
7 یک شنبه  26 اسفند 1397  شماره 4987  معیـشت

اعطای بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت 
بانک رفاه بدون تشریفات پزشکی

بانک رفاه در راس��تای رضایت مندی مش��تریان، 
بیمه عمر مانده بدهکار تس��هیالت خود را بدون انجام 

تشریفات پزشکی اعطا می کند.
از تاریخ 97/12/1 بیمه عمر هر فقره تس��هیالت 
اعطایی بانک رفاه با رضایت و اختیار مشتریان حقیقی 
تا سقف 3 میلیارد ریال بدون احتساب سود و کارمزد 
متعلق��ه، نیازی به انجام تش��ریفات پزش��کی ش��امل 

تکمیل پرسشنامه و معاینات پزشکی ندارد.

 افزایش 2/5 برابری سقف برداشت
از خودپردازهای بانک ملت

سقف برداش��ت از دس��تگاه های خودپرداز بانک 
ملت در روزهای پایان اسفند امسال و تعطیالت نوروز، 

2.۵ برابر افزایش یافت.
این بانک با هدف تکریم و افزایش س��طح رضایت 
مش��تریان و تامین وجوه نقد آن��ان در روزهای پایان 
س��ال 97 و تعطیالت نوروز 9۸، س��قف برداش��ت از 
خودپردازه��ای خ��ود را برای دارن��دگان ملت کارت، 
افزای��ش داد. براس��اس این گزارش، دارن��دگان ملت 
کارت می توانن��د ت��ا روز ش��نبه 17 فروردین ماه 9۸ 
نسبت به برداشت پنج میلیون ریال در هر شبانه روز از 
دستگاه های خودپرداز بانک ملت اقدام کنند. تا پیش 
از این، س��قف برداشت از دستگاه های خودپرداز بانک 

ملت، دو میلیون ریال در هر شبانه روز بود.

نهمین سال تاسیس بانک ایران زمین
مدیرعامل بانک ایران زمین نهمین سال تاسیس 
ای��ن بانک را به مش��تریان وف��ادار، کارکنان خالق و 

سهامداران همراه، تبریک گفت.
درپیام عبدالمجید پورسعید آمده است؛ نام ایران 
زمین ب��رای ما الهام بخ��ش تالش و کوش��ش مردان 
بزرگی اس��ت؛ که همواره س��ربلندی این س��رزمین، 
بزرگترین هدف آنها بوده اس��ت. خداوند را شکرگزارم 
که در آستانه نهمین سالگرد تاسیس بانک ایران زمین، 
توفی��ق خدمت به مردم میهنم را ب��ه من و همکارانم 
عطا کرد. امروز در آس��تانه سالگرد تاسیس بانک، یک 
گام دیگر به تحقق چشم انداز »بانک ایران زمین بانک 
دیجیت��ال« نزدیک تر ش��ده ایم. اس��تفاده از نیروهای 
خالق، ایج��اد زیرس��اخت های جدی��د، بهره گیری از 
تکنولوژی های روز دنیا گام های موثری بوده اس��ت که 

در دو سال گذشته در این مسیر برداشته ایم. 

 پیام نوروزی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران درپیامی، 
فرارسیدن نوروز سال 139۸ را به مشتریان و همکاران 

نظام بانکی تبریک و شادباش گفت.
در بخش��ی از پیام عل��ی صالح آبادی آمده اس��ت: 
حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات در دس��تور کار 
بانک توس��عه صادرات قرار دارد. همکاران و مش��تریان 
گرام��ی تقارن به��ار طبیعت و آغاز ده��ه پنجم انقالب 
را در حالی جش��ن گرفته ایم که توطئه های دشمنان، 
ملت ای��ران را بیش از پیش بر آن داش��ت که گام های 
مقاوم تر و اس��توارتری برای جهش در مس��یر توسعه و 
پیشرفت بردارند. مجموعه بانک توسعه صادرات، امسال 
نی��ز همپ��ای ملت ای��ران و در کنار تج��ار، بازرگانان و 
صادرکنندگان محت��رم خود را برای پایداری و مقاومت 
در ای��ن مصاف نابرابر آم��اده کرده و حمایت همه جانبه 
هدفمند از صادرات کاالها و خدمات را در دس��تور کار 
خود دارد. چنانچه رهبر معظم انقالب اس��المی درپیام 
اخیر خود از "امید صادق به واقعیت های عینی" س��خن 
گفته اند، ضروری است با طراحی چشم اندازهای واقعی 
و ملموس از توس��عه و آبادانی، گام هایی عملی به سوی 

تحقق ایرانی آباد و سرافراز برداریم.

 افزایش مبلغ برداشت وجه نقد
از طریق دستگاه خودپرداز بانک شهر 
با توجه به ایام پایانی س��ال و ای��ام نوروز، امکان 
برداش��ت وجه نق��د از طریق دس��تگاه های خودپرداز 

بانک شهر به ۵ میلیون ریال در روز افزایش یافت.
در راس��تای ارائ��ه خدمات مطلوب به مش��تریان 
بانک در ایام پایانی سال جاری و نوروز 9۸ و همچنین 
افزایش میزان رضایتمندی ایش��ان، تا روز ش��نبه 17 
فروردین 9۸، س��قف مبلغ روزانه برداشت وجه نقد از 
طریق دس��تگاه های خودپرداز بانک ش��هر )به صورت 
درون بانک��ی( از مبل��غ دو میلی��ون ریال ب��ه مبلغ ۵ 

میلیون ریال افزایش یافت.

