هیات مدیره بانک ملت را تشکیل می دهند.

اخبار

۱6 خودرو سواری ۴ ستاره شدند
براساس گزارش ارزش��یابی ملی خودروهای ساخت 
داخل، پرستاره های رده های کیفی در بهمن ماه مشخص 

شدند و 16خودروی سواری 4 ستاره کیفی گرفتند.
در دس��ته قیمتی یک گروه خودروهای س��واری 
پژو 2008 و س��وزوکی گرند ویتارا و نیو مزدا 3 و در 
دسته قیمتی 2 کیاسراتو، هیوندای accent، موفق به 

دریافت 4 ستاره کیفی شدند.
در دسته قیمتی سه B30 و چانگان CS35، آریو 
اتوماتیک و در دسته قیمتی 4 رنو ساندرو اتوماتیک ، 
تندر 90 پ��الس اتوماتیک ، تندر 90 پالس، برلیانس

H230، پ��ارس تندر ، پ��ژو 207 اتوماتیک، پژو 207 
و آریو دنده ای 4 س��تاره گرفتند. در دس��ته قیمتی 5 
هیچکدام از خودروهای س��اخت داخلی نتوانستند در 
رده کیفی باال قرار بگیرند و س��ایپا ایکس 111، سایپا 
ایکس 131 ، س��ایپا ایکس 132 و سایپا ایکس 131 

پارس خودرو دو ستاره گرفتند.
همچنین در بخش وانت و در دس��ته قیمتی یک، 
وانت نیو پیکاپ فوتون س��ه س��تاره و در دسته قیمتی 
2 وانت تندر 3 ستاره دریافت کرد. در گروه خودروهای 

سنگین - مینی بوس، ون مسافری وانا 4 ستاره گرفت.

اتول

اتخاذ تصمیمات ارزی در کمیته پنج نفره 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم درباره ارز و مس��ائل مربوط به آن 
در یک کمیته پنج نفره گرفته می ش��ود و بانک مرکزی آن را در قالب بخش��نامه 

اعالم می کند .
فرهاد دژپس��ند؛ وزی��ران نفت، صنعت و اقتصاد به هم��راه رییس کل بانک 

مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای این کمیته نام برد.
وزیر اقتصاد به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از 

صادرات اش��اره کرد و گفت: تصور این بود دستورالعمل به قدری شرایط را تسهیل کند 
که عرضه ارز صادراتی شدت بگیرد. حتی تصور ما این بود با دستورالعمل اخیر بازار تاثیر 
خوبی بگیرد و قیمت دالر در بازار به زیر 10000 تومان برس��د. وی یکی از ویژگی های 
این بخشنامه را توجه ویژه به صادرکنندگان بزرگ دانست تا بتوانند به همان میزانی که 

ارز به کشور باز می گردانند، از مشوق های قانونی برخوردار شوند.

جنب استانبول
ممنوعیت صادرات سیب و پرتقال تا ۱۵ فروردین 
گمرک ایران »ممنوعیت صادرات سیب درختی و پرتقال از تاریخ 15 اسفند 

97 تا تاریخ 15 فروردین 98« را به گمرکات اجرایی ابالغ کرد.
علی اکبر ش��امانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در بخش��نامه ای به 
کلی��ه گمرکات اجرایی موضوع »ممنوعیت صادرات س��یب درختی و پرتقال از 

تاریخ 15 اسفند 97 تا تاریخ 15 فروردین 98« را ابالغ کرد.
در این بخش��نامه که پیرو نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرک ایران ابالغ 

شده، آمده است: پیرو محدودیت ها و ممنوعیت های ابالغ شده منتهی به بخشنامه شماره 
97/ 1490666 مورخ 04/ 12/ 97 اعالم می دارد: صادرات س��یب درختی و پرتقال از تاریخ 
15/ 12/ 97 تا تاریخ 15/ 01/ 98 ممنوع اس��ت. چندی پیش وزیر جهادکشاورزی در زمینه 
تامین میوه شب عید گفته بود؛ مقداری که تنظیم بازار تصویب کرده بود خریداری شده و 

سیب مورد نیاز در سردخانه ها و مراکز استان ها بوده و به طور کامل منتقل شده است. 

تجارت 
خانه گران نمی شود

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه سال آینده مسکن گران نمی شود، 
اعالم کرد: زنجیره تأمین مالی مس��کن تابس��تان آینده نهایی و اجرا می شود که 

براساس آن هزینه های ساخت و ساز تا 30 درصد کاهش خواهد یافت.
ابوالقاسم رحیمی انارکی درباره ایجاد زنجیره تأمین مالی مسکن برای کاهش 

هزینه های ساخت و ساز، اظهار کرد: ایجاد این زنجیره در حال انجام است و بخشی 
از آنکه با بنیاد مس��کن اس��ت، نهایی ش��ده که امیدواریم بتوانیم تا پایان س��ال آن را 

عملیاتی کنیم. وی افزود: در حال تأس��یس یک شرکت هستیم که اگر انجام شود، کار تا 
پایان سال عملیاتی خواهد شد، در غیر این صورت باید منتظر تأسیس شرکت بمانیم.

وی از نهایی ش��دن این زنجیره در تابس��تان س��ال آینده خب��ر داد و تصریح کرد: 
اقدامات نهایی این کار در تابستان سال آینده انجام می شود و در تالش هستیم بتوانیم 

در تابستان سال 1398 زنجیره تأمین مالی مسکن را به طور کامل اجرایی کنیم.

