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 لیست و نحوه فعالیت
شعب کشیک بانک انصار 
بان��ک انصار با صدور اطالعیه ای، لیس��ت و نحوه 
فعالیت شعب کشیک بانک  انصار در هفته آخر اسفند 

و ایام نوروز 98 را منتشر کرد.
معاون��ت برنامه ری��زی و هدایت راهب��ردی در این 
اطالعیه ضمن تأکید بر افزایش س��اعات کاری ش��عب 
بانک در هفته آخر اس��فند س��ال جاری به منظور ارایه 
خدمات مطلوب به مش��تریان و هم میهنان عزیز، نحوه 
فعالیت ش��عب ای��ن بانک در هفته آخر اس��فند و ایام 
نوروز 98 را به ش��رح زیر مشخص کرد: مدیریت شعب 
استان ها حس��ب نیاز نسبت به افزایش ساعت کاری یا 
دایرکردن باجه عصر حداکثر تا ساعت 19، از روز شنبه 
18 تا دوش��نبه 27 اسفند مبادرت ورزند. شعب در روز 
سه شنبه 28 اسفند تنها مجاز به واریز و برداشت وجوه 
س��پرده، واریز وجوه اقس��اط به سپرده و دریافت قسط 
تس��هیالت و پول گذاری خودپردازها هستند و ساعت 
کاری شعب در این روز حداکثر تا ساعت 15:30 تعیین 
می شود. سقف برداش��ت وجه کارتی از خودپردازها از 
25 اسفند 97 تا 16 فروردین 98 از مبلغ 2.000.000 
ریال به 5.000.000 ریال افزایش می یابد. ارایه خدمات 
به مشتریان محترم در روزهای سوم و چهارم نوروز 98 

در شعب کشیک از ساعت 9 تا 13 می باشد

 افتخاری دیگر برای ایران
توسط گروه مالی پاسارگاد

تولید کاتد مس ب��ه روش تانک بایولیچینگ، در 
مجتمع بابک مس ایرانیان از شرکت های زیرمجموعه 
هلدینگ میدکو، برای اولین ب��ار در جهان، با حمایت 

بانک   پاسارگاد آغاز شد.
طی مراس��می ب��ا حضور جمع��ی از مدی��ران و 
دس��ت اندرکاران پ��روژه، بهره برداری از پ��روژه تولید 
کات��د مس ب��ه روش تانک بایولیچین��گ، برای اولین 
بار در دنیا، آغاز ش��د. براس��اس این خبر، مدیرعامل 
بانک  پاس��ارگاد، بهره ب��رداری از این طرح مهم و ملی 
را تقدیم به ملت ش��ریف ایران ک��رد و برای عوامل و 
دس��ت اندرکاران آن آرزوی موفقی��ت نمود. همچنین 
پورمن��د مدیرعامل ش��رکت میدکو، ای��ن موفقیت را 
که برای اولین بار در دنیا توس��ط نیروهای متخصص 
میدکو، در مجتمع بابک مس ایرانیان عملی شده  است 
تبریک گفت و اظهار داشت: این مهم یک تغییر بزرگ 
تکنولوژیک در سطح جهان و در صنعت مس است که 

با حمایت های ویژه قاسمی به انجام رسیده است.
گفتنی اس��ت مجتمع بابک مس با ظرفیت تولید 
50 ه��زار تن کاتد مس و 12 هزار تن لوله مس��ی در 
س��ال فعالیت می کند. در روش تان��ک بایولیچینگ با 
استفاده از نوع خاصی از باکتری های غیرمضر محصول 
نهایی استحصال می شود. دانش این تکنولوژی سازگار 
با محیط  زیس��ت توسط متخصصین ایرانی طی 5 سال 
پژوهش و تالش مس��تمر ایجاد و راه اندازی شده است. 
از مزای��ای اصلی روش تان��ک بایولیچینگ می توان به 
حذف کوره های ذوب و در نتیجه کاهش قابل مالحظه 
آالیندگ��ی و همچنین صرفه جوی��ی در مصرف آب و 
مناب��ع انرژی در راس��تای حمایت از محیط زیس��ت و 

ایفای مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد.

تفاهم نامه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
و جامعه خیرین مدرسه 
با حضور پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان؛ محمدرضا 
حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور؛ جعفری 
مدیرعام��ل بنیاد برک��ت؛ قدمی معاون وزی��ر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان مدارس استثنایی کشور؛ جعفری 
مدیرعامل ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان؛ مراسم 
امضای تفاهم نامه همکاری ش��رکت تجارت الکترونیک 
پارسیان و جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، روز دوشنبه 

20 اسفندماه، به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
پرویزیان در این مراس��م با اش��اره با نقش کلیدی 
مس��ئولیت های  نهادینه س��ازی  در  پارس��یان  بان��ک 
اجتماعی، گفت: همکاری با جامعه خیرین مدرسه ساز 
و آموزش و پرورش از راهبردهای اساسی و اولویت های 
اس��تراتژیک بانک پارسیان اس��ت و تفاهم نامه شرکت 
تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه ساز 
به منظ��ور هدای��ت کمک ه��ای مردم��ی، حمایت از 
دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار، احداث مدرسه در 
استان های محروم و توسعه علم آموزی امضا شده است. 

 الکامپ 25
آینده بهتر برای کسب و کارهای اینترنتی

رئیس س��ازمان نظ��ام صنفی رایانه ای کش��ور با 
اش��اره به رش��د دو برابری صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات در چهار س��ال آینده گف��ت: الکامپ 25 با 
شعار آینده بهتر، محورهای جدید و اختصاص 6 سالن 

به استارتاپ ها برگزار می شود.
اثنی عش��ری در نشس��ت خبری در مورد نمایشگاه 
الکام��پ 25 به عنوان رویداد مهم حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات گفت: الکامپ 98، از 27 تا 31 تیر سال آینده 
برگزار می شود. در الکامپ 98 یک محور جدید تحت عنوان 
»الکامپ جابز« برای اش��تغال و کاریابی دانش آموختگان 
آی تی وجود دارد؛ تا بتوانیم برای این افراد موقعیت کاری 

ایجاد و افراد ماهر را به کسب و کارها وصل کنیم.

اخبار

تهاتر ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک ها
معاون س��ازمان برنامه با اش��اره به برنامه تهاتر 100 هزار میلیارد تومان از 
بدهی های دولت، گفت: از این میزان 30 هزار میلیارد تومان انجام ش��د و مابقی 

به سال بعد موکول گردید.
حمید پورمحمدی درباره تس��ویه بدهی دولت به بانک ها، اظهار داش��ت: در 

رابطه با تس��ویه بدهی دولت به بانک ها در بودجه س��ال 97 دو مساله مورد توجه 
قرار گرفت. وی افزود: یکی اینکه دولت بخش��ی از بدهی خود به بانک ها را تبدیل به 

اوراق مالی کند و بانک مرکزی نیز عملیات بازار باز را بر روی آنها انجام دهد.
وی ادام��ه داد: م��ورد دوم هم تهاتر 100 ه��زار میلیارد تومان بی��ن دولت، بخش 
خصوصی، بانک ها و بانک مرکزی بود.در این راس��تا طی 11 ماه س��ال جاری کار تهاتر 
30 هزار میلیارد تومان بدهی انجام ش��د و مابقی رقم تهاتر نیز به س��ال آینده موکول 

شده است.  مهر

پشت باجه
وصول 97 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی 
معاون مالیات های مس��تقیم س��ازمان امور مالیاتی گفت: تا 21 اسفند 97، 
بیش از 96 هزار و 600 میلیارد تومان از مالیات ها وصول شده و تالش می کنیم 

تا رقم 112 هزار و 800 میلیارد تومان مصوب نیز محقق شود.
 نادر جنتی با اش��اره به وضعیت درآمدهای مالیاتی آخر سال، اظهار داشت: 

تمامی هم��کاران در س��ازمان مالیاتی که در خط مقدم جبهه اقتصادی کش��ور 
هستند، با همکاری مؤدیان و دیگر نهادها به دنبال وصول این درآمدها بوده و تاکنون 

بالغ بر 96 هزار و 600 میلیارد تومان تا تاریخ 21 اسفند 97 وصول شده است.
وی با تأکید بر اینکه رقم مصوب درآمدهای مالیاتی طبق قانون بودجه سال 97 بالغ 
بر 112 هزار و 800 میلیارد تومان است ، گفت: تمام تالش ها تا تحقق 100 درصدی در 
روزهای پایانی سال ادامه دارد. تاکنون 84 درصد از این درآمدها محقق شده و امیدواریم 

