
7 پنج شنبه  23 خرداد 1398  شماره 5044  معیـشت

 جهش بزرگ بانک صادرات ایران 
در مسیر سوددهی

عملکرد مال��ی بانک صادرات ایران با ارتقای قابل 
توجهی مواجه شده و این بانک را برای تحقق »جهش 

بزرگ« آماده تر کرده است.
گزارش مالی حسابرسی نش��ده سال مالی ١٣٩٧ 
بانک صادرات ایران که روز گذش��ته در س��ایت کدال 
منتشر ش��د، نش��ان از بهبود عملکرد قابل توجه این 
بان��ک و تحقق وعده های مدیرعامل بانک دارد.کاهش 
٨١ درصدی بدهی بانک ص��ادرات ایران به بانک ها و 
س��ایر مؤسس��ات اعتباری و افت ٢٣ درصدی بدهی 
بانک به بانک مرکزی و صندوق توس��عه ملی در کنار 
افزایش ٥١ درصدی سپرده های دیداری و ارزان قیمت 
حکای��ت از تالش و عزم ش��بکه بانک ص��ادرات ایران 
برای خروج از زیان و تحقق دس��ت یابی به نقطه س��ر 
به س��ر در آینده نزدی��ک دارد. تهاتر بیش از ٩٠ هزار 
میلی��ارد ریال از مطالبات بان��ک از دولت با بدهی به 
بانک مرکزی، تأثیر قابل توجهی بر بهبود صورت های 
مالی بانک داش��ته که در کنار افزایش س��رمایه ٢٠٣ 
درصدی اواخر س��ال ٩٧، موجب خروج کامل بانک از 
ش��مولیت ماده ١٤١ قانون تج��ارت را فراهم آورد. در 
١٢ ماه منتهی به پایان اس��فندماه س��ال ٩٧، افزایش 
١٣٧ درص��دی س��هم بان��ک از درآمدهای مش��اع و 
افزایش ٣١ درصدی درآمدهای غیرمش��اع نیز موجب 

تقویت چشم انداز سودآوی در سال ٩٨ شده است.
ب��ا کاهش ٧٩ درصدی زیان این بانک در ١٢ ماه 
منتهی به پایان س��ال ٩٧ نسبت به سال ٩٦، زیان هر 
س��هم بانک صادرات ایران از ٢٠٥ ریال س��ال ٩٦ به 
٤٤ریال کاه��ش یافت تا وع��ده مدیرعامل در تحقق 
س��ودآوری س��ال ٩٨ را دس��ت یافتنی تر کن��د. زیان 
عملکردی بانک صادرات ایران از رقم ٣٥ هزار و ٨٧٨ 
میلیارد ریال در سال ٩٦ به هفت هزار و ٦٦٥ میلیارد 
ریال در س��ال ٩٧ رس��ید و به ای��ن ترتیب حجم این 
زیان نس��بت به س��ال قبل به یک پنجم سقوط کرد 
که نش��ان از نتایج مثب��ت و امیدوارکننده برنامه های 

مدیریت جدید و تالش کارکنان دارد.

 قدردانی رئیس سازمان بهزیستی
از مدیرعامل بانک ملت

معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان 
بهزیس��تی در نامه ای خطاب ب��ه مدیرعامل بانک ملت 
از حض��ور وی در کن��ار مددکاران گمن��ام عرصه رفاه 

اجتماعی قدردانی کرد.
وحید قبادی دانا در این نامه آورده اس��ت: خدای را 
ش��اکریم که در عرصه فعالیت درحوزه س��المت و رفاه 
اجتماعی، بازتوانی مددجویان، پیشگیری از بروز و شیوع 
آسیب های اجتماعی و معلولیت ها و ارائه خدمات متنوع 
حمایت��ی و تخصصی به جامعه ه��دف و در نهایت "به 
زیستن" آحاد جامعه، با بهره گیری از مدل خرد جمعی 
و جلب ش��رکای کاری، با عزیزانی همراه شده ایم که با 
اخالص و ایثارگری و حمایت های مجدانه، به طور موثر 
و مس��تمر، ما را از ارزش��مندترین پش��توانه ها بهره مند 
ساخته اند. وی در ادامه افزود: دستیابی به توسعه پایدار 
و عدالت اجتماعی، مس��تلزم همیاری و تعامل مثبت و 
فعال اندیشمندان، متخصصان، مدیران و دست اندرکاران 
تمامی نهادها و دستگاه های دولتی، خصوصی و خیریه ای 
اس��ت که ب��ا درک صحیح مقوله مهم" به زیس��تن" به 

شایستگی مسئولیت اجتماعی را به انجام می رسانند.

بانک پارسیان؛ بازوی توسعه معادن کشور
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، 
بانک پارس��یان را به عنوان بازوی توس��عه کش��ور به 

منظور اجرای طرح های صنعتی و معدنی اعالم کرد.
جعفر سرقینی افزود: این بانک از سال های گذشته 
با هدف نقش آفرینی در راس��تای اجرای سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی، با س��رمایه گ��ذاری در حوزه معدن و 
صنایع معدنی به عنوان صنعتی پرمزیت و اش��تغال زا، 
توانست نقش موثری در رونق تولید و اشتغال پایدار ایفا 
کند.سرقینی با اشاره به مشارکت بانک پارسیان در طرح 
هایی همچون؛ گندله سازی اپال پارسیان سنگان و پارس 
فوالد سبزوار، یادآور شد: ایجاد زنجیره استخراج تا تولید 
محصول در حوزه صنایع فوالدی و معدنی از اهداف اصلی 
مش��ارکت این بانک خصوصی در بخش معادن می باشد 

که هم اکنون با سرعت و قوت دنبال می شود.

تحقق اقتصاد مقاومتی با همکاری بانک 
قرض الحسنه مهر 
قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا در نشست راهبردي 
مدیران ستادي و مناطق بانک قرض الحسنه مهر ایران و 
شرکت بیمه دانا که در خراسان رضوي برگزار شد بیان 
داشت: طرح مهردانا با همکاري بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و ش��رکت بیمه دانا در راستاي اقتصاد مقاومتي و 

با هدف حمایت از مردم انجام شده است.
حسین حسینی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت هاي 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران اظهار داش��ت: داش��تن 
کفایت س��رمایه ب��اال و پایین بودن نس��بت مطالبات 
غیرجاري بانک دو شاخصه اصلي براي این انتخاب بیمه 
دانا به ش��مار مي رود. وی افزود: از ابتدای اجرای طرح 
بیمه دانا تاکنون بالغ بر ١٣٣ هزار بیمه نامه صادر شده 

که با رضایت بسیار باالي مشتریان همراه بوده است.

اخبار

داخلی سازی ۸۵ درصد از واگن باری
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش واگن مسافری ٧٥ درصد، واگن باری 
٨٥ درصد و واگن ٣٣ درصد ساخت داخل شده و به سرعت در حال پیشرفت است.