 اعالم نرخ حق الوکاله بانک اقتصاد نوین
در سال ۹۸

هیئت  مدیره بانک اقتص��اد نوین نرخ حق الوکاله 
سال 139۸ را حداکثر 2 درصد تعیین کرد.

 در اج��رای مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا و 
تصویب هیئت مدیره، نرخ حق الوکاله برای سپرده های 
سرمایه گذاری این بانک در سال 139۸ معادل حداکثر 
2 درصد تعیین شد. گفتنی است حق الوکاله براساس 

خالص منابع سپرده گذاران محاسبه می شود.

اخبار

2هزار پرواز فوق العاده در نوروز 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران از افزایش درخواس��ت 
ایرالین ها به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای پروازهای فوق العاده در 

نوروز به 2 هزار سورتی خبر داد.
س��یاوش امیرمکری درباره آمادگی فرودگاه های کشور برای انجام سفرهای 

نوروزی اظهار داش��ت: درخواس��ت هایی که برای انجام پروازه��ای فوق العاده به 
ما داده می ش��ود ب��ا آنچه اتفاق می افتد متفاوت اس��ت. وی با بی��ان اینکه تا کنون 

درخواس��ت انجام 2 هزار پرواز فوق العاده به فرودگاه مهرآباد آمده است، افزود: اما اینکه 
در عمل این پروازها انجام ش��ود یا نه، به عملیات ایرالین های بس��تگی دارد که معموالً 

آنچه در عمل اتفاق می افتد، کمتر از آن چیزی است که درخواست می شود.
وی یادآور شد: ما آمادگی خود را برای پذیرش همه درخواست های مربوط به پروازهای 

فوق العاده براساس مجوزهایی که به ایرالین ها داده شده، اعالم کرده ایم.  ایرنا 

ج مراقبت  بر
زندگی عزت مند در انتظاردارندگان درآمد 
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال آینده دارندگان درآمد ثابت باید 

از زندگی بهتر و عزت مندتری برخوردار شوند.
 محمد شریعتمداری اظهار کرد: در سال 97 به دلیل فشارهای نظام سلطه، 
اف��رادی که دارای درآمد ثابت بودند فش��ارهایی را تحمل کردند. به  عنوان یک 

ش��هروند ایرانی و درپی این اتفاقی که باعث شد به افرادی که دارای درآمد ثابت 
هس��تند فشار بیاید، باید تمام تالش خود را در س��ال 9۸ به کار بگیرم تا فشارها به 

حداقل ممکن برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال آینده با تصمیمات 
دول��ت و مجلس در س��ال 9۸ دارندگان درآم��د ثابت از زندگی بهت��ر و عزت مند تری 
برخوردار ش��وند. وی اضافه کرد: مخصوصاً کارگران که قش��ر تولید هستند و معلمان که 

همه دانش کشور بر پایه تالش آنها رو به رشد است در کانون توجه هستند.  ایسنا

کسب و کار
ثبت ساز و کار ایرانی متناسب با اینستکس؛ به زودی 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد س��از و کار متناسب با کانال معرفی شده 
 )STFI( از طرف س��ه کشور اروپایی با نام ساز و کار ویژه تأمین مالی و تجارت

بزودی در تهران ثبت می شود.
عبدالناصر همتی گفت: ثبت این شرکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن 

ایران برای عملیاتی ش��دن س��از و کار اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود 
برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش ها و طرق ویژه ای که 

طراحی کرده ایم به خصوص از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری ادامه می دهیم. 
با مذاکراتی که همکاران من داشتند، توضیحات کامل در مورد ساز و کار ایرانی متناسب 

با ساز و کار اروپایی داده اند و ما منتظر اقدامات عملی از طرف اروپا هستیم. 
گفته می ش��ود این کانال قرار اس��ت ابزار انتقالی ویژه  مالی با هدف تسهیل تجارت 

مشروع بین عامالن اقتصادی اروپا و ایران باشد.  بانک مرکزی

پشت باجه 

آگهى مفقودى سند خودرو

ســند مالكيت و برگ ســبز و برگ كمپانى خودرو پژو پارس 

مدل 88 بشــماره انتظامــى 423ط176- ايران 78 و شــماره 

موتــور  شــماره  و   NAANO1CA29E845950 شاســى 

12488115282 بمالكيــت كاظــم محمودى ريكنــده مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

آگهى مفقودى
برگ سبز (شناسنامه ) و سند كمپانى وبيمه نامه خودرو كاميون بارى  بنز به شماره انتظامى 418 ع 24 ايران 
49 مدل 1971 به شــماره موتور 96210012188 وشــماره شاسى 10707631 به نام جابر امير پور به شماره 

ملى 4232024905  مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است  . ياسوج