تا پایان سال نیز بتوان 100 درصد درآمدها را وصول کرد.  فارس

خط  کش
صف های گوشت جمع شد 
در تازه ترین اقدام، دولت و ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفتند که شیوه توزیع 
گوشت قرمز به نرخ تنظیم بازاری را تغییر دهند و آن را از طریق توزیع و عرضه 
بین جوامع هدف به دس��ت مردم برس��انند تا دیگر نیازی به تش��کیل صف های 
طوالنی نباشد. درپی این تصمیم، سهمیه گوشت دولتی قصابی هایی که تا چند 

روز پیش اقدام به دریافت سهمیه و توزیع آن بین مردم می کردند، قطع شد.
عب��اس قب��ادی معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: 

براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم بازار، قرار بر این شد که گوش��ت قرمز تنظیم بازاری به 
جامعه هدف برس��د و در بین اقش��ار تعریف شده توزیع ش��ود و به همین دلیل سهمیه 

قصابی های دریافت کننده گوشت تنظیم بازاری را قطع کردیم. 
وی افزود: آنها هم که تا چند روز پیش از سهمیه های دولتی استفاده می کردند، می توانند 

مانند دیگر همصنفان خود، گوشت قرمز را از بازار آزاد تامین کرده و بفروشند.  ایسنا

در حاشیه

آگهــى مــاده 3 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظــر بــه اينكــه هيــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت 
شــماره  راى  شــرح  بــه  بندرعبــاس  دو  منطقــه  امــالك  و  اســناد 
139760323054000192 مورخه 1397/08/19 و راى اصالحى 
شــماره 139760323054000239 مــورخ 97/09/28 تصرفات 
مالكانه آقاى اســمعيل دريانورد ماهى گيــر فرزند محمد تحت عنوان 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 2400/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى واقع در قريه باغو بخش دو بندرعباس به اســتناد بند 
الف و ب ماده يك و كد 977 مجموعه بخشــنامه ثبتى راى به انتشــار 
آگهى مــاده 3 صادر گرديده به جهت عدم دسترســى بــه مالك اوليه 
مقرر گرديد پس از انتشــار آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم 
گــردد و على هذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روزه آگهى جهت اطالع عموم و مالك و صاحبان حقوق آگهى ميگردد 
چنانچــه ظرف مهلت دو مــاه از تاريخ اولين انتشــار آگهى اعتراضى از 
طرف كســى به اداره ثبت اســناد و امالك منطقــه دو بندرعباس وارد 
نگردد سند مالكيت بر اساس مفاد راى صادر فوق در حدود و صالحيت 
وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه 
بــه دادگاه صالحه محل مراجعه و تقديم دادخواســت نمائيد لذا پس 
از ســپرى شــدن مهلت مذكور و عدم ارائه تقديم دادخواست ، اداره 
ثبت اســناد و امالك بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام 
خواهد نمود و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
م/الف :35954

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

اسمعيل ربيعى نژاد- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو 
بندرعباس

آگهى تغييرات شــركت آرا برج ظفر ســهامى خاص به شــماره ثبت 2328 و 
شناسه ملى 10980065932 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از مكان قبلى به آدرس جديد - 
استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزى ، شهر بهشهر، امام خمينى ، 
كوچه امام خمينى 20(خيام) ، بلوار امام خمينى ، پالك 0 ، ساختمان پاراميس ، 
طبقه ششم كدپستى 4851768566 انتقال يافت و ماده مذكور در اساسنامه 

بدين شرح اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (414291)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1نشــانى شــركت از محل قبلى به آدرس جديد: 
استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله 
پانصدودوازده دستگاه-خيابان خيام37(نوربخش11)-خيابان برادارن شهيد 
نوربخش-پالك 56-مجتمع بلوك 56-طبقه همكف-واحد شرقى--كدپستى 

9185934896 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (413681)

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/18 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت 

يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
1-محترم رضوى نسب فرزند عباس پالك 74/675 كوهان به مساحت 530/1 مترمربع

2- سامان سجده فرزند على پالك 75/2759 كيالن به مساحت 1135/58 مترمربع
م الف/5894

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى  محمد حميدى داراى شناســنامه شــماره 227  كدملى 3820649352 به شرح دادخواست به كالسه 
971643-8 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدسعيد 
حميدى به شناســنامه 48 در تاريــخ 1392/12/7 دراقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- شكوفه ســهرابى به ش.ش 75 ت ت 1323/1/6 كد ملى 
3820647910 همســر متوفى 2- محمد حميدى به ش.ش 227 ت. ت 1344/1/1  كد ملى 3820649352 
پســر متوفى 3- محمد امين حميدى بــه ش.ش 152 ت.ت 1345/1/1 كد ملى 3820648682 پســر متوفى 
4- توفيق حميدى به ش.ش 202  ت. ت 1351/3/2  كد ملى 3820649107 پسر متوفى 5- خديجه حميدى 
بــه ش.ش 5 ت.ت 1337/3/1 كــد ملى 3821262397 دختر متوفى 6- آفتاب حميدى به ش.ش 643 ت.ت 
1339/1/1 كد ملى 3820661743 دختر متوفى 7- مســتوره حميدى به ش.ش 154 ت.ت 1346/1/1 كد 
ملى 38220648690 دختر متوفى 8- بيان حميدى به ش.ش 221 ت.ت 1356/1/1 كد ملى 3820649298 
دختــر متوفى 9- چنــور حميدى ش.ش 237 متولد 1359/7/1 كدملــى 3820649441 دختر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9083

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه به توران خزائى نژاد
بدين وسيله به خانم توران خزائى نژاد فرزند محرمعلى شناسنامه شماره 434 و ملى 2200506775 ابالغ 
مى شود كه بانك پاسارگاد به استناد قرارداد بانكى شماره 1705/408 جهت وصول مبلغ 161/560/538 ريال 
تا تاريخ 1397/04/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700089 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. م الف/97/180/6717- چاپ: 1397/12/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى چالوس

ابراهيم حسين زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن خليلى به شماره شناسنامه 303 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1983/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حجت اله خليلى به شماره 
شناسنامه 5 در تاريخ 1397/11/15 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسن خليلى فرزند حجت 
اله ش م 0043051626 متولد 1349 صادره از تهران پســر متوفى 2- حســين خليلى فرزند حجت اله ش م 
0066904684 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 3- پروانه خليلى فرزند حجت اله ش م 0439875811 
متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 4- فاطمه خليلى فرزند حجت اله ش م 0075705001 متولد 
1360 صادره از تهران دختر متوفى 5- فرشته خليلى فرزند حجت اله ش م 0055032958 متولد 1351 صادره 
از تهران دختر متوفى 6- ملوك حاجى اشــرفى فرزند ابوالقاســم ش م 0439806992 متولد 1328 صادره از 
ســاران دماوند همســر 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/5900 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

دادنامه
شــماره پرونده: 1165/97 ، شماره دادنامه:1409/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/17 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 شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان عليرضا حامديان فرزند 
محمد بطرفيت خوانده آقاى رضا حيدر بكى فرزند ذبيح اله به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك ســند عادى به شــماره 18018332 مورخ 89/3/20-180182/46 مورخ 89/4/5 عهده بانك ملت 
و مطالبه هزينه دادرسى 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 شورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى 
مطروحــه عليرغم 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 خواســته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص بنابراين شورا با استناد 
به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى اســت و وفق مقررات ظرف بيست روز پس از ابالغ واخواهى 
در اين شــورا مى باشد وسپس ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم عمومى 

حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 1152/97 ، شــماره دادنامه:1327/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/4 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فــوق تحــت 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 عليرضا حامديان 
فرزند محمد بطرفيت خواندگان 1- امير عباس فالح فرزند محمد 2- محمد امين خاكى فرزند محمد به خواســته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 555970 مورخ 95/8/10 عهده بانك 
صادرات و مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات 
پرونده نظر به اينكه با ابالغ اخطاريه و اطالع خواندگان از جريان جلسه دادرسى در شورا حاضر نگرديده و نسبت 
بــه دعوى مطروحه عليرغم وصف ابالغ و اطالع از وقت از ناحيه خواندگان 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 خواندگان را به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا 
با اســتناد به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت 
خواندگان را متضانا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى وفق مقررات و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 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 ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان ابوذر مراديان
كالســه پرونده: 3/11328/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9 صبح خواهان: على اكبر محدث ديلمى 
خوانده: ابوذر مراديان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهــى مــاده 3 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظــر بــه اينكــه هيــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت 
شــماره  راى  شــرح  بــه  بندرعبــاس  دو  منطقــه  امــالك  و  اســناد 
139760323054000192 مورخه 1397/08/19 و راى اصالحى 
شــماره 139760323054000239 مــورخ 97/09/28 تصرفات 
مالكانه آقاى اســمعيل دريانورد ماهى گيــر فرزند محمد تحت عنوان 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 2400/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى واقع در قريه باغو بخش دو بندرعباس به اســتناد بند 
الف و ب ماده يك و كد 977 مجموعه بخشــنامه ثبتى راى به انتشــار 
آگهى مــاده 3 صادر گرديده به جهت عدم دسترســى بــه مالك اوليه 
مقرر گرديد پس از انتشــار آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم 
گــردد و على هذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روزه آگهى جهت اطالع عموم و مالك و صاحبان حقوق آگهى ميگردد 
چنانچــه ظرف مهلت دو مــاه از تاريخ اولين انتشــار آگهى اعتراضى از 
طرف كســى به اداره ثبت اســناد و امالك منطقــه دو بندرعباس وارد 
نگردد سند مالكيت بر اساس مفاد راى صادر فوق در حدود و صالحيت 
وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه 
بــه دادگاه صالحه محل مراجعه و تقديم دادخواســت نمائيد لذا پس 
از ســپرى شــدن مهلت مذكور و عدم ارائه تقديم دادخواست ، اداره 
ثبت اســناد و امالك بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام 
خواهد نمود و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
م/الف :35954

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

اسمعيل ربيعى نژاد- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو 
بندرعباس

آگهى تغييرات شــركت آرا برج ظفر ســهامى خاص به شــماره ثبت 2328 و 
شناسه ملى 10980065932 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از مكان قبلى به آدرس جديد - 
استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزى ، شهر بهشهر، امام خمينى ، 
كوچه امام خمينى 20(خيام) ، بلوار امام خمينى ، پالك 0 ، ساختمان پاراميس ، 
طبقه ششم كدپستى 4851768566 انتقال يافت و ماده مذكور در اساسنامه 

بدين شرح اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (414291)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1نشــانى شــركت از محل قبلى به آدرس جديد: 
استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله 
پانصدودوازده دستگاه-خيابان خيام37(نوربخش11)-خيابان برادارن شهيد 
نوربخش-پالك 56-مجتمع بلوك 56-طبقه همكف-واحد شرقى--كدپستى 

9185934896 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (413681)

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/18 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت 

يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
1-محترم رضوى نسب فرزند عباس پالك 74/675 كوهان به مساحت 530/1 مترمربع

2- سامان سجده فرزند على پالك 75/2759 كيالن به مساحت 1135/58 مترمربع
م الف/5894

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى  محمد حميدى داراى شناســنامه شــماره 227  كدملى 3820649352 به شرح دادخواست به كالسه 
971643-8 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدسعيد 
حميدى به شناســنامه 48 در تاريــخ 1392/12/7 دراقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- شكوفه ســهرابى به ش.ش 75 ت ت 1323/1/6 كد ملى 
3820647910 همســر متوفى 2- محمد حميدى به ش.ش 227 ت. ت 1344/1/1  كد ملى 3820649352 
پســر متوفى 3- محمد امين حميدى بــه ش.ش 152 ت.ت 1345/1/1 كد ملى 3820648682 پســر متوفى 
4- توفيق حميدى به ش.ش 202  ت. ت 1351/3/2  كد ملى 3820649107 پسر متوفى 5- خديجه حميدى 
بــه ش.ش 5 ت.ت 1337/3/1 كــد ملى 3821262397 دختر متوفى 6- آفتاب حميدى به ش.ش 643 ت.ت 
1339/1/1 كد ملى 3820661743 دختر متوفى 7- مســتوره حميدى به ش.ش 154 ت.ت 1346/1/1 كد 
ملى 38220648690 دختر متوفى 8- بيان حميدى به ش.ش 221 ت.ت 1356/1/1 كد ملى 3820649298 
دختــر متوفى 9- چنــور حميدى ش.ش 237 متولد 1359/7/1 كدملــى 3820649441 دختر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9083

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه به توران خزائى نژاد
بدين وسيله به خانم توران خزائى نژاد فرزند محرمعلى شناسنامه شماره 434 و ملى 2200506775 ابالغ 
مى شود كه بانك پاسارگاد به استناد قرارداد بانكى شماره 1705/408 جهت وصول مبلغ 161/560/538 ريال 
تا تاريخ 1397/04/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700089 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. م الف/97/180/6717- چاپ: 1397/12/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى چالوس

ابراهيم حسين زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن خليلى به شماره شناسنامه 303 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1983/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حجت اله خليلى به شماره 
شناسنامه 5 در تاريخ 1397/11/15 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسن خليلى فرزند حجت 
اله ش م 0043051626 متولد 1349 صادره از تهران پســر متوفى 2- حســين خليلى فرزند حجت اله ش م 
0066904684 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 3- پروانه خليلى فرزند حجت اله ش م 0439875811 
متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 4- فاطمه خليلى فرزند حجت اله ش م 0075705001 متولد 
1360 صادره از تهران دختر متوفى 5- فرشته خليلى فرزند حجت اله ش م 0055032958 متولد 1351 صادره 
از تهران دختر متوفى 6- ملوك حاجى اشــرفى فرزند ابوالقاســم ش م 0439806992 متولد 1328 صادره از 
ســاران دماوند همســر 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/5900 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

دادنامه
شــماره پرونده: 1165/97 ، شماره دادنامه:1409/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/17 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 شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان عليرضا حامديان فرزند 
محمد بطرفيت خوانده آقاى رضا حيدر بكى فرزند ذبيح اله به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك ســند عادى به شــماره 18018332 مورخ 89/3/20-180182/46 مورخ 89/4/5 عهده بانك ملت 
و مطالبه هزينه دادرسى 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 شورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى 
مطروحــه عليرغم 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 خواســته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص بنابراين شورا با استناد 
به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى اســت و وفق مقررات ظرف بيست روز پس از ابالغ واخواهى 
در اين شــورا مى باشد وسپس ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم عمومى 

حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 1152/97 ، شــماره دادنامه:1327/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/4 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فــوق تحــت 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 عليرضا حامديان 
فرزند محمد بطرفيت خواندگان 1- امير عباس فالح فرزند محمد 2- محمد امين خاكى فرزند محمد به خواســته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 555970 مورخ 95/8/10 عهده بانك 
صادرات و مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات 
پرونده نظر به اينكه با ابالغ اخطاريه و اطالع خواندگان از جريان جلسه دادرسى در شورا حاضر نگرديده و نسبت 
بــه دعوى مطروحه عليرغم وصف ابالغ و اطالع از وقت از ناحيه خواندگان 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 خواندگان را به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا 
با اســتناد به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت 
خواندگان را متضانا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى وفق مقررات و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 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 ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان ابوذر مراديان
كالســه پرونده: 3/11328/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9 صبح خواهان: على اكبر محدث ديلمى 
خوانده: ابوذر مراديان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهــى مــاده 3 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظــر بــه اينكــه هيــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت 
شــماره  راى  شــرح  بــه  بندرعبــاس  دو  منطقــه  امــالك  و  اســناد 
139760323054000192 مورخه 1397/08/19 و راى اصالحى 
شــماره 139760323054000239 مــورخ 97/09/28 تصرفات 
مالكانه آقاى اســمعيل دريانورد ماهى گيــر فرزند محمد تحت عنوان 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 2400/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى واقع در قريه باغو بخش دو بندرعباس به اســتناد بند 
الف و ب ماده يك و كد 977 مجموعه بخشــنامه ثبتى راى به انتشــار 
آگهى مــاده 3 صادر گرديده به جهت عدم دسترســى بــه مالك اوليه 
مقرر گرديد پس از انتشــار آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم 
گــردد و على هذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روزه آگهى جهت اطالع عموم و مالك و صاحبان حقوق آگهى ميگردد 
چنانچــه ظرف مهلت دو مــاه از تاريخ اولين انتشــار آگهى اعتراضى از 
طرف كســى به اداره ثبت اســناد و امالك منطقــه دو بندرعباس وارد 
نگردد سند مالكيت بر اساس مفاد راى صادر فوق در حدود و صالحيت 
وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه 
بــه دادگاه صالحه محل مراجعه و تقديم دادخواســت نمائيد لذا پس 
از ســپرى شــدن مهلت مذكور و عدم ارائه تقديم دادخواست ، اداره 
ثبت اســناد و امالك بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام 
خواهد نمود و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
م/الف :35954