رض��ا رحمانی گفت: نس��بت به س��ال های گذش��ته به وی��ژه در حوزه های 
دانش بنیان و تولید داخل پیش��رفت داش��ته اند و واحد های تولیدی تالش بسیار 

زیادی برای پیشرفت در این بخش کرده اند. وی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی 
و شرکت راه آهن انگیزه و اراده قوی در توسعه بخش ریلی دارند و کار ها بسیار خوب در 

این حوزه پیش می رود. همه واحد های تولیدکننده واگن در ١٠ سال آینده با تمام ظرفیت 
وارد بازار خواهند شد و در ١٠ سال آینده ما به ٤٠ هزار واگن باری، مسافری و لوکوموتیو 

نیازمند خواهیم بود که نشان دهنده بازار خوب این صنعت است.
وی تصریح کرد: عمده ترین مشکل ما در بخش سفارش ساخت حوزه تأمین مالی است و 

طی صحبتی که با دولت شده این موضوع در حال پیگیری است و قرار شده تأمین شود.

کوپه
صدور بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بیمه نامه

رئیس کل بیمه مرکزی، از صدور ٤٥ هزار میلیارد تومان بیمه نامه در س��ال 
٩٧ خبر داد.

غالمرضا سلیمانی در مراسم افتتاح مرکز نواوری صنعت بیمه گفت: پیش بینی 
می شود در سال ٩٨ میزان بیمه صادر شده به مبلغ بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان 

برس��د. برای س��ال ١٤٠٠ نیز، صدور ١٠٠ هزار میلیارد تومان بیمه نامه پیش بینی 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در کش��ور هم اکنون ٢.٣ درصد است 

افزود: برای رسیدن به ضریب نفوذ ٧ درصد که در برنامه ها آمده است، نیاز به تحول داریم 
و با روش خطی کنونی این امکان وجود ندارد.

سلیمانی اضافه کرد: باید از روش های جدید و کمک شرکت های دانش بنیان و طرح های 
نو و اس��تارت آپ ها، برای رس��یدن به ضریب نفوذ باالی صنعت بیمه استفاده کنیم. به این 
منظور مصوب شده تا استارت آپ ها بتوانند مانند کارگزاری ها، از بیمه مرکزی مجوز بگیرند.

چتر
ستاد تنظیم بازار تصمیمی درباره نرخ لبنیات نگرفت

عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه نرخ جدید شیرخام هنوز 
به ما ابالغ نشده است، گفت: تصمیمی درباره قیمت لبنیات اتخاذ نشده است.

محمد فربد درباره آخرین تصمیمات برای قیمت گذاری لبنیات اظهار داشت: 
تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره قیمت لبنیات گرفته نش��ده اس��ت. وی درباره 

اینکه آیا نرخ جدید ش��یرخام به صنایع لبنی ابالغ ش��ده اس��ت؟ افزود: خیر، نرخ 
جدید شیرخام و لبنیات هر دو، همزمان ابالغ می شود چراکه ما نمی توانیم شیرخام را 

که ماده اولیه محصول مان است گران بخریم و کاالی خود را ارزان بفروشیم. بنابراین نرخ 
خرید شیرخام همان قیمت های قبلی و بسته به نوع و کیفیت محصول متغییر است.

در همین زمینه س��یداحمد مقدسی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: 
قیمت شیرخام با چربی ٣.٢ درصد ٢٣٩٠ تومان درب دامداری تعیین شده و به ازای هر یک 

دهم چربی مثبت یا منفی ٣٦ تومان به قیمت شیر اضافه یا از آن کم می شود.  مهر

وز بازار ر

افزایش »هزینه تولید« در سال »رونق تولید«
وزارتصنعتچهکارمیکند؟

در حالی قیم��ت مواد اولی��ه تولید افزایش  توسعه یافت��ه و هزینه های تولید باال رفته که دولت مسیر 
و وزارت صنعت، سیاس��ت مشخصی برای کاهش هزینه تولید در 

سال رونق تولید ندارند.
با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی خردادماه امسال هنوز اقدام 
اجرایی مشخصی برای تحقق شعار "رونق تولید" به کارگرفته نشده 

و وزارتخانه ه��ای مختل��ف همچنان درصدد تدوی��ن برنامه یا ارائه 
دستورالعمل هایی برای اجرایی شدن این شعار هستند، اما در عمل 
هن��وز تولیدکننده با تصمیم کاربردی برای رفع مش��کالت روبه رو 
نش��ده اس��ت. در حال حاضر قیمت مواد اولیه برای اکثر واحدهای 
تولیدی افزایش پیدا کرده، اما هنوز یک سیاس��ت روش��ن از سوی 

وزارت صنعت و یا دولت برای کاهش هزینه ها اعالم نشده است. 
این مش��کالت عاملی ش��ده تا صنایع مختلف مدام خواستار 
تغیی��ر قیمت ان��واع محصوالت خود باش��ند، ام��ا از طرف دیگر 
تولیدکنن��دگان مواد اولیه داخلی نیز خواس��تار افزایش قیمت ها 

هس��تند. عالوه بر این تولیدکنندگان در خریدهای خارجی باید 
خود را از کشور دیگری معرفی کنند تا بتوانند محصول خود را با 

چندین واسطه از تأمین کننده خارجی خریداری کنند.
یکی از تولیدکنن��دگان لوازم خانگی می گوید: با هزار زحمت 
محموله ای را از یک کش��ور خریداری کردم اما به دلیل نداش��تن 
مدارک کافی محموله به کش��ور فروش��نده برگشت پیدا کرد و ما 
مجبور ش��دیم خریدار دیگری از کشور دیگر به فروشنده خارجی 
معرفی کنیم تا در نهایت بتوانیم محموله را به گمرکات کشور خود 
برس��انیم. اما جالب اینجاست گمرک اعالم می کند ارزش محموله 

بیش از خوداظهاری شماس��ت و نمی توانید آنرا ترخیص کنید. از 
طرف دیگر خط تولید ما معطل این مواد اولیه اس��ت که اگر مواد 

نرسد مجبور به تعطیلی یکی از خطوط تولید خود هستیم.
وی اف��زود: عالوه براین در تأمین م��واد اولیه داخلی نیز هر 
روز حجم مش��کالت ما اضافه می ش��ود. قیمت مواد پتروشیمی، 
فوالد و... همه در حال افزایش اس��ت، اما نمی دانیم چرا دولت در 
این رابطه هیچ کمکی به تولیدکننده داخلی نمی کند؟ ما چگونه 
می توانیم مواد اولیه را گران خریداری کنیم و در نهایت محصولی 