خونه به خونه 

شبعید؛شیرینیگراننمیشود
رئی��س اتحادیه قنادان ته��ران از آغاز توزیع ش��کر دولتی با قیمت  3000 توم��ان بی��ن قنادی ه��ای ته��ران خب��ر داد و گف��ت: ما به بــــازار روز

همکارانمان توصیه کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم.
عل��ی بهره مند با اش��اره به توزیع ش��کر دولتی با قیمت 3000 توم��ان به قنادی ها و 
شیرینی پزی های پایتخت، اظهار کرد: با توجه به تغییرات قیمت شکر در بازار آزاد، از روز 
ش��نبه، اتحادیه قنادان، اقدام به توزیع ش��کر با قیمت مصوب 3000 تومانی میان قنادان 
کرده اس��ت. هم اکنون 2000 تن شکر دولتی از سوی مسئوالن ذی ربط در اختیار ما قرار 
گرفته و این شکر به صورت روزانه بین واحدهای صنفی قنادی های تهران توزیع می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود توزیع شکر دولتی، افزایش قیمت شیرینی 
در تهران منطقی اس��ت یا خیر خاطرنش��ان کرد: البته شکر تنها جزئی از مواد اولیه طبخ 
شیرینی است، ولی با توجه به رکود بازار و وضعیت اقتصادی مردم، به همکارانمان توصیه 

کردیم تا برای شب عید به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشیم.
نوسان قیمت شکر در هفته های اخیر و همچنین کمبود آن در بازار باعث بر هم خوردن 
تعادل قیمتی آن شده و به گفته برخی از مسئوالن، شاهد افزایش 70 درصدی قیمت آن 
هستیم؛ این در حالی است که قیمت شکر از 3000 تومان به نزدیک 7000 تومان در برخی 
خرده فروشی ها هم رسیده است ولی با این وجود معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 
به اندازه کافی در فروش��گاه های کشور شکر وجود دارد گفت: قیمت بسته های 900 گرمی 
شکر 4 هزار و بسته های 1 کیلویی آن 4 هزار و 200 تومان است و مردم قیمت های باالتر 

از این مبالغ را به عنوان گران فروشی به 124 اطالع دهند.  تسنیم

برخالف دستور سازمان حمایت رخ داد؛ 
افزایشقیمتبلیتاتوبوس

در حالی سازمان حمایت از  حق��وق مصرف کنن��دگان و گاردریــــل
تولید کنن��دگان اع��الم کرده اس��ت ک��ه قیمت 
بلیت های داخلی در س��فرهای ریل��ی، زمینی و 
هوای��ی با افزای��ش همراه نخواهد ب��ود، اما اعالم 
ش��ده قیمت بلی��ت اتوب��وس از 25 اس��فندماه 

سال جاری با افزایشی 20 درصدی همراه است.
به تازگی عباس تابش رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه 
قیمت بلیت های داخلی در سفرهای ریلی، زمینی، 
هوایی نس��بت به سال گذش��ته تغییری نداشته 
اس��ت، اعالم کرد که به س��ازمان هواپیمایی نیز 
تذکر داده ش��ده تا قیمت ها نسبت به شهریورماه 
هیچ تغییری نداشته باش��د و هرچه سریع تر نیز 
تکلیف پروازهای چارتری تعیین شود. نکته قابل 
اش��اره در ارتباط با این صحبت ها اما عدم افزایش 
قیمت بلیت قطار و هواپیما در نوروز سال 1398 
و افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس از 25 

اسفندماه سال جاری است.
طب��ق اعالم س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
و انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی قیمت بلیت 
هواپیم��ا در نوروز 1398 افزایش نخواهد یافت و 
در ح��ال حاضر نیز برنامه ای برای افزایش قیمت 
بلیت ها در س��ال 1398 وجود ندارد و دامنه نرخ 
بلی��ت پروازه��ای داخلی خطوط هوایی کش��ور 
مطابق با آنچه در آذرماه سال 1397 تعیین شده 
است برای نوروز سال 1398 اعمال خواهد شد.

متقاضی��ان پرواز می توانند از طریق س��ایت 
ش��رکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی 
نس��بت به بلیت سفر خود اقدام کنند و اگر قصد 
دارند بلیت خود را از طریق سایت های اینترنتی 
خرید کنند حتماً باید با راس��تی آزمایی نس��بت 
به معتبر بودن س��ایت مربوطه اطمینان حاصل 
نمایند و بلیتی با قیمت باالتر از نرخ تعیین شده 
در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی و سایت 
شرکت های هواپیمایی کشوری خریداری نکنند 
و هرگونه تخلف در این رابطه را از طریق مراجع 

مختلف مربوطه پیگیری نمایند.
در م��ورد قیمت بلیت قطار در نوروز س��ال 

98 باید خاطرنش��ان کرد که طبق اعالم راه آهن 
قیمت بلیت های پیش فروش ش��ده از تاریخ 24 
اس��فندماه س��ال 1397 تا 16 فروردین ماه سال 
آتی که معادل 10 هزار نفر صندلی ایجاد ش��ده 
است افزایش قیمتی نخواهد داشت. قیمت بلیت 
قطار از س��ال 1394 تا 1397 هیچ گونه افزایش 
قیمتی نداش��ته و در تیرماه سال جاری با مجوز 
کارگروه س��تاد تنظیم بازار افزایش 10 درصدی 
پیدا کرد و قیمت بلیت قطار در ایام نوروز پیش رو 
افزایش قیمتی نخواهد داش��ت. متقاضیان بلیت 
قطار نی��ز در صورت مش��اهده هرگونه تخلف با 
اطالع به نهادهای نظارتی تعیین شده می توانند 
موضوع را به صورت شبانه روزی گزارش کنند تا 