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

اسمعيل ربيعى نژاد- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو 
بندرعباس

آگهى تغييرات شــركت آرا برج ظفر ســهامى خاص به شــماره ثبت 2328 و 
شناسه ملى 10980065932 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از مكان قبلى به آدرس جديد - 
استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزى ، شهر بهشهر، امام خمينى ، 
كوچه امام خمينى 20(خيام) ، بلوار امام خمينى ، پالك 0 ، ساختمان پاراميس ، 
طبقه ششم كدپستى 4851768566 انتقال يافت و ماده مذكور در اساسنامه 

بدين شرح اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (414291)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1نشــانى شــركت از محل قبلى به آدرس جديد: 
استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله 
پانصدودوازده دستگاه-خيابان خيام37(نوربخش11)-خيابان برادارن شهيد 
نوربخش-پالك 56-مجتمع بلوك 56-طبقه همكف-واحد شرقى--كدپستى 

9185934896 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (413681)

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/18 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت 

يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
1-محترم رضوى نسب فرزند عباس پالك 74/675 كوهان به مساحت 530/1 مترمربع

2- سامان سجده فرزند على پالك 75/2759 كيالن به مساحت 1135/58 مترمربع
م الف/5894

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى  محمد حميدى داراى شناســنامه شــماره 227  كدملى 3820649352 به شرح دادخواست به كالسه 
971643-8 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدسعيد 
حميدى به شناســنامه 48 در تاريــخ 1392/12/7 دراقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- شكوفه ســهرابى به ش.ش 75 ت ت 1323/1/6 كد ملى 
3820647910 همســر متوفى 2- محمد حميدى به ش.ش 227 ت. ت 1344/1/1  كد ملى 3820649352 
پســر متوفى 3- محمد امين حميدى بــه ش.ش 152 ت.ت 1345/1/1 كد ملى 3820648682 پســر متوفى 
4- توفيق حميدى به ش.ش 202  ت. ت 1351/3/2  كد ملى 3820649107 پسر متوفى 5- خديجه حميدى 
بــه ش.ش 5 ت.ت 1337/3/1 كــد ملى 3821262397 دختر متوفى 6- آفتاب حميدى به ش.ش 643 ت.ت 
1339/1/1 كد ملى 3820661743 دختر متوفى 7- مســتوره حميدى به ش.ش 154 ت.ت 1346/1/1 كد 
ملى 38220648690 دختر متوفى 8- بيان حميدى به ش.ش 221 ت.ت 1356/1/1 كد ملى 3820649298 
دختــر متوفى 9- چنــور حميدى ش.ش 237 متولد 1359/7/1 كدملــى 3820649441 دختر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9083

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه به توران خزائى نژاد
بدين وسيله به خانم توران خزائى نژاد فرزند محرمعلى شناسنامه شماره 434 و ملى 2200506775 ابالغ 
مى شود كه بانك پاسارگاد به استناد قرارداد بانكى شماره 1705/408 جهت وصول مبلغ 161/560/538 ريال 
تا تاريخ 1397/04/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700089 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. م الف/97/180/6717- چاپ: 1397/12/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى چالوس

ابراهيم حسين زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن خليلى به شماره شناسنامه 303 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1983/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حجت اله خليلى به شماره 
شناسنامه 5 در تاريخ 1397/11/15 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسن خليلى فرزند حجت 
اله ش م 0043051626 متولد 1349 صادره از تهران پســر متوفى 2- حســين خليلى فرزند حجت اله ش م 
0066904684 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 3- پروانه خليلى فرزند حجت اله ش م 0439875811 
متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 4- فاطمه خليلى فرزند حجت اله ش م 0075705001 متولد 
1360 صادره از تهران دختر متوفى 5- فرشته خليلى فرزند حجت اله ش م 0055032958 متولد 1351 صادره 
از تهران دختر متوفى 6- ملوك حاجى اشــرفى فرزند ابوالقاســم ش م 0439806992 متولد 1328 صادره از 
ســاران دماوند همســر 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/5900 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

دادنامه
شــماره پرونده: 1165/97 ، شماره دادنامه:1409/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/17 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 شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان عليرضا حامديان فرزند 
محمد بطرفيت خوانده آقاى رضا حيدر بكى فرزند ذبيح اله به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك ســند عادى به شــماره 18018332 مورخ 89/3/20-180182/46 مورخ 89/4/5 عهده بانك ملت 
و مطالبه هزينه دادرسى 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 شورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى 
مطروحــه عليرغم 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 خواســته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص بنابراين شورا با استناد 
به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى اســت و وفق مقررات ظرف بيست روز پس از ابالغ واخواهى 
در اين شــورا مى باشد وسپس ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم عمومى 

حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 1152/97 ، شــماره دادنامه:1327/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/4 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فــوق تحــت 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 عليرضا حامديان 
فرزند محمد بطرفيت خواندگان 1- امير عباس فالح فرزند محمد 2- محمد امين خاكى فرزند محمد به خواســته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 555970 مورخ 95/8/10 عهده بانك 
صادرات و مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات 
پرونده نظر به اينكه با ابالغ اخطاريه و اطالع خواندگان از جريان جلسه دادرسى در شورا حاضر نگرديده و نسبت 
بــه دعوى مطروحه عليرغم وصف ابالغ و اطالع از وقت از ناحيه خواندگان 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 خواندگان را به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا 
با اســتناد به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت 
خواندگان را متضانا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى وفق مقررات و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 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 ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان ابوذر مراديان
كالســه پرونده: 3/11328/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9 صبح خواهان: على اكبر محدث ديلمى 
خوانده: ابوذر مراديان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهــى مــاده 3 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظــر بــه اينكــه هيــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت 
شــماره  راى  شــرح  بــه  بندرعبــاس  دو  منطقــه  امــالك  و  اســناد 
139760323054000192 مورخه 1397/08/19 و راى اصالحى 
شــماره 139760323054000239 مــورخ 97/09/28 تصرفات 
مالكانه آقاى اســمعيل دريانورد ماهى گيــر فرزند محمد تحت عنوان 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 2400/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى واقع در قريه باغو بخش دو بندرعباس به اســتناد بند 
الف و ب ماده يك و كد 977 مجموعه بخشــنامه ثبتى راى به انتشــار 
آگهى مــاده 3 صادر گرديده به جهت عدم دسترســى بــه مالك اوليه 
مقرر گرديد پس از انتشــار آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم 
گــردد و على هذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روزه آگهى جهت اطالع عموم و مالك و صاحبان حقوق آگهى ميگردد 
چنانچــه ظرف مهلت دو مــاه از تاريخ اولين انتشــار آگهى اعتراضى از 
طرف كســى به اداره ثبت اســناد و امالك منطقــه دو بندرعباس وارد 
نگردد سند مالكيت بر اساس مفاد راى صادر فوق در حدود و صالحيت 
وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه 
بــه دادگاه صالحه محل مراجعه و تقديم دادخواســت نمائيد لذا پس 
از ســپرى شــدن مهلت مذكور و عدم ارائه تقديم دادخواست ، اداره 
ثبت اســناد و امالك بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام 
خواهد نمود و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
م/الف :35954

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

اسمعيل ربيعى نژاد- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو 
بندرعباس

آگهى تغييرات شــركت آرا برج ظفر ســهامى خاص به شــماره ثبت 2328 و 
شناسه ملى 10980065932 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از مكان قبلى به آدرس جديد - 
استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزى ، شهر بهشهر، امام خمينى ، 
كوچه امام خمينى 20(خيام) ، بلوار امام خمينى ، پالك 0 ، ساختمان پاراميس ، 
طبقه ششم كدپستى 4851768566 انتقال يافت و ماده مذكور در اساسنامه 

بدين شرح اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (414291)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1نشــانى شــركت از محل قبلى به آدرس جديد: 
استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله 
پانصدودوازده دستگاه-خيابان خيام37(نوربخش11)-خيابان برادارن شهيد 
نوربخش-پالك 56-مجتمع بلوك 56-طبقه همكف-واحد شرقى--كدپستى 

9185934896 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (413681)

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/18 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت 

يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
1-محترم رضوى نسب فرزند عباس پالك 74/675 كوهان به مساحت 530/1 مترمربع