ارزان در اختیار مشتری قرار بدهیم.  تسنیم

آگهى مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده کالسه 960190 موضوع محکومیت نصرت اله مختارى حسب 
نیابت واصله شــماره 9609980242500031 مادره از ســوى شــعبه 128 مجتمع 
قضایى شهید باهنر به پرداخت30/595/000/000ریال بابت أصل خواسته در حل 
محکــوم له محمد جــواد ادیب مقدم و همچنین مبلــغ 1/350/000/000 ریال بابت 
نیم عشــردولتى در حق صندوق دولت . نظر به اینکه پالك ثبتى به شــماره 47 فرعى 
از 73 اصلى و 41 فرعى از 73 اصلى توســط محکوم له معرفى و توقیف گردیده است 
و توســط کارشــناس منتخب محترم آقاى قاســم زمانى به شــرع ذیل مورد کارشناسى 
و ارزیابــى قرار گرفته اســت:  نظریه کارشناســى نهایــى: الف : در اجــراى ابالغیه به 
شــماره 981010221900227 و کالســه پرونده 960190 مبنى بــر ارزیابى ملک 
آقــاى محمد جواد ادیب مقدم علیــه اقاى نصراله مختارى فرزند قربانعلى در پالك 47 
فرعی از اصلی 73 حوزه ثبتى دماوند به مســاحت 1690 متر مربع که در معیت مالک 
فوق الذکرمورد بازدید و بررســى قرار گرفته که قبال پرونده مذکور مورد مطالعه و از 
مدارك و مســتندات ابزارى نیز استفاده و مورد بررسی وامعان نظر قرار گرفته شده 
که نتایج بررسى به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد مى گردد. 1- موقعیت ملک منظور 
توســط کارشــناس نقشــه بردارى با دقت مناســب و مطلوب انجام که ضمیمه گزارش 
گردیده اســت ، محل اســتقرار ملک در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده لومان 
قرار داشــته که از شکل هندسى منظمى برخوردار نبوده و فاقد راه دسترسى نیز مى 
باشد و ضمنا توســط نهر عمومى کمر و چشمه احاطه گردیده است.2- مشخصات ثبتى 
ملک و جهات اربعه آن: شــامل پالك 47 فرعــى از 73 اصلى در قریه کردر حوزه ثبتى 
دماونــد قرار گرفتــه و با توجه به اینکه در ضلع شــمالى زمین به شــهر (الت) منتهى 
و مســدود مى شــود. قســمتى از مســاحت ملک مورد نظر به عنوان حریم قانونى نهر 
از کل مســاحت کســر و طبیعتا از مســاحت کاســته و در قیمت نهایى ملک نیز موثر و 
تاثیرگذارخواهــد بود بطور کلى کاربرى ملک فوق نیز کشــاورزى و در حال حاضر بوته 
هاى بومى در آن مشاهده مى گردد . ملک منظور از جنوب و غرب به نهر کمر، از شرق 
بــه پالك 45 فرعى از 73 اصلى و از شــمال به نهــر منتهى مى گردد.با توجه به بازدید 
و بررســى هاى بعمل آمده و نقشــه بردارى قابل قبول کارشناســى مربوطه و کاربرى 
کشــاورزى ملک منظور و عدم وجود اب و منابع آبى و عدم دسترســى به بهره بردارى 
راه از ملک مورد نظر و قابلیت دسترســى و موقعیت مکانى و شــکل هندسى آن جمعا 
به مبلغ 2/535/000/000( معادل دو میلیارد و پانصد و ســى و پنج میلیون ریال) 
با توجه به مســاحت به میزان 1690 متر مربع ملک ارزیابى مى گردد. قابل ذکر است 
تطبیق و تدوین ارزش فوق که جهت ســند ارائه شــده در صورت اصالت ســند و بال 
معارض بودن آن نداشــتن مغایرت هاى ثبتى و موارد باز داشــتى و نداشــتن منعى از 
جهــات قانونى و شــرعى جهت هرگونه خرید و فروشــى و واگذارى مى باشــد. ب : در 
اجراى ابالغیه شماره 9810102210900277  و کالسه پرونده 960190  له محمد 
جواد ادیب مقدم علیه اقاى نصرت اهللا مختارى فرزند قربانعلى مبنى بر ارزیابى پالك 
41 فرعى از ســنگ 73 اصلى حوزه ثبتى دماوند ، ضمن مطالعه پرونده و بررسى آن با 
معان نظر در موضوع کارشناســى محوله در معیت اقاى مقدم از مکان مورد نظر بازدید 
و نتیجه بررسى هاى انجام شده و با مشورت از افراد ذیصالح محلى که به ملک مذکور 
اشــراف کامل و دقیق داشــته اند موارد و نتایج آن به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد 
مــى گردد. 1- محل اســتقرار ملک منظــور در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده 
لومان قرار دارد.2 مشخصات ثبتى ملک: با توجه به مفاد سند مالکیت ضمیمه گزارش 
به میزان ششــدانگ یک قطعه زمین به شــماره چهل و یک فرعى از سنگ هفتاد و سه 
اصلــى واقــع در قریه کردر جزء حوزه ثبتى دماوند و با جهات اربعه شــامل : شــماال به 
الت(نهر اب بزرگ) مشهور به الت کردر ، جنوبا به نهر عمومى و پالك 108 و 42 فرعی 
از 73 اصلى، غربا به نهر و پالك فرعى چهل و ســه احمد ســلطان بخشــى و شــرقا به 
جهت کوه محدود مى باشد. ملک مورد نطر به صورت یک قطعه زمین با توجه به نقشه 
بردارى از ملک با مقیاس 1500 توســط کار کارشناســى به مســاحت 2415 متر مربع 
و فاقد هر گونه اعیانى و بصورت غیر محصور و مســطح که داراى کاربرى کشــاورزى و 
در حال حاضر داراى تعدادى در ختان خشــک شــده و بوته هاى وحشــى مى باشــد. با 
توجه به بررســى هاى فنى و کارشناســى بعمل آمده و مسافت از جاده اصلى با قابلیت 
دسترسى ، موقعیت مکانى و نوع کاربرى با در نظر گرفتن عدم وجود آب (کشت دیم) 
و اندازه و مقیاس ملک و ســایر جهات با توجه به مســاحت به میزان 2415 متر مربع 
جمعا به مبلــغ4/757/550/000 (چهار میلیارد و هفتصــدو پنجاه و هفت میلیون و 
پانصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابى مى گردد. بدیهى است صحت و سقم مدارك موجود 
و ابرازى صرف نظر از احراز اصالت اســناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتســاب آن به 
هر شــخصی حقیقی یا حقوقى ، فارغ از مورد بازداشتى و احتمال هرگونه فعالیت هاى 
مربوطــه بــه حدود ثبتى و نداشــتن هرگونه منعى از جهات قانونى و شــرعى به منظور 
خرید و فروش و نقل و انتقال سند به اشخاص غیر و بال معارض بودن در نظر گرفتن 
هرگونــه تعهدات و دیونى اســت که ممکن اســت  به ارگان ها و یــا  ادارات دولتى و 
اشــخاص حقیقى و حقوقى وجود داشــته باشــد صورت پذیرفته و تأئید مى گردد.  به  
عنوان قیمت پایه مزایده اعالم نموده است . نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده 
کــه مصون از اعتراضى مانده مزایده از قیمت پایه کارشناســى اغاز خواهد شــد و به 
کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده 
قیمت پیشــنهادى را به حســاب 2171299027006 سپرده  مى بایســت مبلغ 10 
دادگســترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجراى احکام مدنى تحویل 
نمایند. الباقى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده فوق واریز نماید و قبضهاى 
مربوطــه را به دفتر اجراى احــکام  مدنى دماوند تحویل نماینــد و در غیر اینصورت و 
عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت 
مزایده 1398/04/18 ساعت 10 صبح تعیین گردید. طالبین جهت اطالعات بیشتر 5 
روز قبل از شــروع مزایده مى توانند به  دفتراجراى احکام مدنى دادگســترى دماوند 
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مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دماوند - نصیرى نیا