با متخلفان برخورد شود.
نکته قابل تأم��ل اما موضوع مربوط به قیمت 
بلیت های داخلی در سفرهای زمینی است که طبق 
گفته تابش نباید با افزایش قیمتی نسبت به سال 
گذشته همراه باش��د. به تازگی پیش فروش بلیت 
اتوبوس آغاز شده که طبق اعالم سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشور با افزایش 20 درصدی 

از 25 اسفندماه همراه خواهد بود.  ایسنا

دادنامه
پرونده كالســه9709983896800033 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لــردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973896800244. خواهان: آقاى على كاظم محمدى فرزند كرم اهللا به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى چاگاه 
ميالس. خواندگان: 1- آقاى امين ويســى فرزند عبداله به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- لردگان- زمين شهرى-  جنب جهاد كشاورزى 2- آقاى محمدحسن دهقان زاده فرزند محمدحسين به 
نشانى مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. به تاريخ 97/3/8 در وقت مقرر جلسه شعبه 8 
شــوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است. شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. «رأى شورا» موضوع اين پرونده 
رســيدگى به دعوى آقاى على كاظم محمدى به طرفيت آقايان 1- امين ويسى 2- محمد حسن دهقان زاده به 
خواســته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى ســوارى پرايد به شماره 73 ايران 
898 ص 39 مقوم 4/000/000 ريال است. پاسخ استعالم از مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 
41/06/97/1854/13 مــورخ 1397/1/29 حكايت از مالكيت رســمى خوانــده دوم در اداره راهنمايى و 
رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شــورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شــده بين 
خواهــان و خوانده اول در مورخ93/3/20 و پاســخ اســتعالم مذكور و وجود خودرو در يــد خواهان كه اماره 
مالكيت مى باشــد و (عدم حضور خواندگان جهت دفاع)، وارد دانســته و مســتندا به مواد 222-221-220 
قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند رســمى انتقال 
خــودروى مذكــور به نام خواهان صــادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لردگان است. در خصوص دعوى به طرفيت خوانده اول نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و 
نامبرده صرافاً از جهت احراز ترتيب اياذى، طرف دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين 
قاضى شــورا به اســتناد ماده89 و بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 

حقوقى لردگان است. 
  شوراى حل اختالف شماره 8 شهرستان لردگان

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند 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 
لــذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانــون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهــت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
بيجاربنه الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 11082 مفروز از 240- 
ابراهيم جعفرپور بيجاربنه فرزند مختار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت 
ســلطان دارابى فهيم به اســتناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق 
بــا پــالك 2141 فرعى از اصلى يك بخش 14 گيالن . لذا هر كس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  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 نســبت 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: 
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى 
شاكى: اداره كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى به نشانى شهركرد- دروازه سامان- كوى 
فرهنگيان- متهم: آقاى على ســعيدى كليشــادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان خيام فرعى 2 پ 1 
(مجهول المكان)- اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع- به تاريخ 97/2/22 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه 
عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كالسه 960249 تحت نظر است دادگاه 
ضمن اعالم ختم رســيدگى با اســتعانت از خداوند متعال، تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام على سعيدى فرزند صفرعلى 
(فاقد ســايد مشــخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شده 
هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار، نظر به ادله و 
محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به عمل آمده و اســناد و مدارك ارائه شــده توسط ضابطان عام و خاص 
دادگسترى و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در 
پرونده، دادگاه ضمن احراز بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت 
متهــم به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صنــدوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و 
ظرف بيســت روز قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
شــركت دنيز خودرو مينياتور (ســهامى خاص )ثبت شده به شــماره 7930 اداره ثبت شركتهاى زنجان به 

شناسه ملى 104601112609
در خصــوص پرونــده اجرايى كالســه 9204032049000109 و شــماره بايگانــى 9200110 له بانك 
صادرات ايرا ن سرپرستى زنجان عليه پارسا كرمى و شركت دنيز خودرو مينياتور (سهامى خاص)طبق گزارش 
مورخ 1397/09/1 هيات سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى پالك ثبتى 25 فرعى از 1733- اصلى واقع 
در بخش :1 ناحيه : سقز واقع در :سقز انتهاى خيابان سعدى كوچه انديشه 3 پالك 15 مورد وثيقه سند رهنى 
شماره 158072 تنظيمى به مبلغ 4/866/570/000 ريال (چهارميليارد و هشتصد و شصت و شش ميليون و 
پانصد و هفتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و ارزيابى مذكور قطعى است. اين آگهى در يك نوبت چاپ و منتشر 

مى گردد كه تاريخ چاپ , تاريخ ابالغ به شما محسوب مى گردد.
م/الف 2223

 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى ســعيد ايمانى فرزند محب اله به شــماره ملى 6640027534 به شــرح دادخواســت به كالســه 
241/7/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم محب اله به 
شــماره ملــى 1531500978 در تاريــخ 1397/11/26 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر به: 1- ســعيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6640027534 صادره از تهران 
پســر متوفى 2- مجيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0421973633 صادره از ورامين پســر متوفى 3- 
فاطمــه ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6649971391 صادره از كهريزك دختــر متوفى 4- وحيد ايمانى 
فرزند محب اله به ش ملى 0480221960 صادره از شــهررى پســر متوفى 5- فريده ايمانى فرزند محب اله 
بــه ش ملــى 0480446091 صادره از كهريزك دختر متوفى 6- على رضــا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 
0481100865 صادره از تهران پسر متوفى 7- محمدرضا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0481100873 
صادره از تهران پســر متوفى 8- پرى نصيرى فرزند رحيم به ش ملى 1531507360 صادره از ميانه همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف حوزه 