2- سامان سجده فرزند على پالك 75/2759 كيالن به مساحت 1135/58 مترمربع
م الف/5894

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى  محمد حميدى داراى شناســنامه شــماره 227  كدملى 3820649352 به شرح دادخواست به كالسه 
971643-8 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدسعيد 
حميدى به شناســنامه 48 در تاريــخ 1392/12/7 دراقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- شكوفه ســهرابى به ش.ش 75 ت ت 1323/1/6 كد ملى 
3820647910 همســر متوفى 2- محمد حميدى به ش.ش 227 ت. ت 1344/1/1  كد ملى 3820649352 
پســر متوفى 3- محمد امين حميدى بــه ش.ش 152 ت.ت 1345/1/1 كد ملى 3820648682 پســر متوفى 
4- توفيق حميدى به ش.ش 202  ت. ت 1351/3/2  كد ملى 3820649107 پسر متوفى 5- خديجه حميدى 
بــه ش.ش 5 ت.ت 1337/3/1 كــد ملى 3821262397 دختر متوفى 6- آفتاب حميدى به ش.ش 643 ت.ت 
1339/1/1 كد ملى 3820661743 دختر متوفى 7- مســتوره حميدى به ش.ش 154 ت.ت 1346/1/1 كد 
ملى 38220648690 دختر متوفى 8- بيان حميدى به ش.ش 221 ت.ت 1356/1/1 كد ملى 3820649298 
دختــر متوفى 9- چنــور حميدى ش.ش 237 متولد 1359/7/1 كدملــى 3820649441 دختر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9083

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه به توران خزائى نژاد
بدين وسيله به خانم توران خزائى نژاد فرزند محرمعلى شناسنامه شماره 434 و ملى 2200506775 ابالغ 
مى شود كه بانك پاسارگاد به استناد قرارداد بانكى شماره 1705/408 جهت وصول مبلغ 161/560/538 ريال 
تا تاريخ 1397/04/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700089 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. م الف/97/180/6717- چاپ: 1397/12/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى چالوس

ابراهيم حسين زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن خليلى به شماره شناسنامه 303 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1983/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حجت اله خليلى به شماره 
شناسنامه 5 در تاريخ 1397/11/15 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسن خليلى فرزند حجت 
اله ش م 0043051626 متولد 1349 صادره از تهران پســر متوفى 2- حســين خليلى فرزند حجت اله ش م 
0066904684 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 3- پروانه خليلى فرزند حجت اله ش م 0439875811 
متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 4- فاطمه خليلى فرزند حجت اله ش م 0075705001 متولد 
1360 صادره از تهران دختر متوفى 5- فرشته خليلى فرزند حجت اله ش م 0055032958 متولد 1351 صادره 
از تهران دختر متوفى 6- ملوك حاجى اشــرفى فرزند ابوالقاســم ش م 0439806992 متولد 1328 صادره از 
ســاران دماوند همســر 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/5900 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

دادنامه
شــماره پرونده: 1165/97 ، شماره دادنامه:1409/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/17 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 شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان عليرضا حامديان فرزند 
محمد بطرفيت خوانده آقاى رضا حيدر بكى فرزند ذبيح اله به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك ســند عادى به شــماره 18018332 مورخ 89/3/20-180182/46 مورخ 89/4/5 عهده بانك ملت 
و مطالبه هزينه دادرسى 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 شورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى 
مطروحــه عليرغم 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 خواســته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص بنابراين شورا با استناد 
به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى اســت و وفق مقررات ظرف بيست روز پس از ابالغ واخواهى 
در اين شــورا مى باشد وسپس ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم عمومى 

حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 1152/97 ، شــماره دادنامه:1327/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/4 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فــوق تحــت 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 عليرضا حامديان 
فرزند محمد بطرفيت خواندگان 1- امير عباس فالح فرزند محمد 2- محمد امين خاكى فرزند محمد به خواســته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 555970 مورخ 95/8/10 عهده بانك 
صادرات و مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات 
پرونده نظر به اينكه با ابالغ اخطاريه و اطالع خواندگان از جريان جلسه دادرسى در شورا حاضر نگرديده و نسبت 
بــه دعوى مطروحه عليرغم وصف ابالغ و اطالع از وقت از ناحيه خواندگان 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 خواندگان را به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا 
با اســتناد به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت 
خواندگان را متضانا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى وفق مقررات و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 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 ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان ابوذر مراديان
كالســه پرونده: 3/11328/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9 صبح خواهان: على اكبر محدث ديلمى 
خوانده: ابوذر مراديان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهــى مــاده 3 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظــر بــه اينكــه هيــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت 
شــماره  راى  شــرح  بــه  بندرعبــاس  دو  منطقــه  امــالك  و  اســناد 
139760323054000192 مورخه 1397/08/19 و راى اصالحى 
شــماره 139760323054000239 مــورخ 97/09/28 تصرفات 
مالكانه آقاى اســمعيل دريانورد ماهى گيــر فرزند محمد تحت عنوان 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 2400/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى واقع در قريه باغو بخش دو بندرعباس به اســتناد بند 
الف و ب ماده يك و كد 977 مجموعه بخشــنامه ثبتى راى به انتشــار 
آگهى مــاده 3 صادر گرديده به جهت عدم دسترســى بــه مالك اوليه 
مقرر گرديد پس از انتشــار آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم 
گــردد و على هذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روزه آگهى جهت اطالع عموم و مالك و صاحبان حقوق آگهى ميگردد 
چنانچــه ظرف مهلت دو مــاه از تاريخ اولين انتشــار آگهى اعتراضى از 
طرف كســى به اداره ثبت اســناد و امالك منطقــه دو بندرعباس وارد 
نگردد سند مالكيت بر اساس مفاد راى صادر فوق در حدود و صالحيت 
وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه 
بــه دادگاه صالحه محل مراجعه و تقديم دادخواســت نمائيد لذا پس 
از ســپرى شــدن مهلت مذكور و عدم ارائه تقديم دادخواست ، اداره 
ثبت اســناد و امالك بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام 
خواهد نمود و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
م/الف :35954

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

اسمعيل ربيعى نژاد- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو 
بندرعباس

آگهى تغييرات شــركت آرا برج ظفر ســهامى خاص به شــماره ثبت 2328 و 
شناسه ملى 10980065932 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از مكان قبلى به آدرس جديد - 
استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزى ، شهر بهشهر، امام خمينى ، 
كوچه امام خمينى 20(خيام) ، بلوار امام خمينى ، پالك 0 ، ساختمان پاراميس ، 
طبقه ششم كدپستى 4851768566 انتقال يافت و ماده مذكور در اساسنامه 

بدين شرح اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (414291)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1نشــانى شــركت از محل قبلى به آدرس جديد: 
استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله 
پانصدودوازده دستگاه-خيابان خيام37(نوربخش11)-خيابان برادارن شهيد 
نوربخش-پالك 56-مجتمع بلوك 56-طبقه همكف-واحد شرقى--كدپستى 

9185934896 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (413681)

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/18 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت 

يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
1-محترم رضوى نسب فرزند عباس پالك 74/675 كوهان به مساحت 530/1 مترمربع

2- سامان سجده فرزند على پالك 75/2759 كيالن به مساحت 1135/58 مترمربع
م الف/5894

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى  محمد حميدى داراى شناســنامه شــماره 227  كدملى 3820649352 به شرح دادخواست به كالسه 
971643-8 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدسعيد 
حميدى به شناســنامه 48 در تاريــخ 1392/12/7 دراقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- شكوفه ســهرابى به ش.ش 75 ت ت 1323/1/6 كد ملى 
3820647910 همســر متوفى 2- محمد حميدى به ش.ش 227 ت. ت 1344/1/1  كد ملى 3820649352 
پســر متوفى 3- محمد امين حميدى بــه ش.ش 152 ت.ت 1345/1/1 كد ملى 3820648682 پســر متوفى 
4- توفيق حميدى به ش.ش 202  ت. ت 1351/3/2  كد ملى 3820649107 پسر متوفى 5- خديجه حميدى 
بــه ش.ش 5 ت.ت 1337/3/1 كــد ملى 3821262397 دختر متوفى 6- آفتاب حميدى به ش.ش 643 ت.ت 
1339/1/1 كد ملى 3820661743 دختر متوفى 7- مســتوره حميدى به ش.ش 154 ت.ت 1346/1/1 كد 
ملى 38220648690 دختر متوفى 8- بيان حميدى به ش.ش 221 ت.ت 1356/1/1 كد ملى 3820649298 
دختــر متوفى 9- چنــور حميدى ش.ش 237 متولد 1359/7/1 كدملــى 3820649441 دختر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9083