اخطاریه دفترخانه
مخاطــب محترم آقــاى پژمان پرى یارى(مجهول المکان) همســردائمى شــما خانم 
پرستو طیبى با ارائه دادنامه شماره 9709972910402182 مورخ 1397/11/27 
موضوع پرونده کالســه 9709982910400900 مورخ 97/9/2 شعبه اول دادگاه 
عمومــى پردیس مى خواهد خود را با بذل کل مهریه مطلقه نماید. خواهشــمند اســت 
با در دســت داشتن شناســنامه و کارت ملى به مدت دوازده روز به این دفتر مراجعه 
نمایید. در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شــد.6098 - تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1397/3/23- تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/4/4
سردفتر طالق 3 پردیس گیالوند بومهن

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب ابراهیم حاجى نورمحمدى مالک 3 دانگ ســهم مشــاع 
ازششدانگ مشاع پالك ثبتى 1177 مفروز از 49 فرعى از سنگ 72 اصلى واقع در قریه 
وادان به نشانى دماوند روستاى وادان موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 0744458 
- 87/الف به شــماره ثبت 25292صادره به تاریخ 1370/2/8 متقاضى تعیین بســتر 
و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر کافرجوى در داخل و مجــاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى 
باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و 
حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از 
کلیه مالکین مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. 
روبروى باشگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و 
حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد. 6099- تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1398/3/23 - نوبت دوم: 1398/4/2
اداره امورآب دماوند

آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى پرونده 9800167-اجراى ثبت سبزوار
بدینوســیله به خانم زهراشــیرخانى نام پدرحســن شــماره شناسنامه1442شماره 
ملى0791486842متولد58/1/1به نشــانى روستاى شیرخان وموسى الرضاشیرخانى 
نام پدرعلى اکبرشــماره شناسنامه1216شــماره ملى0791484505متولد53/9/4به 
نشانى روســتاى شیرخان وقربان شیرخانى نام پدرحسین،شــماره شناسنامه828شماره 
ملى0791480992متولد38/3/15به نشانى رستاى شامکان ابالغ میشودکه بانک ملى 
شــعبه سبزوارباستنادقراردادبانکى شــماره86010950جهت وصول مبلغ صدوشصت 
وچهارمیلیــون وچهارصدوپنجاه وســه هزارریال تــا تاریخ تقاضا بانضمام خســارت تاخیر 
متعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالســه9800167 دراین اداره تشــکیل شده وطبق گزارش 
مورخ98/2/4اداره پســت شهرســتان سبزوارمحل اقامت قربان شــیرخانى بشرح متن 
سندشــناخته نشــده لذابنابه تقاضاى بســتانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه 
فقــط یکمرتبه دریکــى ازروزنامه هــاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى میشــودوچنانچه ظرف 
مــدت10روز ازتاریــخ این آگهى که روزابالغ محســوب میگردد،نســبت بپرداخت بدهى 

خوداقدام ننماییدعملیات اجرائى جریان خواهدیافت.(م الف98/100/2871)
تاریخ انتشار:شنبه98/3/25

رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابطال دفترچه قرارداد
بدین وســیله اعالم مى دارد به دلیل عدم ایفاى تعهدات شــرکت هانى تجارت خزر 
نســبت به دیون خویش در بانک صادرات اســتان شرکت شــهرك هاى صنعتى مازندران 
برابرم فاد ســه جانبه تنظیمى در دفتر اســناد رســمى اقدام به صدور دفترچه قرارداد 
جانشــینى به نام بانک صادرات اســتان نموه فلذا با اعمال حق جانشــینى بانک صادرات 
استان در محل اجراى طرح اصل دفترچه قرارداد شماره 1424-81/12/28 که به  نام 

شرکت هانى تجارت خزر بوده باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
آزیتا نقى پور

کالســه پرونده: 1/505/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1018-
97/11/17 خواهان:فرزانــه درجانــى ف قربــان خوانده:آزیتــا نقى پــور ف جعفرقلى-
مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه هاى عمومى نموده 
که جهت  رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین 
شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویــز ماده 73 آیین دادرســى مدنــى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نیافته و 
به همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 97/11/17-1018 
صادر نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 94/12/15 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

مى نماید. .م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
ابوالحسن نوبهار

کالســه پرونــده: 1/508/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 737-
97/1/17 خواهان:فرزانــه درجانى ف قربان خوانده:ابوالحســن نوبهار-مجهول المکان 
خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه هاى عمومــى نموده که جهت  
رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
مــاده 73 آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شــوراى حل اختالف حضور نیافته و به 
همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 737-97/1/17 صادر 
نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت 59,850,000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/22 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 