هفتم بخش كهريزك تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/6210
شوراى حل اختالف حوزه هفتم بخش كهريزك

دادنامه
پرونده كالســه9709983896800033 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لــردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973896800244. خواهان: آقاى على كاظم محمدى فرزند كرم اهللا به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى چاگاه 
ميالس. خواندگان: 1- آقاى امين ويســى فرزند عبداله به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- لردگان- زمين شهرى-  جنب جهاد كشاورزى 2- آقاى محمدحسن دهقان زاده فرزند محمدحسين به 
نشانى مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. به تاريخ 97/3/8 در وقت مقرر جلسه شعبه 8 
شــوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است. شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. «رأى شورا» موضوع اين پرونده 
رســيدگى به دعوى آقاى على كاظم محمدى به طرفيت آقايان 1- امين ويسى 2- محمد حسن دهقان زاده به 
خواســته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى ســوارى پرايد به شماره 73 ايران 
898 ص 39 مقوم 4/000/000 ريال است. پاسخ استعالم از مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 
41/06/97/1854/13 مــورخ 1397/1/29 حكايت از مالكيت رســمى خوانــده دوم در اداره راهنمايى و 
رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شــورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شــده بين 
خواهــان و خوانده اول در مورخ93/3/20 و پاســخ اســتعالم مذكور و وجود خودرو در يــد خواهان كه اماره 
مالكيت مى باشــد و (عدم حضور خواندگان جهت دفاع)، وارد دانســته و مســتندا به مواد 222-221-220 
قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند رســمى انتقال 
خــودروى مذكــور به نام خواهان صــادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لردگان است. در خصوص دعوى به طرفيت خوانده اول نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و 
نامبرده صرافاً از جهت احراز ترتيب اياذى، طرف دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين 
قاضى شــورا به اســتناد ماده89 و بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 

حقوقى لردگان است. 
  شوراى حل اختالف شماره 8 شهرستان لردگان

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند 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 
لــذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانــون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهــت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
بيجاربنه الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 11082 مفروز از 240- 
ابراهيم جعفرپور بيجاربنه فرزند مختار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت 
ســلطان دارابى فهيم به اســتناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق 
بــا پــالك 2141 فرعى از اصلى يك بخش 14 گيالن . لذا هر كس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  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 نســبت 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: 
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آگهى 
شاكى: اداره كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى به نشانى شهركرد- دروازه سامان- كوى 
فرهنگيان- متهم: آقاى على ســعيدى كليشــادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان خيام فرعى 2 پ 1 
(مجهول المكان)- اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع- به تاريخ 97/2/22 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه 
عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كالسه 960249 تحت نظر است دادگاه 
ضمن اعالم ختم رســيدگى با اســتعانت از خداوند متعال، تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام على سعيدى فرزند صفرعلى 
(فاقد ســايد مشــخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شده 
هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار، نظر به ادله و 
محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به عمل آمده و اســناد و مدارك ارائه شــده توسط ضابطان عام و خاص 
دادگسترى و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در 
پرونده، دادگاه ضمن احراز بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت 
متهــم به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صنــدوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و 
ظرف بيســت روز قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
شــركت دنيز خودرو مينياتور (ســهامى خاص )ثبت شده به شــماره 7930 اداره ثبت شركتهاى زنجان به 

شناسه ملى 104601112609
در خصــوص پرونــده اجرايى كالســه 9204032049000109 و شــماره بايگانــى 9200110 له بانك 
صادرات ايرا ن سرپرستى زنجان عليه پارسا كرمى و شركت دنيز خودرو مينياتور (سهامى خاص)طبق گزارش 
مورخ 1397/09/1 هيات سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى پالك ثبتى 25 فرعى از 1733- اصلى واقع 
در بخش :1 ناحيه : سقز واقع در :سقز انتهاى خيابان سعدى كوچه انديشه 3 پالك 15 مورد وثيقه سند رهنى 
شماره 158072 تنظيمى به مبلغ 4/866/570/000 ريال (چهارميليارد و هشتصد و شصت و شش ميليون و 
پانصد و هفتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و ارزيابى مذكور قطعى است. اين آگهى در يك نوبت چاپ و منتشر 

مى گردد كه تاريخ چاپ , تاريخ ابالغ به شما محسوب مى گردد.
م/الف 2223

 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى ســعيد ايمانى فرزند محب اله به شــماره ملى 6640027534 به شــرح دادخواســت به كالســه 
241/7/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم محب اله به 
شــماره ملــى 1531500978 در تاريــخ 1397/11/26 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر به: 1- ســعيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6640027534 صادره از تهران 
پســر متوفى 2- مجيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0421973633 صادره از ورامين پســر متوفى 3- 
فاطمــه ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6649971391 صادره از كهريزك دختــر متوفى 4- وحيد ايمانى 
فرزند محب اله به ش ملى 0480221960 صادره از شــهررى پســر متوفى 5- فريده ايمانى فرزند محب اله 
بــه ش ملــى 0480446091 صادره از كهريزك دختر متوفى 6- على رضــا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 
0481100865 صادره از تهران پسر متوفى 7- محمدرضا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0481100873 
صادره از تهران پســر متوفى 8- پرى نصيرى فرزند رحيم به ش ملى 1531507360 صادره از ميانه همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف حوزه 

هفتم بخش كهريزك تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/6210
شوراى حل اختالف حوزه هفتم بخش كهريزك