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه به توران خزائى نژاد
بدين وسيله به خانم توران خزائى نژاد فرزند محرمعلى شناسنامه شماره 434 و ملى 2200506775 ابالغ 
مى شود كه بانك پاسارگاد به استناد قرارداد بانكى شماره 1705/408 جهت وصول مبلغ 161/560/538 ريال 
تا تاريخ 1397/04/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700089 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. م الف/97/180/6717- چاپ: 1397/12/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى چالوس

ابراهيم حسين زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن خليلى به شماره شناسنامه 303 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1983/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حجت اله خليلى به شماره 
شناسنامه 5 در تاريخ 1397/11/15 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسن خليلى فرزند حجت 
اله ش م 0043051626 متولد 1349 صادره از تهران پســر متوفى 2- حســين خليلى فرزند حجت اله ش م 
0066904684 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 3- پروانه خليلى فرزند حجت اله ش م 0439875811 
متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 4- فاطمه خليلى فرزند حجت اله ش م 0075705001 متولد 
1360 صادره از تهران دختر متوفى 5- فرشته خليلى فرزند حجت اله ش م 0055032958 متولد 1351 صادره 
از تهران دختر متوفى 6- ملوك حاجى اشــرفى فرزند ابوالقاســم ش م 0439806992 متولد 1328 صادره از 
ســاران دماوند همســر 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/5900 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

دادنامه
شــماره پرونده: 1165/97 ، شماره دادنامه:1409/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/17 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 شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان عليرضا حامديان فرزند 
محمد بطرفيت خوانده آقاى رضا حيدر بكى فرزند ذبيح اله به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك ســند عادى به شــماره 18018332 مورخ 89/3/20-180182/46 مورخ 89/4/5 عهده بانك ملت 
و مطالبه هزينه دادرسى 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 شورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى 
مطروحــه عليرغم 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 خواســته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص بنابراين شورا با استناد 
به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى اســت و وفق مقررات ظرف بيست روز پس از ابالغ واخواهى 
در اين شــورا مى باشد وسپس ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم عمومى 

حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 1152/97 ، شــماره دادنامه:1327/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/4 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فــوق تحــت 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 عليرضا حامديان 
فرزند محمد بطرفيت خواندگان 1- امير عباس فالح فرزند محمد 2- محمد امين خاكى فرزند محمد به خواســته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 555970 مورخ 95/8/10 عهده بانك 
صادرات و مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات 
پرونده نظر به اينكه با ابالغ اخطاريه و اطالع خواندگان از جريان جلسه دادرسى در شورا حاضر نگرديده و نسبت 
بــه دعوى مطروحه عليرغم وصف ابالغ و اطالع از وقت از ناحيه خواندگان 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 خواندگان را به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا 
با اســتناد به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت 
خواندگان را متضانا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى وفق مقررات و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 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 ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان ابوذر مراديان
كالســه پرونده: 3/11328/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9 صبح خواهان: على اكبر محدث ديلمى 
خوانده: ابوذر مراديان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

آگهــى مــاده 3 قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

نظــر بــه اينكــه هيــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت 
شــماره  راى  شــرح  بــه  بندرعبــاس  دو  منطقــه  امــالك  و  اســناد 
139760323054000192 مورخه 1397/08/19 و راى اصالحى 
شــماره 139760323054000239 مــورخ 97/09/28 تصرفات 
مالكانه آقاى اســمعيل دريانورد ماهى گيــر فرزند محمد تحت عنوان 
ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 2400/84 متر مربع قسمتى از 
پالك 6 اصلى واقع در قريه باغو بخش دو بندرعباس به اســتناد بند 
الف و ب ماده يك و كد 977 مجموعه بخشــنامه ثبتى راى به انتشــار 
آگهى مــاده 3 صادر گرديده به جهت عدم دسترســى بــه مالك اوليه 
مقرر گرديد پس از انتشــار آگهى سند مالكيت رسمى صادر و تسليم 
گــردد و على هذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مذكور در دو نوبت به فاصله 
15 روزه آگهى جهت اطالع عموم و مالك و صاحبان حقوق آگهى ميگردد 
چنانچــه ظرف مهلت دو مــاه از تاريخ اولين انتشــار آگهى اعتراضى از 
طرف كســى به اداره ثبت اســناد و امالك منطقــه دو بندرعباس وارد 
نگردد سند مالكيت بر اساس مفاد راى صادر فوق در حدود و صالحيت 
وفق مقررات صادر خواهد گرديد در صورت وصول اعتراض معترض 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه 
بــه دادگاه صالحه محل مراجعه و تقديم دادخواســت نمائيد لذا پس 
از ســپرى شــدن مهلت مذكور و عدم ارائه تقديم دادخواست ، اداره 
ثبت اســناد و امالك بندرعباس نسبت به صدور سند مالكيت اقدام 
خواهد نمود و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود . 
م/الف :35954

تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/23

اسمعيل ربيعى نژاد- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه دو 
بندرعباس

آگهى تغييرات شــركت آرا برج ظفر ســهامى خاص به شــماره ثبت 2328 و 
شناسه ملى 10980065932 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/12/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آدرس شركت از مكان قبلى به آدرس جديد - 
استان مازندران ، شهرستان بهشهر ، بخش مركزى ، شهر بهشهر، امام خمينى ، 
كوچه امام خمينى 20(خيام) ، بلوار امام خمينى ، پالك 0 ، ساختمان پاراميس ، 
طبقه ششم كدپستى 4851768566 انتقال يافت و ماده مذكور در اساسنامه 

بدين شرح اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (414291)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/06/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1نشــانى شــركت از محل قبلى به آدرس جديد: 
استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله 
پانصدودوازده دستگاه-خيابان خيام37(نوربخش11)-خيابان برادارن شهيد 
نوربخش-پالك 56-مجتمع بلوك 56-طبقه همكف-واحد شرقى--كدپستى 

9185934896 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (413681)

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1398/1/18 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت 

يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
1-محترم رضوى نسب فرزند عباس پالك 74/675 كوهان به مساحت 530/1 مترمربع

2- سامان سجده فرزند على پالك 75/2759 كيالن به مساحت 1135/58 مترمربع
م الف/5894

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى  محمد حميدى داراى شناســنامه شــماره 227  كدملى 3820649352 به شرح دادخواست به كالسه 
971643-8 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدسعيد 
حميدى به شناســنامه 48 در تاريــخ 1392/12/7 دراقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- شكوفه ســهرابى به ش.ش 75 ت ت 1323/1/6 كد ملى 
3820647910 همســر متوفى 2- محمد حميدى به ش.ش 227 ت. ت 1344/1/1  كد ملى 3820649352 
پســر متوفى 3- محمد امين حميدى بــه ش.ش 152 ت.ت 1345/1/1 كد ملى 3820648682 پســر متوفى 
4- توفيق حميدى به ش.ش 202  ت. ت 1351/3/2  كد ملى 3820649107 پسر متوفى 5- خديجه حميدى 
بــه ش.ش 5 ت.ت 1337/3/1 كــد ملى 3821262397 دختر متوفى 6- آفتاب حميدى به ش.ش 643 ت.ت 
1339/1/1 كد ملى 3820661743 دختر متوفى 7- مســتوره حميدى به ش.ش 154 ت.ت 1346/1/1 كد 
ملى 38220648690 دختر متوفى 8- بيان حميدى به ش.ش 221 ت.ت 1356/1/1 كد ملى 3820649298 
دختــر متوفى 9- چنــور حميدى ش.ش 237 متولد 1359/7/1 كدملــى 3820649441 دختر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9083

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه به توران خزائى نژاد
بدين وسيله به خانم توران خزائى نژاد فرزند محرمعلى شناسنامه شماره 434 و ملى 2200506775 ابالغ 
مى شود كه بانك پاسارگاد به استناد قرارداد بانكى شماره 1705/408 جهت وصول مبلغ 161/560/538 ريال 
تا تاريخ 1397/04/14 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700089 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/04/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آئين نامه  اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. م الف/97/180/6717- چاپ: 1397/12/23
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى چالوس

ابراهيم حسين زاده- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان چالوس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن خليلى به شماره شناسنامه 303 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1983/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حجت اله خليلى به شماره 
شناسنامه 5 در تاريخ 1397/11/15 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسن خليلى فرزند حجت 
اله ش م 0043051626 متولد 1349 صادره از تهران پســر متوفى 2- حســين خليلى فرزند حجت اله ش م 
0066904684 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 3- پروانه خليلى فرزند حجت اله ش م 0439875811 
متولد 1345 صادره از ساران دماوند دختر متوفى 4- فاطمه خليلى فرزند حجت اله ش م 0075705001 متولد 
1360 صادره از تهران دختر متوفى 5- فرشته خليلى فرزند حجت اله ش م 0055032958 متولد 1351 صادره 
از تهران دختر متوفى 6- ملوك حاجى اشــرفى فرزند ابوالقاســم ش م 0439806992 متولد 1328 صادره از 
ســاران دماوند همســر 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/5900 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