برگ سبز (شناسنامه ) و سند كمپانب خودرو سوارى رنو لوگان L90 به شماره انتظامى 652ب26 ايران 49 
 SDN به نام NAPLSRALD71006878 وشماره شاسى K4MA690D021058 مدل 1386 به شماره موتور

PHTZ PSDKD  به شماره ملى 4230106599 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است  . ياسوج

ســند كمپانى خودروســوارى پرايد به شــماره انتظامى 714 ج 33 ايران 49 مدل 1387 به شــماره موتور 
2498780 وشــماره شاســى  s1412287797969   به نام اسماعيل خوشــنود به شماره ملى 4232061029  

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است  .ياسوج

سند كمپانى و برگ سبز (شناسنامه ) خودروسوارى پژو405 به شماره انتظامى 371 ج  61  ايران 49 مدل 
1381 به شماره موتور 22568100551 وشماره شاسى 81022991  به نام رحمن صولتى پور مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط است  . ياسوج

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيســتم چانگان تيپCS35-AT  مدل 1396 برنگ سفيد-روغنى 
بشماره موتور JL478QEEGC9AN175715 و شماره شاسى N4S921200H1005978 و شماره پالك ايران 

84-419 ص 79 به نام سينا تركستانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو 206 تيپ آريان مدل 1389 برنگ سفيد-روغنى بشماره 
موتور 13189000886 و شــماره شاسى NAAP31EG7AJ236924 و شماره پالك ايران 55-897 ى 63 به 

نام منوچهر شجاعى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كليه مدارك اعم از برگ سبز، سندكمپانى وكارت موتورسيكلت كبير رنگ آبى كاربنى مدل 1390 به شماره 
پالك 765-28293 شماره موتور 162FMJ*41395196*و  بشماره تنه 150Z9013371 بنام حميد على آبادى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

كارت هوشــمند بشماره 3053412 متعلق به سوارى كرايه ســمند مدل 1394 رنگ زررد روغنى بشماره 
پالك ايران42-861ع76 بشماره موتور 147H0104084 و شماره شاسى NAACR1HW9EF583052 بنام 

محمد مهرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

برگ سبز(ســند مالكيت) خودرو ســوارى پژو 1600cc-405GLX مدل 1389 به رنگ نقره اى متاليك به 
شــماره موتور: 13989004755 و به شماره شاسى NAAM31FC6BK259417 و به شماره پالك ايران 25- 

429 ن 69 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سقز

برگ ســبز (ســند مالكيت) خودرو سوارى پرايد 131SE به رنگ سفيد روغنى مدل 1395 به شماره موتور 
M13/5551573 و به شــماره شاســى NAS411100G3465992 وبه شــماره پالك ايران 66 -688 ق 41 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سقز

برگ سبز( سند مالكيت) خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1 مدل 1383 به رنگ بژ متاليك و به 
شماره موتور 2004147 و شماره شاسى 14200259 و به شماره پالك ايران 41- 228 س 53 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سنندج

اصل كارت هوشــمند خودروى كاميون خاور بادســان صادره از پايانه حمل نقل  به شماره كارت 2084397 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

اينجانب فاطمه داور پناه مالك خودروى پژو 206 به شــماره شــهربانى 739ب21 ايران 10وشماره شاسى 
NAAP13FE4GJ876373وبه شماره موتور 163B0277995به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ ســبز پرايد به شــماره پالك 412 ب 43 ايران 26 بنام تيمور كيانژاد مدل 1388 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

بدينوسيله اعالم ميدارد گواهينامه موقت پايان تحصيالت خانم سوگند محمودى فرزند بابك دارنده شماره 
ملى 3240346745 صادره از كرمانشاه متولد 1369 در رشته مهندسى كشاورزى – زراعت و اصالح نباتات مقطع 
كارشناسى پيوسته به شماره 1410378/ف در تاريخ 92/8/8 در دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرمانشاه به آدرس 
كرمانشاه انتهاى شهرك ژاندارمرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. نوبت اول 97/12/26- نوبت 

دوم 98/1/17- نوبت سوم 98/2/3

ســند و فاكتور فروش خودرو زانتيا ســفيد رنگ به شــماره پــالك ايران 95-423س47 و شــماره موتور 
52813 و شــماره شاســى s1512287174284 متعلق به آقاى مالك راشــد دورازهى مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سراوان

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 97/12/15 آگهى بنام على عسجدى كه شادروان ابراهيم 

السمى تاريخ فوت 97/12/9 صحيح است كه اشتباه 89/12/9 درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
شوراى حل اختالف 2 دماوند

آگهى حصر وراثت
آقاى خيرخواه ، شهرت : شاهون وند ، نام پدر : ميرزا ، بشناسنامه 231 صادره از انديمشك درخواستى 
بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم فاطمه ، شــهرت : ميرى بشناســنامه 
1930440030 صادره انديمشك در تاريخ 17/ 10/ 97 در اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه اش عبارتند 
از : 1 _ دوست محمد شاهون وند به شماره شناسنامه 42775 صادره از خرم آباد 2 _ خيرخواه شاهون وند 
به شماره شناسنامه 231 صادره از انديمشك 3 _ محمد شاهون وند به شماره شناسنامه 42776 صادره 
از خرم آباد  4 _ على مســتعان به شــماره شناسنامه 125 صادره از انديمشك ( پسران متوفى )  5 _ هاجر 
شاهون وند به شماره شناسنامه 1930901143 صادره از انديمشك 6 _ گل زنان شاهون وند به شماره 
شناسنامه 145 صادره از انديمشك ( دختران متوفى ) و الغير.  اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين 

تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف دادگاه عمومى الوار گرمسيرى- حسن سپهوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على رحيمى پردنجانى داراى شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به كالسه 970797 ازاين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان فاضل رحيمى فرزند 
اسمعيل به شماره شناســنامه 4679077883در تاريخ1396/5/3در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- مهدى رحيمى پردنجانى به ش ش 2090نســبت 
فرزند    2- حشمت اهللا رحيمى پردنجانى به ش ش 1590نسبت فرزند   3- حكمت رحيمى پردنجانى به 
ش ش 79نسبت فرزند   4- على رحيمى پردنجانى به ش ش 52نسبت فرزند   5-رستم رحيمى پردنجانى 
به ش ش 687نسبت فرزند   6- يعقوب رحيمى پردنجانى به ش ش 1756نسبت فرزند  7- الهام رحيمى 
پردنجانى به ش ش 53نسبت فرزند 8- بى بى جان كاظمى به ش ش 1264نسبت همسر      وال غير ........ 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.
 دبير شوراى حل اختالف شماره  2- مردانى - حوزه قضايى فارسان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم سكينه شماروند دستنائى داراى شناسنامه شماره 1به شرح دادخواست به كالسه 970704 ازاين 
شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان نامدار باقرى فارسانى 
به شماره شناسنامه 4678953256در تاريخ1374/5/2در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسين باقرى فارسانى به كد ملى 4670083104نسبت فرزند     
2- ســودابه باقرى فارســانى به كد ملى 4670180428نســبت فرزند    3- توران باقرى فارسانى به كد 
ملى 4670138626نسبت فرزند   4- زينب باقرى فارسانى به كد ملى 54نسبت فرزند   5-ايران باقرى 
فارسانى به كد ملى 163نسبت فرزند   6-ولى محمد باقرى فارسانى به كد ملى 3443نسبت فرزند   7- 
سكينه شماروند به ش ش 1نسبت همسر 8- سرو گل حيدرى به ش ش 944نسبت همسر وال غير ........

اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.
 دبير شوراى حل اختالف شماره  2- مردانى - حوزه قضايى فارسان

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه تحديد حدود از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 199/84 متر مربع پالك 123 فرعى 
از 3342 اصلى واقع در بخش ســه بوشهر-برازجان-شــهر برازجان با كاربرى فضاى سبز مورد درخواست 
آقاى نعمت اله مقدســى از طرف آقاى عبداله دم خوره و شــركاء به ايشان واگذار گرديده است. نامبرده در 
اجراى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تقاضاى ثبت نموده است 
و حســب تقاضاى نامبرده كه در اجراى ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى درخواست انتشار آگهى تحديد حدود نموده است در روز 1398/02/04 در محل شروع بعمل 
خواهد آمد.  اينك بوسيله اين آگهى از متقاضى و كليه صاحبان امالك مجاور طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت 
ميشود كه  در وقت مفرر در محل حضور بهمرسانند واخواهى مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد ضمنا معترض مكلف 
اســت طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتى مصوب 1373/02/25 
و ماده 86 آيين نامه اجرايى ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت دادخواســت به مرجع 