دادنامه
پرونده كالســه9709983896800033 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لــردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973896800244. خواهان: آقاى على كاظم محمدى فرزند كرم اهللا به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى چاگاه 
ميالس. خواندگان: 1- آقاى امين ويســى فرزند عبداله به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- لردگان- زمين شهرى-  جنب جهاد كشاورزى 2- آقاى محمدحسن دهقان زاده فرزند محمدحسين به 
نشانى مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. به تاريخ 97/3/8 در وقت مقرر جلسه شعبه 8 
شــوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است. شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. «رأى شورا» موضوع اين پرونده 
رســيدگى به دعوى آقاى على كاظم محمدى به طرفيت آقايان 1- امين ويسى 2- محمد حسن دهقان زاده به 
خواســته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى ســوارى پرايد به شماره 73 ايران 
898 ص 39 مقوم 4/000/000 ريال است. پاسخ استعالم از مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 
41/06/97/1854/13 مــورخ 1397/1/29 حكايت از مالكيت رســمى خوانــده دوم در اداره راهنمايى و 
رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شــورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شــده بين 
خواهــان و خوانده اول در مورخ93/3/20 و پاســخ اســتعالم مذكور و وجود خودرو در يــد خواهان كه اماره 
مالكيت مى باشــد و (عدم حضور خواندگان جهت دفاع)، وارد دانســته و مســتندا به مواد 222-221-220 
قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند رســمى انتقال 
خــودروى مذكــور به نام خواهان صــادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لردگان است. در خصوص دعوى به طرفيت خوانده اول نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و 
نامبرده صرافاً از جهت احراز ترتيب اياذى، طرف دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين 
قاضى شــورا به اســتناد ماده89 و بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 

حقوقى لردگان است. 
  شوراى حل اختالف شماره 8 شهرستان لردگان

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند 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 
لــذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانــون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهــت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
بيجاربنه الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 11082 مفروز از 240- 
ابراهيم جعفرپور بيجاربنه فرزند مختار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت 
ســلطان دارابى فهيم به اســتناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق 
بــا پــالك 2141 فرعى از اصلى يك بخش 14 گيالن . لذا هر كس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  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 نســبت 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: 
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آگهى 
شاكى: اداره كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى به نشانى شهركرد- دروازه سامان- كوى 
فرهنگيان- متهم: آقاى على ســعيدى كليشــادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان خيام فرعى 2 پ 1 
(مجهول المكان)- اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع- به تاريخ 97/2/22 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه 
عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كالسه 960249 تحت نظر است دادگاه 
ضمن اعالم ختم رســيدگى با اســتعانت از خداوند متعال، تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام على سعيدى فرزند صفرعلى 
(فاقد ســايد مشــخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شده 
هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار، نظر به ادله و 
محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به عمل آمده و اســناد و مدارك ارائه شــده توسط ضابطان عام و خاص 
دادگسترى و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در 
پرونده، دادگاه ضمن احراز بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت 
متهــم به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صنــدوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و 
ظرف بيســت روز قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
شــركت دنيز خودرو مينياتور (ســهامى خاص )ثبت شده به شــماره 7930 اداره ثبت شركتهاى زنجان به 

شناسه ملى 104601112609
در خصــوص پرونــده اجرايى كالســه 9204032049000109 و شــماره بايگانــى 9200110 له بانك 
صادرات ايرا ن سرپرستى زنجان عليه پارسا كرمى و شركت دنيز خودرو مينياتور (سهامى خاص)طبق گزارش 
مورخ 1397/09/1 هيات سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى پالك ثبتى 25 فرعى از 1733- اصلى واقع 
در بخش :1 ناحيه : سقز واقع در :سقز انتهاى خيابان سعدى كوچه انديشه 3 پالك 15 مورد وثيقه سند رهنى 
شماره 158072 تنظيمى به مبلغ 4/866/570/000 ريال (چهارميليارد و هشتصد و شصت و شش ميليون و 
پانصد و هفتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و ارزيابى مذكور قطعى است. اين آگهى در يك نوبت چاپ و منتشر 

مى گردد كه تاريخ چاپ , تاريخ ابالغ به شما محسوب مى گردد.
م/الف 2223

 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى ســعيد ايمانى فرزند محب اله به شــماره ملى 6640027534 به شــرح دادخواســت به كالســه 
241/7/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم محب اله به 
شــماره ملــى 1531500978 در تاريــخ 1397/11/26 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر به: 1- ســعيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6640027534 صادره از تهران 
پســر متوفى 2- مجيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0421973633 صادره از ورامين پســر متوفى 3- 
فاطمــه ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6649971391 صادره از كهريزك دختــر متوفى 4- وحيد ايمانى 
فرزند محب اله به ش ملى 0480221960 صادره از شــهررى پســر متوفى 5- فريده ايمانى فرزند محب اله 
بــه ش ملــى 0480446091 صادره از كهريزك دختر متوفى 6- على رضــا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 
0481100865 صادره از تهران پسر متوفى 7- محمدرضا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0481100873 
صادره از تهران پســر متوفى 8- پرى نصيرى فرزند رحيم به ش ملى 1531507360 صادره از ميانه همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف حوزه 

هفتم بخش كهريزك تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/6210
شوراى حل اختالف حوزه هفتم بخش كهريزك