دادنامه
شــماره پرونده: 1165/97 ، شماره دادنامه:1409/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/17 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 شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مطروحه از ناحيه خواهان عليرضا حامديان فرزند 
محمد بطرفيت خوانده آقاى رضا حيدر بكى فرزند ذبيح اله به خواســته مطالبه مبلغ 9/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك ســند عادى به شــماره 18018332 مورخ 89/3/20-180182/46 مورخ 89/4/5 عهده بانك ملت 
و مطالبه هزينه دادرسى 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 شورا حاضر نگرديده و نسبت به دعوى 
مطروحــه عليرغم 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 خواســته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص بنابراين شورا با استناد 
به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مــواد 307-309-310-313 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 9/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم بر اساس نرخ شاخص بانك مركزى كه از طريق اجرا قابل محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد اين راى غيابى اســت و وفق مقررات ظرف بيست روز پس از ابالغ واخواهى 
در اين شــورا مى باشد وسپس ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم عمومى 

حقوقى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 1152/97 ، شــماره دادنامه:1327/97 ، تاريخ رسيدگى ...- بتاريخ 97/11/4 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فــوق تحــت 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 عليرضا حامديان 
فرزند محمد بطرفيت خواندگان 1- امير عباس فالح فرزند محمد 2- محمد امين خاكى فرزند محمد به خواســته 
مطالبه مبلغ 80/000/000 ريال بابت يك فقره چك سند عادى به شماره 555970 مورخ 95/8/10 عهده بانك 
صادرات و مطالبه هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بشرح دادخواست و ضمائم تقديمى با عنايت به محتويات 
پرونده نظر به اينكه با ابالغ اخطاريه و اطالع خواندگان از جريان جلسه دادرسى در شورا حاضر نگرديده و نسبت 
بــه دعوى مطروحه عليرغم وصف ابالغ و اطالع از وقت از ناحيه خواندگان 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 خواندگان را به ميزان اصل خواسته دارد بدين لحاظ ادعاى خواهان را مقرون به صحت تشخيص بنابراين شورا 
با اســتناد به مواد 198-519-522 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 307-309-310-313 قانون تجارت 
خواندگان را متضانا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى وفق مقررات و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 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 ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان ابوذر مراديان
كالســه پرونده: 3/11328/97 وقت رســيدگى:98/2/8 ساعت 9 صبح خواهان: على اكبر محدث ديلمى 
خوانده: ابوذر مراديان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر

قان��ون کار می گوید »حداقل  حقوق کارگران باید متناسب سبد خــانوار
با ن��رخ تورم و هزین��ه خانوار تعیین ش��ود« اما با 
اینکه تکلیف قانونی این مس��اله مش��خص اس��ت، 
جلسات ش��ورای عالی کار در مورد تعیین حداقل 
دستمزد سال آینده، هنوز به نتیجه نرسیده است.

روزهای پایانی س��ال برای کارگران همیشه با 
هیج��ان تعیین میزان افزایش حقوق و دس��تمزد 
سپری می ش��ود اما کارگران امسال بسیار دقیق تر 
از سال های قبل به فعالیت شورای عالی کار چشم 

دوخته اند.
تعیین حداقل دس��تمزد در ش��رایطی به یک 
کالف سردرگم تبدیل شده است که به گفته فرامرز 
توفیق��ی رئیس کمیته م��زد کانون عالی ش��ورای 
اس��المی کار، تعیین حداقل دستمزد به غیر از 15 

کشور، در تمام کشورهای دنیا اجرایی می شود.
در ش��رایط کنونی، نوس��انات ش��دید قیمتی 
موجب ش��ده تا هزینه های زندگی کارگران ایرانی 
افزایش قابل توجهی داش��ته باش��د؛ ت��ا جایی که 
براساس اعالم کمیته حقوق و دستمزد، بین هزینه 
3 میلیون و750 هزار تومانی کارگران و درآمد آنها 
اختالف یک میلیون و 89 هزار تومانی وجود دارد و 

باید تالش شود تا این شکاف به حداقل برسد.
ب��ا این حال، مهمترین س��وال این اس��ت که 
چگونه می توان افزایش حقوق و دستمزد کارگران 
را انجام داد تا از یک س��و بخش تولید و اش��تغال 
آسیب نبیند و از س��وی دیگر بتوان کارگران را از 

حداقل های امکانات رفاهی برخوردار ساخت؟

جلسه بی نتیجه شورای عالی کار
تاکنون 2 بار جلس��ه ش��ورای عالی کار برای 
تعیین میزان افزایش حقوق س��ال آینده کارگران 

برگزار ش��ده اما در این جلس��ات نتیجه و توافقی 
حاصل نشده است.

اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در ش��ورای 
عالی کار در این خصوص گفت: نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی در این جلس��ه نظ��رات خود را اعالم 
کردن��د که ب��ه دلیل تفاوت دی��دگاه جمع بندی و 
نتیجه گیری حاصل نشد. وی اضافه کرد: کارفرمایان 
پیش��نهاد دادن��د که افزای��ش حق��وق کارگران با 
احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه 
کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف های 
دریافت��ی کارگران تعمیم داده نش��ود. پیش��نهاد 
نمایندگان کارگری ب��ر افزایش یک میلیون و 89 
ه��زار تومانی حقوق کارگران ب��رای جبران فاصله 

میان درآمد و هزینه خانوار کارگران بود. 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان 
کرد: ب��ا توجه ب��ه اینکه اعض��ای س��ه جانبه گرایی 
)نمایندگان کارگ��ری، کارفرمایی و دولت( به نتیجه 
نرس��یدند، مقرر شد جلسه شورای عالی کار دوشنبه 
هفته آینده برگزار شود و بخش دولتی نیز نظر خود را 

درباره میزان افزایش حقوق کارگران اعالم کند. 

نقش دولت ها در تعیین حقوق و دستمزد
سه شنبه شب گذش��ته دومین نشست شورای 
عالی کار بود که با محوریت افزایش حقوق و دستمزد 
س��ال 98 به دلیل ب��ه توافق نرس��یدن نمایندگان 

کارگران و کارفرمایان، بی نتیجه باقی ماند.

و  کارگ��ران  نماین��دگان  دی��دگاه  اخت��الف 
کارفرمایان از اینجا نشات می گیرد که کارفرمایان 
با این استدالل که توان مالی ندارند، حاضر نیستند 
مابه التفاوت هزین��ه و درآمد کارگران را در قالب 
افزایش حقوق پرداخت کنند؛ به همین دلیل، الزم 
است تا رئیس ش��ورای عالی کار که اکنون محمد 
ش��ریعتمداری وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
اس��ت، به همراه رضارحمان��ی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و فرهاد دژپس��ند وزی��ر اموراقتصادی و 
دارای��ی به عنوان نماین��دگان دولت تکلیف میزان 

افزایش حقوق را روشن کنند.
 هوشیار رستمی کارش��ناس اقتصادی، درباره 
تعیین حداقل دستمزد گفت: تعیین حداقل دستمزد 
یک رویه جهانی است که با هدف حمایت از کارگران 
انجام می شود و به هیچ عنوان مختص ایران نیست. 
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دس��تمزد کار 
درس��تی اس��ت درباره رقم آن افزود: رقم حداقل 
دس��تمزد، باید براساس هزینه خانوار تعیین شود.
رس��تمی هزین��ه خانوار را 3 میلی��ون و750 هزار 
توم��ان ذکر کرد و ادامه داد: هزینه خانوار بهترین 
ش��اخص ب��رای تعیین می��زان افزای��ش حقوق و 

دستمزد کارگران محسوب می شود. 