.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى شــهریار حســن پور پازوارى ش ش 1005 به شــرح دادخواســت به کالســه 
7/222/98 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدمهدى حسن پور پازوارى ش ش 463 در تاریخ 97/11/21 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهریار 
ش ش 1005   2-لیــال ش ش 1673   3-شــهناز ش ش 6167 همگــى حســن پــور 
پازوارى ف محمدمهدى و ربابه -فرزندان متوفى. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده کالسه 960190 موضوع محکومیت نصرت اله مختارى حسب 
نیابت واصله شــماره 9609980242500031 مادره از ســوى شــعبه 128 مجتمع 
قضایى شهید باهنر به پرداخت30/595/000/000ریال بابت أصل خواسته در حل 
محکــوم له محمد جــواد ادیب مقدم و همچنین مبلــغ 1/350/000/000 ریال بابت 
نیم عشــردولتى در حق صندوق دولت . نظر به اینکه پالك ثبتى به شــماره 47 فرعى 
از 73 اصلى و 41 فرعى از 73 اصلى توســط محکوم له معرفى و توقیف گردیده است 
و توســط کارشــناس منتخب محترم آقاى قاســم زمانى به شــرع ذیل مورد کارشناسى 
و ارزیابــى قرار گرفته اســت:  نظریه کارشناســى نهایــى: الف : در اجــراى ابالغیه به 
شــماره 981010221900227 و کالســه پرونده 960190 مبنى بــر ارزیابى ملک 
آقــاى محمد جواد ادیب مقدم علیــه اقاى نصراله مختارى فرزند قربانعلى در پالك 47 
فرعی از اصلی 73 حوزه ثبتى دماوند به مســاحت 1690 متر مربع که در معیت مالک 
فوق الذکرمورد بازدید و بررســى قرار گرفته که قبال پرونده مذکور مورد مطالعه و از 
مدارك و مســتندات ابزارى نیز استفاده و مورد بررسی وامعان نظر قرار گرفته شده 
که نتایج بررسى به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد مى گردد. 1- موقعیت ملک منظور 
توســط کارشــناس نقشــه بردارى با دقت مناســب و مطلوب انجام که ضمیمه گزارش 
گردیده اســت ، محل اســتقرار ملک در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده لومان 
قرار داشــته که از شکل هندسى منظمى برخوردار نبوده و فاقد راه دسترسى نیز مى 
باشد و ضمنا توســط نهر عمومى کمر و چشمه احاطه گردیده است.2- مشخصات ثبتى 
ملک و جهات اربعه آن: شــامل پالك 47 فرعــى از 73 اصلى در قریه کردر حوزه ثبتى 
دماونــد قرار گرفتــه و با توجه به اینکه در ضلع شــمالى زمین به شــهر (الت) منتهى 
و مســدود مى شــود. قســمتى از مســاحت ملک مورد نظر به عنوان حریم قانونى نهر 
از کل مســاحت کســر و طبیعتا از مســاحت کاســته و در قیمت نهایى ملک نیز موثر و 
تاثیرگذارخواهــد بود بطور کلى کاربرى ملک فوق نیز کشــاورزى و در حال حاضر بوته 
هاى بومى در آن مشاهده مى گردد . ملک منظور از جنوب و غرب به نهر کمر، از شرق 
بــه پالك 45 فرعى از 73 اصلى و از شــمال به نهــر منتهى مى گردد.با توجه به بازدید 
و بررســى هاى بعمل آمده و نقشــه بردارى قابل قبول کارشناســى مربوطه و کاربرى 
کشــاورزى ملک منظور و عدم وجود اب و منابع آبى و عدم دسترســى به بهره بردارى 
راه از ملک مورد نظر و قابلیت دسترســى و موقعیت مکانى و شــکل هندسى آن جمعا 
به مبلغ 2/535/000/000( معادل دو میلیارد و پانصد و ســى و پنج میلیون ریال) 
با توجه به مســاحت به میزان 1690 متر مربع ملک ارزیابى مى گردد. قابل ذکر است 
تطبیق و تدوین ارزش فوق که جهت ســند ارائه شــده در صورت اصالت ســند و بال 
معارض بودن آن نداشــتن مغایرت هاى ثبتى و موارد باز داشــتى و نداشــتن منعى از 
جهــات قانونى و شــرعى جهت هرگونه خرید و فروشــى و واگذارى مى باشــد. ب : در 
اجراى ابالغیه شماره 9810102210900277  و کالسه پرونده 960190  له محمد 
جواد ادیب مقدم علیه اقاى نصرت اهللا مختارى فرزند قربانعلى مبنى بر ارزیابى پالك 
41 فرعى از ســنگ 73 اصلى حوزه ثبتى دماوند ، ضمن مطالعه پرونده و بررسى آن با 
معان نظر در موضوع کارشناســى محوله در معیت اقاى مقدم از مکان مورد نظر بازدید 
و نتیجه بررسى هاى انجام شده و با مشورت از افراد ذیصالح محلى که به ملک مذکور 
اشــراف کامل و دقیق داشــته اند موارد و نتایج آن به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد 
مــى گردد. 1- محل اســتقرار ملک منظــور در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده 
لومان قرار دارد.2 مشخصات ثبتى ملک: با توجه به مفاد سند مالکیت ضمیمه گزارش 
به میزان ششــدانگ یک قطعه زمین به شــماره چهل و یک فرعى از سنگ هفتاد و سه 
اصلــى واقــع در قریه کردر جزء حوزه ثبتى دماوند و با جهات اربعه شــامل : شــماال به 
الت(نهر اب بزرگ) مشهور به الت کردر ، جنوبا به نهر عمومى و پالك 108 و 42 فرعی 
از 73 اصلى، غربا به نهر و پالك فرعى چهل و ســه احمد ســلطان بخشــى و شــرقا به 
جهت کوه محدود مى باشد. ملک مورد نطر به صورت یک قطعه زمین با توجه به نقشه 
بردارى از ملک با مقیاس 1500 توســط کار کارشناســى به مســاحت 2415 متر مربع 
و فاقد هر گونه اعیانى و بصورت غیر محصور و مســطح که داراى کاربرى کشــاورزى و 
در حال حاضر داراى تعدادى در ختان خشــک شــده و بوته هاى وحشــى مى باشــد. با 
توجه به بررســى هاى فنى و کارشناســى بعمل آمده و مسافت از جاده اصلى با قابلیت 
دسترسى ، موقعیت مکانى و نوع کاربرى با در نظر گرفتن عدم وجود آب (کشت دیم) 
و اندازه و مقیاس ملک و ســایر جهات با توجه به مســاحت به میزان 2415 متر مربع 
جمعا به مبلــغ4/757/550/000 (چهار میلیارد و هفتصــدو پنجاه و هفت میلیون و 
پانصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابى مى گردد. بدیهى است صحت و سقم مدارك موجود 
و ابرازى صرف نظر از احراز اصالت اســناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتســاب آن به 
هر شــخصی حقیقی یا حقوقى ، فارغ از مورد بازداشتى و احتمال هرگونه فعالیت هاى 
مربوطــه بــه حدود ثبتى و نداشــتن هرگونه منعى از جهات قانونى و شــرعى به منظور 
خرید و فروش و نقل و انتقال سند به اشخاص غیر و بال معارض بودن در نظر گرفتن 
هرگونــه تعهدات و دیونى اســت که ممکن اســت  به ارگان ها و یــا  ادارات دولتى و 
اشــخاص حقیقى و حقوقى وجود داشــته باشــد صورت پذیرفته و تأئید مى گردد.  به  
عنوان قیمت پایه مزایده اعالم نموده است . نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده 
کــه مصون از اعتراضى مانده مزایده از قیمت پایه کارشناســى اغاز خواهد شــد و به 
کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده 
قیمت پیشــنهادى را به حســاب 2171299027006 سپرده  مى بایســت مبلغ 10 
دادگســترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجراى احکام مدنى تحویل 
نمایند. الباقى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده فوق واریز نماید و قبضهاى 
مربوطــه را به دفتر اجراى احــکام  مدنى دماوند تحویل نماینــد و در غیر اینصورت و 
عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت 
مزایده 1398/04/18 ساعت 10 صبح تعیین گردید. طالبین جهت اطالعات بیشتر 5 
روز قبل از شــروع مزایده مى توانند به  دفتراجراى احکام مدنى دادگســترى دماوند 
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اخطاریه دفترخانه
مخاطــب محترم آقــاى پژمان پرى یارى(مجهول المکان) همســردائمى شــما خانم 
پرستو طیبى با ارائه دادنامه شماره 9709972910402182 مورخ 1397/11/27 
موضوع پرونده کالســه 9709982910400900 مورخ 97/9/2 شعبه اول دادگاه 
عمومــى پردیس مى خواهد خود را با بذل کل مهریه مطلقه نماید. خواهشــمند اســت 
با در دســت داشتن شناســنامه و کارت ملى به مدت دوازده روز به این دفتر مراجعه 
نمایید. در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شــد.6098 - تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1397/3/23- تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/4/4
سردفتر طالق 3 پردیس گیالوند بومهن

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب ابراهیم حاجى نورمحمدى مالک 3 دانگ ســهم مشــاع 
ازششدانگ مشاع پالك ثبتى 1177 مفروز از 49 فرعى از سنگ 72 اصلى واقع در قریه 
وادان به نشانى دماوند روستاى وادان موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 0744458 
- 87/الف به شــماره ثبت 25292صادره به تاریخ 1370/2/8 متقاضى تعیین بســتر 
و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر کافرجوى در داخل و مجــاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى 
باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و 
حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از 
کلیه مالکین مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. 
روبروى باشگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و 
حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد. 6099- تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1398/3/23 - نوبت دوم: 1398/4/2
اداره امورآب دماوند

آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى پرونده 9800167-اجراى ثبت سبزوار
بدینوســیله به خانم زهراشــیرخانى نام پدرحســن شــماره شناسنامه1442شماره 
ملى0791486842متولد58/1/1به نشــانى روستاى شیرخان وموسى الرضاشیرخانى 
نام پدرعلى اکبرشــماره شناسنامه1216شــماره ملى0791484505متولد53/9/4به 
نشانى روســتاى شیرخان وقربان شیرخانى نام پدرحسین،شــماره شناسنامه828شماره 
ملى0791480992متولد38/3/15به نشانى رستاى شامکان ابالغ میشودکه بانک ملى 
شــعبه سبزوارباستنادقراردادبانکى شــماره86010950جهت وصول مبلغ صدوشصت 
وچهارمیلیــون وچهارصدوپنجاه وســه هزارریال تــا تاریخ تقاضا بانضمام خســارت تاخیر 
متعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالســه9800167 دراین اداره تشــکیل شده وطبق گزارش 
مورخ98/2/4اداره پســت شهرســتان سبزوارمحل اقامت قربان شــیرخانى بشرح متن 
سندشــناخته نشــده لذابنابه تقاضاى بســتانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه 
فقــط یکمرتبه دریکــى ازروزنامه هــاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى میشــودوچنانچه ظرف 
مــدت10روز ازتاریــخ این آگهى که روزابالغ محســوب میگردد،نســبت بپرداخت بدهى 

خوداقدام ننماییدعملیات اجرائى جریان خواهدیافت.(م الف98/100/2871)
تاریخ انتشار:شنبه98/3/25

رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابطال دفترچه قرارداد
بدین وســیله اعالم مى دارد به دلیل عدم ایفاى تعهدات شــرکت هانى تجارت خزر 
نســبت به دیون خویش در بانک صادرات اســتان شرکت شــهرك هاى صنعتى مازندران 
برابرم فاد ســه جانبه تنظیمى در دفتر اســناد رســمى اقدام به صدور دفترچه قرارداد 
جانشــینى به نام بانک صادرات اســتان نموه فلذا با اعمال حق جانشــینى بانک صادرات 
استان در محل اجراى طرح اصل دفترچه قرارداد شماره 1424-81/12/28 که به  نام 

شرکت هانى تجارت خزر بوده باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
آزیتا نقى پور

کالســه پرونده: 1/505/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1018-
97/11/17 خواهان:فرزانــه درجانــى ف قربــان خوانده:آزیتــا نقى پــور ف جعفرقلى-
مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه هاى عمومى نموده 
که جهت  رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین 
شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویــز ماده 73 آیین دادرســى مدنــى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نیافته و 
به همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 97/11/17-1018 
صادر نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 94/12/15 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

مى نماید. .م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
ابوالحسن نوبهار

کالســه پرونــده: 1/508/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 737-
97/1/17 خواهان:فرزانــه درجانى ف قربان خوانده:ابوالحســن نوبهار-مجهول المکان 
خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه هاى عمومــى نموده که جهت  
رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
مــاده 73 آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شــوراى حل اختالف حضور نیافته و به 
همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 737-97/1/17 صادر 
نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت 59,850,000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/22 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 