دادنامه
پرونده كالســه9709983896800033 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لــردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973896800244. خواهان: آقاى على كاظم محمدى فرزند كرم اهللا به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى چاگاه 
ميالس. خواندگان: 1- آقاى امين ويســى فرزند عبداله به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- لردگان- زمين شهرى-  جنب جهاد كشاورزى 2- آقاى محمدحسن دهقان زاده فرزند محمدحسين به 
نشانى مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. به تاريخ 97/3/8 در وقت مقرر جلسه شعبه 8 
شــوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است. شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. «رأى شورا» موضوع اين پرونده 
رســيدگى به دعوى آقاى على كاظم محمدى به طرفيت آقايان 1- امين ويسى 2- محمد حسن دهقان زاده به 
خواســته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى ســوارى پرايد به شماره 73 ايران 
898 ص 39 مقوم 4/000/000 ريال است. پاسخ استعالم از مركز شماره گذارى خودروى لردگان به شماره 
41/06/97/1854/13 مــورخ 1397/1/29 حكايت از مالكيت رســمى خوانــده دوم در اداره راهنمايى و 
رانندگى دارد. بدين وصف قاضى شــورا، دعوى خواهان را با عنايت به مفاد بيع نامه عادى تنظيم شــده بين 
خواهــان و خوانده اول در مورخ93/3/20 و پاســخ اســتعالم مذكور و وجود خودرو در يــد خواهان كه اماره 
مالكيت مى باشــد و (عدم حضور خواندگان جهت دفاع)، وارد دانســته و مســتندا به مواد 222-221-220 
قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده دوم به انجام تعهد عرفى خويش مبنى بر تنظيم ســند رســمى انتقال 
خــودروى مذكــور به نام خواهان صــادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
لردگان است. در خصوص دعوى به طرفيت خوانده اول نظر به اينكه خودرو در مالكيت رسمى وى نمى باشد و 
نامبرده صرافاً از جهت احراز ترتيب اياذى، طرف دعوى قرار گرفته است، دعوى متوجه وى نمى باشد. بنابراين 
قاضى شــورا به اســتناد ماده89 و بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاهها در امور مدنى قرار رد دعوى 
صادر و اعالم مى نمايد. قرار اخير ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 

حقوقى لردگان است. 
  شوراى حل اختالف شماره 8 شهرستان لردگان

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند 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 
لــذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانــون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهــت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
بيجاربنه الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 11082 مفروز از 240- 
ابراهيم جعفرپور بيجاربنه فرزند مختار به ش ش 3 و كدملى 2721921551 صادره از الهيجان- ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى قسمتى از اعيان ساختمان بمساحت 46/88 مترمربع از مورد مالكيت 
ســلطان دارابى فهيم به اســتناد راى 139760318005002986 مورخه 1397/11/6 هيات جهت الحاق 
بــا پــالك 2141 فرعى از اصلى يك بخش 14 گيالن . لذا هر كس اعــم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد  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 نســبت 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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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى 
شاكى: اداره كل حفاظت محيط زيست استان چهارمحال و بختيارى به نشانى شهركرد- دروازه سامان- كوى 
فرهنگيان- متهم: آقاى على ســعيدى كليشــادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان خيام فرعى 2 پ 1 
(مجهول المكان)- اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع- به تاريخ 97/2/22 در وقت فوق العاده جلسه دادگاه 
عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كالسه 960249 تحت نظر است دادگاه 
ضمن اعالم ختم رســيدگى با اســتعانت از خداوند متعال، تكيه بر شــرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام على سعيدى فرزند صفرعلى 
(فاقد ســايد مشــخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شده 
هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار، نظر به ادله و 
محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به عمل آمده و اســناد و مدارك ارائه شــده توسط ضابطان عام و خاص 
دادگسترى و عدم حضور متهم جهت ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در 
پرونده، دادگاه ضمن احراز بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت 
متهــم به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صنــدوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و 
ظرف بيســت روز قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
شــركت دنيز خودرو مينياتور (ســهامى خاص )ثبت شده به شــماره 7930 اداره ثبت شركتهاى زنجان به 

شناسه ملى 104601112609
در خصــوص پرونــده اجرايى كالســه 9204032049000109 و شــماره بايگانــى 9200110 له بانك 
صادرات ايرا ن سرپرستى زنجان عليه پارسا كرمى و شركت دنيز خودرو مينياتور (سهامى خاص)طبق گزارش 
مورخ 1397/09/1 هيات سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى پالك ثبتى 25 فرعى از 1733- اصلى واقع 
در بخش :1 ناحيه : سقز واقع در :سقز انتهاى خيابان سعدى كوچه انديشه 3 پالك 15 مورد وثيقه سند رهنى 
شماره 158072 تنظيمى به مبلغ 4/866/570/000 ريال (چهارميليارد و هشتصد و شصت و شش ميليون و 
پانصد و هفتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و ارزيابى مذكور قطعى است. اين آگهى در يك نوبت چاپ و منتشر 

مى گردد كه تاريخ چاپ , تاريخ ابالغ به شما محسوب مى گردد.
م/الف 2223

 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى ســعيد ايمانى فرزند محب اله به شــماره ملى 6640027534 به شــرح دادخواســت به كالســه 
241/7/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم محب اله به 
شــماره ملــى 1531500978 در تاريــخ 1397/11/26 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر به: 1- ســعيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6640027534 صادره از تهران 
پســر متوفى 2- مجيد ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0421973633 صادره از ورامين پســر متوفى 3- 
فاطمــه ايمانى فرزند محب اله به ش ملــى 6649971391 صادره از كهريزك دختــر متوفى 4- وحيد ايمانى 
فرزند محب اله به ش ملى 0480221960 صادره از شــهررى پســر متوفى 5- فريده ايمانى فرزند محب اله 
بــه ش ملــى 0480446091 صادره از كهريزك دختر متوفى 6- على رضــا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 
0481100865 صادره از تهران پسر متوفى 7- محمدرضا ايمانى فرزند محب اله به ش ملى 0481100873 
صادره از تهران پســر متوفى 8- پرى نصيرى فرزند رحيم به ش ملى 1531507360 صادره از ميانه همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف حوزه 