قضايى محل تسليم دارد. تاريخ انتشار: 1397/12/26- م الف/1579
محمد چهابدار- رييس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 9100258
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 1462/50 مترمربع به پالك ثبتى 1314 
فرعى از ســنگ 71 اصلى واقع در قريه جيالرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماالً به طول 30 متر 
به خيابان 10 مترى شــرقاً به طول 48 متر به پالك 777 فرعى جنوبا به طول 30 متر به قطعه 19 تفكيكى 
غربا اول به طول 8 متر به پالك 777 فرعى دوم به طول 40 متر به قطعه 14 تفكيكى فواصل ذكر شده پى 
در پى اســت كه ذيل ثبت 20378 صفحه 172 دفتر 149 بنام وقار وحدت صادر و تسليم گرديده سپس 
مع الواســطه طبق سند قطعى شماره 75236-1370/7/15 دفترخانه يك دماوند به محمد شكرى انتقال 
يافته اســت و مورد ثبت طبق اســناد رهنى شــماره 21695-1381/7/7 و 21905 مورخ 1381/7/7 
و 24254 مــورخ 1384/10/14 دفترخانــه 333 تهران در رهن بانك ســپه شــعبه مركزى قرار گرفته و 
برابــر نامه شــماره 99/86 مــورخ 1386/11/17 اجراى احكام مدنى دادگســترى دماوند و نامه شــماره 
153/89 مــورخ 1389/09/30 اجراى احكام مدنى دادگســترى دماوند به مبلغ 1656000000 ريال و 
33097000 ريــال و برابر نامه شــماره 92030122110900017 مــورخ 1392/11/18 اجراى احكام 
مدنى دادگســترى دماوند مبلغ 15392000000 ريال و برابر نامه شماره 139719100115467 مورخ 
1397/11/13 شــعبه 101 دادگاه كيفرى شــعبه 2 دماوند به مبلغ 1200000000 ريال بازداشــت مى 
باشــد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالســه 9100258 شده است و برابر نظريه 
مورخ 1397/10/29 كارشــناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق 
واقع است در دماوند گيالوند بعد از پمپ بنزين كوچه ياس يك پالك 19 ملك مذكور با توجه به جميع جهات 
موثر در موقع كارشناس از قبيل موقعيت قرار گيرى شرايط و امكانات و قدمت بنا ارزش روز ششدانگ ملك 
مورد بازديد بدون در نظر گرفتن هر گونه بازداشتى يا بدهى احتمالى به اشخاص حقيقى يا حقوقى و صحت 
تصوير مدارك در دسترس و نبودن مانعى جهت انتقال قطعى ششدانگ و تصوير گواهى پايان كار ساختمان 
شــهردارى دماوند با شــماره و تاريخ ناخوانا سطح كل زيربناى ساختمانى ساخته شده 360 مترمربع بصورت 
مســكونى داراى پروانه ساختمانى شــماره 2376 مورخ 1354/04/24 ميباشد و مبلغ 40000000000 
ريال (چهل ميليارد ريال) ارزيابى شــده اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر 
در روز يكشــنبه مورخ 1398/01/25 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد 
اجراء واقع در دماوند بلوار شــهيد بهشــتى جنب ســينما پرستو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند از طريق 
مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 40000000000 ريال (چهل ميليارد ريال) شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى 
اســت چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان 
ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين 
شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه رقم 
قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشــده به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم ســند انتقال موكول به ارايه 
مفصا حســابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 

139705001090001128 بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى 97/12/26
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور- دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت 1049/8 مترمربع بشماره 514 فرعى از 90 اصلى واقع در 
آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر جلد 139720301058005116 داراى سند مالكيت بنام آقاى هادى 
حاجى حسينى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 001345-1397/12/15 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن 
بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5909
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم پروازى به شــماره شناســنامه 1314 به شــرح دادخواست به كالســه 245/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و  چنين اشــعار داشته كه شادروان ميرزا بابا پروازى به شماره شناسنامه 
1302 در تاريــخ 75/11/8 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از 1- ابراهيم 
پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1314 فرزند متوفى 2- حسن پروازى فرزند ميرزابابا به ش ش 1353 فرزند 
متوفى 3- شــاه جهان پروازى فرزند محســن به ش ش 1306 همســر متوفى ، اينك با  انجام تشــريفات قانونى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5907
شوراى حل اختالف آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منيژه قاسمى به شماره شناسنامه 1 به شرح دادخواست به كالسه 227/97 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر قاسمى  بشناسنامه 113 در تاريخ 55/1/14 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه قاسمى فرزند 
على اكبر به ش ش 20 صادره از دماوند دختر متوفى 2- فرح بانو قاسمى فرزند على اكبر به ش ش 4 صادره از 
دماوند دختر متوفى 3- شــهربانو قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 21 صادره از دماوند دختر متوفى 4- بهجت 
قاســمى فرزنــد على اكبر به ش ش 8 صــادره از دماوند دختر متوفى 5- راضيه قاســمى فرزند على اكبر به ش 
ش 1395 صادره از دماوند دختر متوفى 6- منيژه قاســمى فرزند على اكبر به ش ش 1 صادره از دماوند دختر 
متوفى 7- حاجيه خانم قاسمى فرزند على به ش ش 485 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضــي دارد و يا وصيتنامه از 
متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/5903
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عظيم اميرى بشــماره ملى 0046397647 به اســتناد گواهى حصر وراثت صادره از حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند با اعتبار محدود به شــماره 950647 درخواســتى به شماره 970786 تقديم اين شورا نموده 
و تقاضاى اصالح آن گواهى به مبلغ نامحدود را دارد و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان مهدى اميرى به شماره 
شناسنامه 838 در تاريخ 1395/8/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- آقاى شــهرام اميرى فرزند مهدى به ش ش 0057161641 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى بهرام 
اميــرى فرزنــد مهدى بــه ش ش 0053353226 صادره از تهران پســر متوفى 3- خانم شمســى اميرى فرزند 
مهــدى بــه ش ش 0035184914 صــادره از تهران دختر متوفى 4- آقاى بهنام اميــرى فرزند مهدى به ش ش 
0037425609 صادره از تهران پســر متوفى 5- آقاى عليرضا اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046911189 
صادره از تهران پسر متوفى 6- آقاى عظيم اميرى فرزند مهدى به ش ش 0046397647 صادره از تهران پسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5904
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى / خانم سيروس سرمست
بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد امين رسولى فرزند كريم خان دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع به حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه موصوف ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از 
آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين حوزه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت 