.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى شــهریار حســن پور پازوارى ش ش 1005 به شــرح دادخواســت به کالســه 
7/222/98 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدمهدى حسن پور پازوارى ش ش 463 در تاریخ 97/11/21 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهریار 
ش ش 1005   2-لیــال ش ش 1673   3-شــهناز ش ش 6167 همگــى حســن پــور 
پازوارى ف محمدمهدى و ربابه -فرزندان متوفى. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده کالسه 960190 موضوع محکومیت نصرت اله مختارى حسب 
نیابت واصله شــماره 9609980242500031 مادره از ســوى شــعبه 128 مجتمع 
قضایى شهید باهنر به پرداخت30/595/000/000ریال بابت أصل خواسته در حل 
محکــوم له محمد جــواد ادیب مقدم و همچنین مبلــغ 1/350/000/000 ریال بابت 
نیم عشــردولتى در حق صندوق دولت . نظر به اینکه پالك ثبتى به شــماره 47 فرعى 
از 73 اصلى و 41 فرعى از 73 اصلى توســط محکوم له معرفى و توقیف گردیده است 
و توســط کارشــناس منتخب محترم آقاى قاســم زمانى به شــرع ذیل مورد کارشناسى 
و ارزیابــى قرار گرفته اســت:  نظریه کارشناســى نهایــى: الف : در اجــراى ابالغیه به 
شــماره 981010221900227 و کالســه پرونده 960190 مبنى بــر ارزیابى ملک 
آقــاى محمد جواد ادیب مقدم علیــه اقاى نصراله مختارى فرزند قربانعلى در پالك 47 
فرعی از اصلی 73 حوزه ثبتى دماوند به مســاحت 1690 متر مربع که در معیت مالک 
فوق الذکرمورد بازدید و بررســى قرار گرفته که قبال پرونده مذکور مورد مطالعه و از 
مدارك و مســتندات ابزارى نیز استفاده و مورد بررسی وامعان نظر قرار گرفته شده 
که نتایج بررسى به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد مى گردد. 1- موقعیت ملک منظور 
توســط کارشــناس نقشــه بردارى با دقت مناســب و مطلوب انجام که ضمیمه گزارش 
گردیده اســت ، محل اســتقرار ملک در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده لومان 
قرار داشــته که از شکل هندسى منظمى برخوردار نبوده و فاقد راه دسترسى نیز مى 
باشد و ضمنا توســط نهر عمومى کمر و چشمه احاطه گردیده است.2- مشخصات ثبتى 
ملک و جهات اربعه آن: شــامل پالك 47 فرعــى از 73 اصلى در قریه کردر حوزه ثبتى 
دماونــد قرار گرفتــه و با توجه به اینکه در ضلع شــمالى زمین به شــهر (الت) منتهى 
و مســدود مى شــود. قســمتى از مســاحت ملک مورد نظر به عنوان حریم قانونى نهر 
از کل مســاحت کســر و طبیعتا از مســاحت کاســته و در قیمت نهایى ملک نیز موثر و 
تاثیرگذارخواهــد بود بطور کلى کاربرى ملک فوق نیز کشــاورزى و در حال حاضر بوته 
هاى بومى در آن مشاهده مى گردد . ملک منظور از جنوب و غرب به نهر کمر، از شرق 
بــه پالك 45 فرعى از 73 اصلى و از شــمال به نهــر منتهى مى گردد.با توجه به بازدید 
و بررســى هاى بعمل آمده و نقشــه بردارى قابل قبول کارشناســى مربوطه و کاربرى 
کشــاورزى ملک منظور و عدم وجود اب و منابع آبى و عدم دسترســى به بهره بردارى 
راه از ملک مورد نظر و قابلیت دسترســى و موقعیت مکانى و شــکل هندسى آن جمعا 
به مبلغ 2/535/000/000( معادل دو میلیارد و پانصد و ســى و پنج میلیون ریال) 
با توجه به مســاحت به میزان 1690 متر مربع ملک ارزیابى مى گردد. قابل ذکر است 
تطبیق و تدوین ارزش فوق که جهت ســند ارائه شــده در صورت اصالت ســند و بال 
معارض بودن آن نداشــتن مغایرت هاى ثبتى و موارد باز داشــتى و نداشــتن منعى از 
جهــات قانونى و شــرعى جهت هرگونه خرید و فروشــى و واگذارى مى باشــد. ب : در 
اجراى ابالغیه شماره 9810102210900277  و کالسه پرونده 960190  له محمد 
جواد ادیب مقدم علیه اقاى نصرت اهللا مختارى فرزند قربانعلى مبنى بر ارزیابى پالك 
41 فرعى از ســنگ 73 اصلى حوزه ثبتى دماوند ، ضمن مطالعه پرونده و بررسى آن با 
معان نظر در موضوع کارشناســى محوله در معیت اقاى مقدم از مکان مورد نظر بازدید 
و نتیجه بررسى هاى انجام شده و با مشورت از افراد ذیصالح محلى که به ملک مذکور 
اشــراف کامل و دقیق داشــته اند موارد و نتایج آن به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد 
مــى گردد. 1- محل اســتقرار ملک منظــور در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده 
لومان قرار دارد.2 مشخصات ثبتى ملک: با توجه به مفاد سند مالکیت ضمیمه گزارش 
به میزان ششــدانگ یک قطعه زمین به شــماره چهل و یک فرعى از سنگ هفتاد و سه 
اصلــى واقــع در قریه کردر جزء حوزه ثبتى دماوند و با جهات اربعه شــامل : شــماال به 
الت(نهر اب بزرگ) مشهور به الت کردر ، جنوبا به نهر عمومى و پالك 108 و 42 فرعی 
از 73 اصلى، غربا به نهر و پالك فرعى چهل و ســه احمد ســلطان بخشــى و شــرقا به 
جهت کوه محدود مى باشد. ملک مورد نطر به صورت یک قطعه زمین با توجه به نقشه 
بردارى از ملک با مقیاس 1500 توســط کار کارشناســى به مســاحت 2415 متر مربع 
و فاقد هر گونه اعیانى و بصورت غیر محصور و مســطح که داراى کاربرى کشــاورزى و 
در حال حاضر داراى تعدادى در ختان خشــک شــده و بوته هاى وحشــى مى باشــد. با 
توجه به بررســى هاى فنى و کارشناســى بعمل آمده و مسافت از جاده اصلى با قابلیت 
دسترسى ، موقعیت مکانى و نوع کاربرى با در نظر گرفتن عدم وجود آب (کشت دیم) 
و اندازه و مقیاس ملک و ســایر جهات با توجه به مســاحت به میزان 2415 متر مربع 
جمعا به مبلــغ4/757/550/000 (چهار میلیارد و هفتصــدو پنجاه و هفت میلیون و 
پانصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابى مى گردد. بدیهى است صحت و سقم مدارك موجود 
و ابرازى صرف نظر از احراز اصالت اســناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتســاب آن به 
هر شــخصی حقیقی یا حقوقى ، فارغ از مورد بازداشتى و احتمال هرگونه فعالیت هاى 
مربوطــه بــه حدود ثبتى و نداشــتن هرگونه منعى از جهات قانونى و شــرعى به منظور 
خرید و فروش و نقل و انتقال سند به اشخاص غیر و بال معارض بودن در نظر گرفتن 
هرگونــه تعهدات و دیونى اســت که ممکن اســت  به ارگان ها و یــا  ادارات دولتى و 
اشــخاص حقیقى و حقوقى وجود داشــته باشــد صورت پذیرفته و تأئید مى گردد.  به  
عنوان قیمت پایه مزایده اعالم نموده است . نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده 
کــه مصون از اعتراضى مانده مزایده از قیمت پایه کارشناســى اغاز خواهد شــد و به 
کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده 
قیمت پیشــنهادى را به حســاب 2171299027006 سپرده  مى بایســت مبلغ 10 
دادگســترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجراى احکام مدنى تحویل 
نمایند. الباقى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده فوق واریز نماید و قبضهاى 
مربوطــه را به دفتر اجراى احــکام  مدنى دماوند تحویل نماینــد و در غیر اینصورت و 
عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت 
مزایده 1398/04/18 ساعت 10 صبح تعیین گردید. طالبین جهت اطالعات بیشتر 5 
روز قبل از شــروع مزایده مى توانند به  دفتراجراى احکام مدنى دادگســترى دماوند 

مراجعه نمایند .168
مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دماوند - نصیرى نیا

اخطاریه دفترخانه
مخاطــب محترم آقــاى پژمان پرى یارى(مجهول المکان) همســردائمى شــما خانم 
پرستو طیبى با ارائه دادنامه شماره 9709972910402182 مورخ 1397/11/27 
موضوع پرونده کالســه 9709982910400900 مورخ 97/9/2 شعبه اول دادگاه 
عمومــى پردیس مى خواهد خود را با بذل کل مهریه مطلقه نماید. خواهشــمند اســت 
با در دســت داشتن شناســنامه و کارت ملى به مدت دوازده روز به این دفتر مراجعه 
نمایید. در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شــد.6098 - تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1397/3/23- تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/4/4
سردفتر طالق 3 پردیس گیالوند بومهن

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب ابراهیم حاجى نورمحمدى مالک 3 دانگ ســهم مشــاع 
ازششدانگ مشاع پالك ثبتى 1177 مفروز از 49 فرعى از سنگ 72 اصلى واقع در قریه 
وادان به نشانى دماوند روستاى وادان موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 0744458 
- 87/الف به شــماره ثبت 25292صادره به تاریخ 1370/2/8 متقاضى تعیین بســتر 
و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر کافرجوى در داخل و مجــاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى 
باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و 
حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از 
کلیه مالکین مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. 
روبروى باشگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و 
حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد. 6099- تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1398/3/23 - نوبت دوم: 1398/4/2
اداره امورآب دماوند

آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى پرونده 9800167-اجراى ثبت سبزوار
بدینوســیله به خانم زهراشــیرخانى نام پدرحســن شــماره شناسنامه1442شماره 
ملى0791486842متولد58/1/1به نشــانى روستاى شیرخان وموسى الرضاشیرخانى 
نام پدرعلى اکبرشــماره شناسنامه1216شــماره ملى0791484505متولد53/9/4به 
نشانى روســتاى شیرخان وقربان شیرخانى نام پدرحسین،شــماره شناسنامه828شماره 
ملى0791480992متولد38/3/15به نشانى رستاى شامکان ابالغ میشودکه بانک ملى 
شــعبه سبزوارباستنادقراردادبانکى شــماره86010950جهت وصول مبلغ صدوشصت 
وچهارمیلیــون وچهارصدوپنجاه وســه هزارریال تــا تاریخ تقاضا بانضمام خســارت تاخیر 
متعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالســه9800167 دراین اداره تشــکیل شده وطبق گزارش 
مورخ98/2/4اداره پســت شهرســتان سبزوارمحل اقامت قربان شــیرخانى بشرح متن 
سندشــناخته نشــده لذابنابه تقاضاى بســتانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه 
فقــط یکمرتبه دریکــى ازروزنامه هــاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى میشــودوچنانچه ظرف 
مــدت10روز ازتاریــخ این آگهى که روزابالغ محســوب میگردد،نســبت بپرداخت بدهى 