هفتم بخش كهريزك تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/6210
شوراى حل اختالف حوزه هفتم بخش كهريزك

    آگهى مناقصه  عمومى  يك مرحله اى
دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان

 دانشكده علوم پزشكى 
و خدمات بهداشتى درمانى آبادان

نظر به اينكه دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى آبادان در نظر دارد احداث ساختمان مركز بهداشتى درمانى شلمچه را از طريق مناقصه عمومى واگذار 
 نمايد، لذا بدينوسيله از كليه شركت ها ى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد وفق برنامه زمانبندى شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان – ابتداى خيابان

 30 مترى ذوالفقارى- دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى ودرمانى آبادان – مديريت امور پشتيبانى و رفاهى – اداره قراردادها و يا از سايت ملى مناقصات كشور به 
آدرس http:iets.mporg.ir دريافت نمايند.

مهلت دريافت اسناد : از تاريخ  1397/12/15 لغايت 1397/12/18
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : در صورت دريافت اسناد به صورت حضورى مبلغ 200،000 ريال به شماره حساب    8333059365 بانك ملت واريز و اصل فيش را 

ارائه نماييد و در صورت دريافت اسناد از سايت ملى مناقصات كشور به آدرس http:iets.mporg.ir نياز به واريز وجه نمى باشد.
ميزان تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه داراى اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان و يا مبلغ مذكور 

را به حساب شماره 4185197938 بانك ملت شعبه احمد آباد شمالى به حساب دانشكده علوم پزشكى آبادان واريز و فيش تهيه و اصل آن در پاكت (الف ) قرارداده شود.
  تاريخ تحويل پيشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ 97/12/27

محل تحويل پيشنهادات: آبادان - ابتداى ذوالفقارى- خيابان 30 مترى- ساختمان مركزى دانشكده- دفتر مديريت  حراست دانشكده
لطفا براى كسب اطالعات بيشتر به منوى اخبار در سايت اين دانشكده به نشانى hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و يا با تلفن 06153384004-7 

مركز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرماييد ./

مديريت امور پشتيبانى  و رفاهى دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى درمانى آبادان

زمان گشايش پاكات ميزان تضمين شركت در مناقصه (به ريال)مبلغ برآوردرتبه مورد نيازشماره مناقصهعنوان مناقصهرديف    

1
احداث ساختمان مركز 
1053/د/ن/97بهداشتى درمانى شلمچه

4                   
59،287،617،8092،732،191،000ابنيه

سه شنبه
1397/12/28
ساعت:10:00

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزی��ر  كار و  واگذاری س��هام كسـب  از  اجتماعی 
بانک توسعه تعاون در بورس برای افزایش سرمایه 

این بانک خبر داد.
محمد ش��ریعتمداری در هفتمین جش��نواره 

تعالی مدیریت تعاون گف��ت: برای تقویت بخش 
تعاون و افزایش توان وام دهی و صدور ضمانت 
تعاون افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در 
دستور کار است. وی یکی از راه های افزایش 

سرمایه را واگذاری سهام بانک توسعه 
تع��اون در ب��ورس ب��رای افزایش 

سرمایه اعالم کرد.
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 

دیگری  بخش  در  اجتماعی 
از این مراسم اظهار کرد: ما 
اکنون در موقعیتی هستیم 
ک��ه در واق��ع موقعی��ت 
برای بخش  بی بدیلی هم 
تعاون ایجاد شده است که 

باید از این فرصت برای تعالی 
این بخش استفاده کرد.

وی با اش��اره ب��ه تحریم های نظام 
س��لطه و تالش ب��رای فلج ک��ردن اندام 
اقتصادی کش��ور تصریح کرد: البته در این 
40 س��ال این تالش ها با ف��راز و فرودها و 

به اش��کال مختلف انجام ش��ده و ش��دت و 
ضعف داشته اس��ت اما امروز می خواهند تا با 
ایجاد اخالل در نظام اقتصادی، کاهش تولید، 
بیکاری و جلوگیری از اش��تغال زایی نارضایتی 

اجتماع��ی ایج��اد کنند و به نظ��ام جمهوری 
اسالمی ضربه بزنند.

وزیر کار گفت: مردم از قیمت ها ناراضی و 
تحت فشار هستند و دولت این شرایط 
را درک می کند چراکه خود را جزئی 
از ملت می داند اما همین فش��ارها 
هم باعث نش��ده تا مردم از نظام 

دست بکشند.
وی گفت: شرایط جدید 
ع��الوه ب��ر تهدیدهایی که 
دارد فرصت هایی را ایجاد 
کرده اس��ت ک��ه تقویت 
از  یکی  تعاون��ی  بخ��ش 
بخش ه��ا اس��ت چراک��ه 
ی��ک فرد  تنه��ا  تعاونی ه��ا 
واحد نیستند بلکه ش��بکه تعاونی ها در 
حوزه های مختلف فعال اس��ت که تقویت 
آنها می توان��د بخش ه��ای مختلف را به 

حرکت وا دارد.
ش��ریعتمداری بخ��ش تع��اون را به 
معن��ای تقویت فرهنگ مش��ارکت جویانه 
دانست و گفت: با تقویت این فرهنگ است 

که می توانیم از بحران ها عبور کنیم.