به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف/5911
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
خانم پريســا لكهاى ريزى فرزند پرويز داراى شــماره شناسنامه 1069 به شرح كالســه 1084/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پرويز لكهاى ريزى فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 8 در تاريخ 97/11/2 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است 
به: 1- پروانه كيانى فالورجانى ش ش 115 همســر متوفى 2- ســرور خسرويان ريزى ش ش 885 مادر متوفى 
3- پريســا لكهاى ريزى ش ش 1069 دختر متوفى 4- پرســتو لكهاى ريزى ش ش 2317 دختر متوفى 5- مريم 
لكهائــى ريــزى ش ش 3893 دختر متوفى 6- محبوبه لكهائى ريزى ش ش 3894 پســر متوفى 7- پيمان لكهاى 
ريزى ش ش 508 پسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 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 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بازكياگوراب الهيجان سنگ 
اصلى 36 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير :- پالك فرعى 1871 مفروز از 353- سهيل اسالمى فرزند سيروس 
ش ش 126 و كدملــى 2721587420 صــادره از الهيجان- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 422 مترمربع از مورد  مالكيت ضفرالدين رضوى طوسى و على حبيبى و على مردان قربانى و محمد على 
جهانگير بلورچيان به اســتناد راى 139760318005003064 مورخه 1397/11/17 هيات. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و ظرف 
مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين 
صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/12  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/26  
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رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رمضان كاشــانى داراى شــماره ملى 0439032490 بشرح دادخواســت به كالسه 97/ش410/6 از 
ايــن دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عاليه پايچو به شناســنامه 
1115 در تاريــخ 1397/10/27 اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- رمضان كاشــانى فرزند باقر ش م 0439032490 ت ت 1356/12/1 -2- مريم كاشانى فرزند 
باقــر ش م 0439144965 ت ت 1346/2/1 – 3- معصومه كاشــانى فرزند باقر ش م 0439747211 ت ت 
1351/09/27- 4- فاطمــه كاشــانى فرزنــد باقــر ش م 0439145295 ت ت 1348/6/1 -5- محمد طاهر 
كاشانى فرزند باقر ش م 039144450 ت ت 1342/9/5 ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5912
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اخطار اجرايى اصالحى
مشــخصات محكوم عليه: معصومه محمدزاده ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: مهدى حدادى برزكى 
فرزند على به نشــانى كاشــان برزك محله امام منزل حدادى  ، به موجب راى شــماره 805 تاريخ 97/9/11 حوزه 
ســيزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال و تنظيم سند رسمى 
يك دستگاه خودرو پژو سوارى 405 مدل 1390 رنگ نقره اى شماره پالك جديد 53 ايران 578ه41 شماره موتور 
12490097791 شماره شاسى (5 رقم آخر) 28154 تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشر دولتى قابل 
پرداخت است.. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

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

برابر راى شماره 139760301053005293 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ســيد على خادم فرزند سيد ناصر بشماره شناســنامه 8925 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
بــا بناى احداثى به مســاحت 4104/21 مترمربع پالك 1398 فرعى از 93 اصلى واقــع در جعفرآباد خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / ســيد على خادم محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6088
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005286 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حسين نورى ثانى آبادى فرزند يداله بشماره شناسنامه 51431 صادره از يزد در ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى به مســاحت 48911/71 مترمربع پالك 1044 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رسمى آقاى حسين نورى ثانى آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6089
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053005282 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى جالل رســولى خانى آبادى فرزند على بشــماره شناســنامه 3 صادره از در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
مســاحت 40372/92 مترمربع پــالك 1088 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى از مالك رســمى 
آقايان محمد قشقايى و مهدى سرشكى و عباس ابرقويى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17 - م الف/6090
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال بابت دو 
فقره چك به شــماره 877458-97/4/30 و 877459-97/5/30 نزد بانك رفاه كارگران به انضمام خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به و كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و غيره به 
مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
620/97 ثبت و براى تاريخ 98/2/10 ســاعت 11/00 صبح وقت رســيدگى تعييــن گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه بانو بى بى بدرى غفورى سبزوار فرزند سيدضياءى الحق باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده 
منظــم بــه تقاضاى كتبى جهت دريافت ســندمالكيت المثنى نوبــت اول به اين اداره مراجعه كرده ومدعى اســت 
ســندمالكيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك 11700 فرعى از2-اصلى واقع در بخش12شهرستان سبزوار 
كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل مكان مفقودشده است بابررسى دفترامالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل 
دفتر 202 صفحه 32 بشماره ثبت 37295 بنام ايشان ثبت و سند بشماره 320269 نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ صادروتسليم شده است دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد.لذا باستناد ماده120آئينامه قانون 
ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نســبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود 
ســندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل 
سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت 
مقرر ويا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به صدور سندمالكيت المثنى وتسليم 

آن به متقاضى اقدام خواهدشد.(م الف 97/100/1939)
تاريخ انتشار:97/12/26

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

هم اکن��ون ایران با تولید ۶1۰  میلیون مترمکع��ب در روز و مشـعــــل
قطر با تولید روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز، 
برداشت سایه به س��ایه ای از مخزن مشترک گازی 
پارس جنوبی دارند و هر دوطرف با اجرای پروژه های 