رعایت شاخص های قانونی در تعیین حقوق
براس��اس ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزد 
باید بر مبنای رش��د نرخ ت��ورم و هزینه های خانوار 

افزایش یابد که بررسی های کمیته حقوق و دستمزد 
نش��ان می دهد این رق��م برای حقوق س��ال آینده 
کارگران معدل یک میلیون و 89 هزار تومان است؛ 
اما سوال اینجاست که آیا قانون کار تمام و کمال در 

تعیین افزایش حقوق کارگران رعایت می شود؟ 
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسالمی 
کار درب��اره نح��وه و ض��رورت افزای��ش حقوق و 
دس��تمزد کارگران گفت: افزایش حقوق کارگران 
بای��د با توجه به تورم و وضعی��ت هزینه خانوار در 

قالب سبد معیشت آنها انجام شود.
توفیقی افزود: براس��اس م��اده 41 قانون کار 
حق��وق کارگران باید با نگاهی به نرخ تورم س��بد 
معیشت کارگران افزایش یابد؛ این درحالیست که 
میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ 
نشده اس��ت. وی تاکید کرد: براساس علم اقتصاد، 
بای��د نرخ ت��ورم در هزینه کارگران ضرب ش��ده و 
حاصلضرب از هزینه کارگران کس��ر شود و نتیجه 

این محاسبه، به حقوق کارگران اضافه شود. 
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسالمی 
کار افزود: هر سال اعالم می شود که افزایش حقوق 
و دس��تمزد کارگران، کمی پایین تر از رش��د نرخ 
تورم اعمال می ش��ود، درحالی که میزان دریافتی 

کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد. 
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درخص��وص امکان 
اختصاص بس��ته حمایت��ی به کارگران ب��رای جبران 
هزینه های آنها، گفت: توزیع بس��ته حمایتی و یا کاال 

ب��ا ارز 4200 تومانی به عنوان حقوق اجتماعی مردم 
محسوب می شود که به عهده دولت است و کارگران نیز 
همانند سایر اقشار مشمول این شیوه حمایتی هستند.

توفیق��ی تصریح کرد: در ماده 3 قانون کار نیز 
به صراحت اعالم ش��ده که دستمزد کارگران باید 
به ش��کل نقدی پرداخت شود و بدون تردید قانون 

فصل الخطاب محسوب می شود. 

تعیین حداقل حقوق در 85 درصد 
کشورهای جهان

آنچه از برآیند س��خنان کارشناسان و فعاالن 
ح��وزه کارگری بر می آید این اس��ت که قانون کار 
به شکل کامل در تعیین حداقل حقوق و دستمزد 

کارگران رعایت نمی شود.
یک کارشناس��ان اقتص��ادی در این باره گفت: 
هم اکنون در بیش از 85 درصد کش��ورهای جهان 
حداق��ل دس��تمزد تعیین می ش��ود. س��یدمحمد 
صادق الحس��ینی اف��زود: تعیی��ن نش��دن حداقل 
دستمزد کاری بی معنا است اما برای آن باید درست 

و براساس رویه های جهانی اقدام کرد.
کارگ��ران برای کس��ب حداقل های معیش��ت 
سخت مشغول کارند؛ امروز هر کارگر به جای سه یا 
چهار نیروی انسانی کار کرده و حداقل ها را دریافت 
می کند، اما به دلیل نبود امنیت ش��غلی چاره ای به 
غیر از تحمل شرایط سخت ندارند. با توجه به شرایط 
سخت کار و نوسانات ش��دید قیمتی که خود را در 
زندگی اقشار کم درآمد نشان می دهد از شورای عالی 
کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان انتظار می رود 
تا در روزهای پایانی سال برای میزان افزایش حقوق 
کارگران تالش کنند تا ماده 41 قانون کار به درستی 
اجرایی شده و از کوچک شدن سفره خانوار کارگران 

جلوگیری به عمل آید.  ایرنا

جنگ زرگری متولیان شورای عالی ادامه دارد؛

بازی با معیشت مردم با ابزار دستمزد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار خبر داد
سند ملی اشتغال به دولت رفت 

معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال  کار و  وزیر کار از ارسال سند ملی اشتغال به کسـب 
کمیس��یون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: این وزارتخانه 

در حوزه سیاستگذاری اشتغال فعاالنه عمل کرده است.
عیس��ی منصوری درب��اره برخی ابهام��ات و انتقادات به 
سیاست های اشتغالی اعالم کرد: هم اکنون سند ملی اشتغال از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده و در کمیسیون 
اجتماعی دولت در حال بررس��ی اس��ت و کار بررسی آن در 

جلسه های بعدی پایان می یابد و به زودی ابالغ خواهد شد.
وی ادام��ه داد: همه تالش مان بر این بوده که بررس��ی 
س��ند ملی را طی چند ماه اخیر تمام کنیم و طبق قواعدی 
که قانون برنامه شش��م تعریف ک��رده هم به لحاظ زمانی و 

محتوایی کار آن را انجام دادیم.
وی با اعالم اینکه س��ند اشتغال مبتنی بر کار شایسته 
نیز تدوین شده و در انتظار تصویب دولت است، تصریح کرد: 

بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه های اخیر 
نقش خود را کامل کرده و به خوبی انجام داده است.

منصوری با اش��اره به حفظ اش��تغال موج��ود به رغم 
نب��ود منابع مالی، تاکید کرد: امر اش��تغال در س��ال جاری 
کاماًل متأثر از اقتصاد کالن بوده و با توجه به کاهش رش��د 
اقتصادی انتظار داشتیم که اشتغال هم ریزش داشته باشد 
و پیش بینی ما شرایط بدتری را نیز نشان می داد اما به دلیل 

مدیریت خوب، سال 97 در این حوزه مدیریت شد.
وی ادامه داد: در همین دوره تمرکز اشتغال را به سمت 
خدمات و صنایع خ��رد و کوچک بردیم و نتیجه خوبی نیز 
گرفته ایم و بخش عمده ای از اشتغال 609 هزار نفری که در 
یک س��اله منتهی به پاییز ایجاد شده مربوط به بخش خرد، 

کوچک، غیررسمی، خانگی و حمایتی بوده است.
منصوری افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
حوزه نقش زیادی دارد و به خوبی می دانیم که صنایع بزرگ 
متأثر از رشد اقتصادی است اما در این نوع از کسب و کارها 
و اش��تغال حمایتی و مشاغل خانگی و خرد کاماًل می توانیم 

نشانی بدهیم که در کدام بخش شغل ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای اعالم کرد
غ منجمد با قیمت مصوب یع مر آغاز توز

رئیس اتحادیه کش��وری فروشگاه های  زنجیره ای، از آغ��از توزیع مرغ منجمد بــــازار روز
تنظیم بازاری با قیمت مصوب خبر داد و گفت: روزانه 100 

تن مرغ منجمد با قیمت دولتی در تهران عرضه می شود.
امیرخس��رو فخریان درخصوص تدابیر اتحادیه برای بازار 
ش��ب عید گفت: اعضای این اتحادیه با برگزاری جش��نواره ها، 
اعط��ای تخفیفات و فروش ویژه، جوایز متنوع، عرضه ش��فاف 
و س��الم )مستقیم( انواع کاالهای اساس��ی و تنظیم بازاری در 
راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت اجتماعی، 
گام برداشته و تالش دارند شرایط الزم را برای ایجاد فضایی آرام 
و بدون دغدغه، نسبت به تأمین مایحتاج اساسی فراهم آورده تا 

مصرف کنندگان با خیالی آسوده، به استقبال بهار بروند.
وی با اش��اره ب��ه افزایش س��اعت کاری فعاالن رس��ته 
پوش��اک عض��و اتحادیه نیز گف��ت: براس��اس نتایج حاصله 
از جلس��ات ب��ا وزارت صمت، تخفیفات بیش��تری در حوزه 

پوشاک اعمال خواهد شد.
فخری��ان از توزیع روزانه 100 ت��ن مرغ منجمد تنظیم 
بازاری به نرخ مصوب دولتی، به منظور کاهش قیمت گوشت 
مرغ در اس��تان ته��ران خبر داد و اف��زود: این طرح مختص 
قشرخاصی نبوده و مصرف کنندگان می توانند از فروشگاه های 

زنجیره ای عضو اتحادیه، این کاال را دریافت کنند.
رئی��س اتحادی��ه کش��وری فروش��گاه های زنجیره ای 
همچنین درخصوص وضعیت ش��کر تنظیم ب��ازاری افزود: 
ظرفیت اعضای این اتحادیه ماهیانه ده هزار تن است که تا 
ب��ه حال، بخش عمده ای از میزان ش��کر مورد نیاز، جذب و 

بین مصرف کنندگان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه برنج تنظیم بازاری هندی نیز در سطح 
فروش��گاه های عضو در حال توزیع اس��ت، ادام��ه داد: برای 
تخصیص و توزیع س��ایر اقالم تنظیم بازاری کاالهای ش��ب 

عید، در حال رایزنی با مسئوالن ستاد تنظیم بازار هستیم.
فخریان گفت: ما همچون گذش��ته در اجرای هماهنگ 
سیاست های دولت در ساماندهی و ایجاد آرامش و ثبات در 

بازار به خصوص شب عید، گام بر می داریم.  ایرنا