وزیر کار اش��تغال زایی را بهتری��ن راه عبور از 
تحریم ها دانس��ت و گفت: اگر می خواهیم کشور را 
از تحریم ها نجات دهیم بای��د به مقابله با بیکاری 
بروید و روحیه مشارکت جویانه برای تسریع روند 
ام��ور و تقویت بخ��ش تعاونی را بیش از گذش��ته 

تقویت کنیم.
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: 
اگر آموزش های فنی و حرفه ای را در کنار فرهنگ 
تعاونی، رشد و توسعه تعاونی ها در عرصه فعالیت های 
دانش بنیان با به کارگیری دانش آموختگان در کنار 
مناب��ع بانک توس��عه تع��اون با ضمان��ت صندوق 
س��رمایه گذاری تعاون تقویت کنیم، قطعاً می توان 

نتایج ارزشمندی را به ثمر رساند.
وی همچنی��ن ب��ا انتقاد از عدم تحقق س��هم 
30 درص��دی واگذاری ها به بخ��ش تعاونی، گفت: 
در ص��ورت تحقق این بخش از قانون و رعایت 30 
درص��د از واگذاری ها به بخش تعاون��ی، 17 هزار 
میلی��ارد تومان باید از این مح��ل به بخش تعاون 
اختص��اص پیدا می کرد اما ای��ن موضوع طی ادوار 

گذشته اجرا نشد.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی با انتقاد از 
اینک��ه در بودجه فقط 150 میلی��ون تومان برای 
حمایت از بخش تعاون پیش بینی شده است گفت: 

همین اعداد و ارقام تعیین می کند که میزان اهمیت 
به یک بخش چقدر است. استفاده اهرمی از بودجه 
عمومی، پس به چه معناست؟ استفاده اهرمی این 
نیست که 85 درصد بودجه عمومی کشور را صرف 
پرداخ��ت امور جاری و حق��وق کارمندان کنیم و 
در س��ازمان آم��وزش فنی و حرف��ه ای 98 درصد 
اعتبارات مرب��وط به هزینه های ج��اری و فقط 2 
درصد برای امور غیرجاری اختصاص یابد. س��پس 
انتظار داشته باش��یم آموزش های مهارتی و فنی، 

بالنده و متعالی رشد کند. 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید بر 
اینکه توس��عه آموزش های فن��ی و حرفه ای، امروز 
مهم ترین نیاز بازار کار اس��ت، اظهار داش��ت: من 
سپاس��گزارم از اینکه در بودجه ج��اری یک هزار 
میلی��ارد تومان برای اش��تغال فراگی��ر، البته فقط 
روی کاغذ اختصاص یافته است اما باید روش هایی 
را در نظ��ر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم 

تا در نهایت منجر به اشتغالزایی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده 
اهرمی از بودجه به این معناست که همین رقم را به 
صورت هدفمند به بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا 
کند و این پول به ش��کل یارانه در اختیار متقاضیان 
اشتغال و طرح های مولد قرار گیرد؛ این یعنی توزیع 

هدفمند اعتبارات برای اشتغال زایی.
ش��ریعتمداری همچنی��ن به اعتب��ارات 1.5 
میلیارد دالری صندوق توس��عه ملی برای اشتغال 
روس��تایی و عشایری اش��اره کرد و گفت: بیش از 
سه برابر این پول، تقاضا برای اشتغال در استان ها، 
روس��تاها و مناطق عش��ایری وجود دارد؛ در این 

م��ورد دس��تور داده ام تم��ام بانک های��ی که این 
تس��هیالت را ارائه داده اند اما متقاضیان این منابع 
را صرف امور اش��تغال نکرده اند، مکلفندنرخ سود 
یارانه ای این تس��هیالت را به نرخ سود 18 درصد 

محاسبه کنند.
وزی��ر کار ب��ا انتق��اد از عدم تخصی��ص منابع 
اش��تغال فراگیر، افزود: وقت��ی در جدول اعتبارات 
نگاه می کنیم، 1000میلیارد تومان ردیف بودجه به 
اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد 
دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است 
که اش��تغال فراگیر به ی��ک مطالبه عمومی تبدیل 
می ش��ود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا 
نمی کن��د؟ چرا با ایجاد این انتظ��ارات و در مقابل 
عدم تخصیص منابع، مردم را علیه خود می کنیم؟

وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به اینک��ه در قانون 
برنامه ششم پیش بینی شده که 770 هزار میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری در کشور انجام شود، تاکید 
کرد: بر این اس��اس قرار بود با افزایش نرخ رش��د 
سرمایه گذاری، س��االنه 0.8 درصد از نرخ بیکاری 
بکاهی��م اما آمار بانک مرکزی را که نگاه می کنیم، 

نرخ رشد سرمایه گذاری مطلوب نیست.
س��رمایه گذارانی  ش��د:  ی��ادآور  کار  وزی��ر 
ک��ه می توانن��د در ای��ران ب��ه عنوان سرچش��مه 
س��رمایه گذاری فعالیت کنند اما در مقابل افرادی، 
ش��رکت ها و بانک ه��ا را تهدید می کنن��د و اجازه 
سرمایه گذاری در کشور را نمی دهند؛ در شرایطی 
که سرمایه گذاری باید در کشور انجام شود ولی با 
تهدید بانک ها و شرکت ها در شرایط تحریم، مانع 

از سرمایه گذاری می شوند.  فارس

اعتراف وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی؛

اعتبارات اشتغال کاغذی بود