توسعه ای به دنبال افزایش این ظرفیت هستند.
می��دان گازی پارس جنوب��ی بزرگترین منبع 
گازی جهان اس��ت که روی خط مرزی مش��ترک 
ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و اصلی ترین 

منبع انرژی ایران و قطر محسوب می شود.
ای��ن می��دان دارای ح��دود 1۸۰۰ تریلی��ون 
فوت مکعب )۵1 تریلی��ون متر مکعب( گاز طبیعی 
درجا و ۵۰ میلیارد بشکه )7.9 میلیارد متر مکعب( 
میعانات گازی اس��ت. این میدان گازی، مساحتی 
ح��دود 97۰۰ کیلومترمرب��ع )37۰۰ مایل مربع( 
را پوش��ش می دهد ک��ه از این مس��احت، 37۰۰ 
کیلومتر مرب��ع )14۰۰ مایل مرب��ع( آن واق��ع در 
آب های ایران است و ۶۰۰۰ کیلومتر مربع )23۰۰ 

مایل مربع( واقع در آب های قطر است.
برآوردهای وزارت نفت ایران حاکی از این است 
که ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان مشترک 
14 تریلیون مترمکعب به همراه 1۸ میلیارد بش��که 
میعانات گازی است که حدود 7.۵ درصد از کل گاز 
دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل 
می ش��ود، اما برآوردهای آژان��س بین المللی انرژی 
)IEA( نشان می دهد که از 14 تریلیون مترمکعب 
گاز درجا در بخ��ش ایرانی این میدان، فقط حدود 
1۰ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداش��ت است که 

ای��ن میزان معادل 3۶ درص��د از کل ذخایر گازی 
موج��ود در ایران و معادل ۵.۶ درصد از کل ذخایر 

گازی جهان را در بر می گیرد.
بخش قط��ری میدان مش��ترک پارس جنوبی 
با ن��ام "گنبد ش��مالی" ش��ناخته می ش��ود. قطر 
تمام��ی نی��از داخل��ی و صادراتی گاز خ��ود را از 
"گنبد ش��مالی" تأمین می کن��د. طبق برآوردهای 
صورت گرفته میزان ذخایر گازی بخش قطری این 
میدان مش��ترک، 3۶ تریلیون مترمکعب است که 
IEA میزان قابل استحصال گاز در بخش قطری را 

حدود 2۶ تریلیون مترمکعب تخمین زده است.
مخ��زن گازی پارس جنوب��ی بین دو کش��ور 
مشترک است و قسمت عمیق تر آن در بخش قطری 
قرار دارد و س��اختار این مخزن نشان می دهد که 
شیب آن به سمت قطر است و هرچه قطر برداشت 
بیشتری داشته باش��د، سیر حرکت منابع گازی و 

میعانات به سمت قطر بیشتر می شود.
قطر توس��عه "گنبد شمالی" را از سال 1991 
آغاز کرده اما ایران توسعه "پارس جنوبی" را از سال 
2۰۰1 آغاز کرده است که در شروع به کار 1۰ سال 
از قطر عقب مانده ایم. در فاصله س��ال های 1991 
ت��ا 2۰۰1، قطر حدود 21۰ میلیارد مترمکعب گاز 

از این میدان اس��تخراج کرد که به ارزش آن زمان، 
حدود ۶۰ میلیارد دالر ب��رای قطر درآمد به دنبال 

داشته است.
قط��ر پروژه های متع��ددی در می��دان گنبد 
ش��مالی تعریف کرده و اکنون ب��ا 1۶ فاز تولیدی 
به میزان ح��دود ۶۰۰ میلی��ون مترمکعب در روز 
از بخ��ش قطری می��دان مش��ترک پارس جنوبی 

برداشت گاز دارد.
برداشت گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی 
در س��ال 13۸1 شمسی )2۰۰3( با بهره برداری از 
فازه��ای 2 و 3، به ۵۶ میلی��ون مترمکعب در روز 
رس��ید. این رقم با به بهره برداری رسیدن فازهای 
در س��ال  و 1۰   9 و   ۸ و   7 و   ۶  ،۵ و   4 ی��ک، 
13۸۸ به 2۸۵ میلیون مترمکعب در روز رس��ید. 
از س��ال 13۸۸ تا س��ال 1392 با توسعه همزمان 
فازهای پارس جنوبی و عدم اولویت بندی پروژه ها، 
ش��اهد افزایش ظرفی��ت تولی��د گاز از این میدان 
مش��ترک در س��مت ایران نبودیم اما در سال 92 
ب��ا اولویت بندی فازها و تمرکزدهی به بهره برداری 
سریعتر از فازهای با پیشرفت فیزیکی باالتر، رفته 
رفته فازه��ای 12 و 1۵ و 1۶ به مدار بهره برداری 
وارد ش��دند و در س��ال 139۵ ظرفیت تولید گاز 

ای��ران از میدان مش��ترک پارس جنوب��ی به 4۵3 
میلیون مترمکعب رسید.

توس��عه در پارس جنوبی با سرعت ادامه یافت 
و ب��ا بهره برداری از فازه��ای 17 و 1۸، 19 و 2۰ 
و 21 در س��ال 9۶ به رک��ورد تولید ۵7۰ میلیون 
 A مترمکعب در روز و با بهره برداری از س��کوهای
و C فاز 14 در س��ال جاری به ظرفیت تولید ۶1۰ 

میلیون مترمکعب در روز رسیدیم.
طبق آخرین اعالم وزارت نفت، هم اکنون ایران 
با تولید ۶1۰ میلیون مترمکعب در روز و قطر با تولید 
روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز، برداشت سایه 
به س��ایه ای از مخزن مش��ترک گازی پارس جنوبی 
دارند و هر دو طرف با اجرای پروژه های توس��عه ای 

به دنبال افزایش این ظرفیت هستند.
 ،A ،24 13، 22 وD ،13B در ایران، سکوهای
13C ،14B، 22 و 14D، B 24 و 13A در ی��ک 
سال آینده وارد مدار بهره برداری می شوند و ظرفیت 
تولی��د گاز ایران از این مخزن مش��ترک به بیش از 

7۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
تع��داد چاه ه��ای حفر ش��ده توس��ط قطر در 
بخش های مختلف "گنبد ش��مالی" نش��ان دهنده 
بی توجه��ی به اصول برداش��ت صیانت��ی از مخزن 

توسط این کشور شریک و رقیب در مخزن مشترک 
پارس جنوبی است.

ع��الوه ب��ر ای��ن، هم��کاری نزدی��ک قط��ر با 
ش��رکت های اروپای��ی، ج��ذاب ک��ردن روش های 
ق��راردادی و گنجاندن ردیف مش��ارکت در تولید، 
استفاده از تکنولوژی های نوین همچون حفاری های 
مایل و افقی در مخزن، آزاد بودن شرایط تجاری این 
کشور در مقایسه با شرایط تحریمی علیه کشورمان 
و همچنین پیش بودن 1۰س��اله این کشور در آغاز 
توس��عه مخزن مش��ترک پارس جنوبی، شرایطی را 
به وجود آورده که هرچه ایران در توسعه این مخزن 
مش��ترک تأخیر داشته باش��د، به صورت تصاعدی 

منافع ملی در برداشت گاز را از دست  می دهد.
از س��وی دیگ��ر آغ��از مرحله کم فشارش��دن 
بخش های��ی از مخزن گازی پارس جنوبی به  دنبال 
برداش��ت بی رویه و غیرصیانتی ش��ریک قطری و 
همچنین مسئله طبیعی ش��یب میدان و فرار گاز 
به س��مت دیگر مخزن در طرف قطر، زنگ خطری 
ب��زرگ برای ایران بوده که اگر امروز در برداش��ت 
روزانه گاز از پارس جنوبی به قطر نمی رسیدیم، قطعاً 
در آینده برای رسیدن به مقدار فعلی تولید روزانه 
گاز )۶1۰ میلی��ون مترمکعب( دیگر با هزینه های 
کنونی نمی توانستیم پروژه ها را به سامان برسانیم 
و چه بسا کنار افزایش هزینه های تأمین تجهیزات 
و توس��عه میدان، با نیاز پیدا کردن به تأسیس��ات 
فشار افزایشی، میلیون ها دالر به هزینه های توسعه 
و ماه ها تأخیر به زمان بهره برداری پروژه ها تحمیل 

می شد.  وزارت نفت

ایران چگونه در برداشت برابر روزانه گاز از پارس جنوبی به قطر رسید؟

رقابت روی بزرگترین منبع گازی جهان

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار خبر داد
یر ۵ هزار تومان  غ به ز کاهش قیمت تخم مر

دبیرکل کانون سراس��ری م��رغ تخم گذار با  بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی، قیمت سبد خــانوار
تخم مرغ به زیر ۵ هزار تومان می رس��د، گف��ت: دولت صادرات را 

آزاد و تخم مرغ را برای مصرف کننده قیمت گذاری کند.
س��یدفرزاد طالکش با بی��ان اینکه پیش بینی می ش��د قیمت 

یابد، تخم مرغ در هفته پایانی س��ال به دلیل رشد تقاضا، افزایش 
گفت: متأسفانه این پیش بینی محقق 

نشده و قیمت این کاال نسبت به یک 
هفته قبل تقریباً ثابت مانده است.

وی اضاف��ه کرد: حتی پیش بینی می ش��ود قیمت تخم مرغ در 
2۸ اس��فندماه حدود 2۰۰ تا 3۰۰ تومان ارزان تر شود ضمن اینکه 
در صورت ادامه روند کنونی پیش بینی 
می ش��ود از ح��دود 1۰ فروردین به 
بعد قیمت تخم مرغ به کمتر از ۵ 

هزار تومان کاهش یابد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ما ساز و کار این مساله 
را به مسئوالن اعالم و با آنها صحبت و مذاکره کرده ایم که صادرات 
تخم مرغ باید آزاد شود و اگر دولت نگران این است که با آزاد شدن 
صادرات، قیمت در بازار داخلی با جهش مواجه ش��ود، پیش��نهاد 
می کنیم برای مقابله با این مساله قیمت گذاری برای مصرف کننده 

انجام و نرخ هر عدد تخم مرغ روی آن پرینت شود.