خوداقدام ننماییدعملیات اجرائى جریان خواهدیافت.(م الف98/100/2871)
تاریخ انتشار:شنبه98/3/25

رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابطال دفترچه قرارداد
بدین وســیله اعالم مى دارد به دلیل عدم ایفاى تعهدات شــرکت هانى تجارت خزر 
نســبت به دیون خویش در بانک صادرات اســتان شرکت شــهرك هاى صنعتى مازندران 
برابرم فاد ســه جانبه تنظیمى در دفتر اســناد رســمى اقدام به صدور دفترچه قرارداد 
جانشــینى به نام بانک صادرات اســتان نموه فلذا با اعمال حق جانشــینى بانک صادرات 
استان در محل اجراى طرح اصل دفترچه قرارداد شماره 1424-81/12/28 که به  نام 

شرکت هانى تجارت خزر بوده باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
آزیتا نقى پور

کالســه پرونده: 1/505/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1018-
97/11/17 خواهان:فرزانــه درجانــى ف قربــان خوانده:آزیتــا نقى پــور ف جعفرقلى-
مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه هاى عمومى نموده 
که جهت  رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین 
شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویــز ماده 73 آیین دادرســى مدنــى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نیافته و 
به همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 97/11/17-1018 
صادر نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 94/12/15 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

مى نماید. .م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
ابوالحسن نوبهار

کالســه پرونــده: 1/508/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 737-
97/1/17 خواهان:فرزانــه درجانى ف قربان خوانده:ابوالحســن نوبهار-مجهول المکان 
خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه هاى عمومــى نموده که جهت  
رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
مــاده 73 آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شــوراى حل اختالف حضور نیافته و به 
همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 737-97/1/17 صادر 
نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت 59,850,000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/22 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 

.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى شــهریار حســن پور پازوارى ش ش 1005 به شــرح دادخواســت به کالســه 
7/222/98 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدمهدى حسن پور پازوارى ش ش 463 در تاریخ 97/11/21 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهریار 
ش ش 1005   2-لیــال ش ش 1673   3-شــهناز ش ش 6167 همگــى حســن پــور 
پازوارى ف محمدمهدى و ربابه -فرزندان متوفى. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزایده نوبت اول
در خصوص پرونده کالسه 960190 موضوع محکومیت نصرت اله مختارى حسب 
نیابت واصله شــماره 9609980242500031 مادره از ســوى شــعبه 128 مجتمع 
قضایى شهید باهنر به پرداخت30/595/000/000ریال بابت أصل خواسته در حل 
محکــوم له محمد جــواد ادیب مقدم و همچنین مبلــغ 1/350/000/000 ریال بابت 
نیم عشــردولتى در حق صندوق دولت . نظر به اینکه پالك ثبتى به شــماره 47 فرعى 
از 73 اصلى و 41 فرعى از 73 اصلى توســط محکوم له معرفى و توقیف گردیده است 
و توســط کارشــناس منتخب محترم آقاى قاســم زمانى به شــرع ذیل مورد کارشناسى 
و ارزیابــى قرار گرفته اســت:  نظریه کارشناســى نهایــى: الف : در اجــراى ابالغیه به 
شــماره 981010221900227 و کالســه پرونده 960190 مبنى بــر ارزیابى ملک 
آقــاى محمد جواد ادیب مقدم علیــه اقاى نصراله مختارى فرزند قربانعلى در پالك 47 
فرعی از اصلی 73 حوزه ثبتى دماوند به مســاحت 1690 متر مربع که در معیت مالک 
فوق الذکرمورد بازدید و بررســى قرار گرفته که قبال پرونده مذکور مورد مطالعه و از 
مدارك و مســتندات ابزارى نیز استفاده و مورد بررسی وامعان نظر قرار گرفته شده 
که نتایج بررسى به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد مى گردد. 1- موقعیت ملک منظور 
توســط کارشــناس نقشــه بردارى با دقت مناســب و مطلوب انجام که ضمیمه گزارش 
گردیده اســت ، محل اســتقرار ملک در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده لومان 
قرار داشــته که از شکل هندسى منظمى برخوردار نبوده و فاقد راه دسترسى نیز مى 
باشد و ضمنا توســط نهر عمومى کمر و چشمه احاطه گردیده است.2- مشخصات ثبتى 
ملک و جهات اربعه آن: شــامل پالك 47 فرعــى از 73 اصلى در قریه کردر حوزه ثبتى 
دماونــد قرار گرفتــه و با توجه به اینکه در ضلع شــمالى زمین به شــهر (الت) منتهى 
و مســدود مى شــود. قســمتى از مســاحت ملک مورد نظر به عنوان حریم قانونى نهر 
از کل مســاحت کســر و طبیعتا از مســاحت کاســته و در قیمت نهایى ملک نیز موثر و 
تاثیرگذارخواهــد بود بطور کلى کاربرى ملک فوق نیز کشــاورزى و در حال حاضر بوته 
هاى بومى در آن مشاهده مى گردد . ملک منظور از جنوب و غرب به نهر کمر، از شرق 
بــه پالك 45 فرعى از 73 اصلى و از شــمال به نهــر منتهى مى گردد.با توجه به بازدید 
و بررســى هاى بعمل آمده و نقشــه بردارى قابل قبول کارشناســى مربوطه و کاربرى 
کشــاورزى ملک منظور و عدم وجود اب و منابع آبى و عدم دسترســى به بهره بردارى 
راه از ملک مورد نظر و قابلیت دسترســى و موقعیت مکانى و شــکل هندسى آن جمعا 
به مبلغ 2/535/000/000( معادل دو میلیارد و پانصد و ســى و پنج میلیون ریال) 
با توجه به مســاحت به میزان 1690 متر مربع ملک ارزیابى مى گردد. قابل ذکر است 
تطبیق و تدوین ارزش فوق که جهت ســند ارائه شــده در صورت اصالت ســند و بال 
معارض بودن آن نداشــتن مغایرت هاى ثبتى و موارد باز داشــتى و نداشــتن منعى از 
جهــات قانونى و شــرعى جهت هرگونه خرید و فروشــى و واگذارى مى باشــد. ب : در 
اجراى ابالغیه شماره 9810102210900277  و کالسه پرونده 960190  له محمد 
جواد ادیب مقدم علیه اقاى نصرت اهللا مختارى فرزند قربانعلى مبنى بر ارزیابى پالك 
41 فرعى از ســنگ 73 اصلى حوزه ثبتى دماوند ، ضمن مطالعه پرونده و بررسى آن با 
معان نظر در موضوع کارشناســى محوله در معیت اقاى مقدم از مکان مورد نظر بازدید 
و نتیجه بررسى هاى انجام شده و با مشورت از افراد ذیصالح محلى که به ملک مذکور 
اشــراف کامل و دقیق داشــته اند موارد و نتایج آن به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد 
مــى گردد. 1- محل اســتقرار ملک منظــور در منطقه کیالن ، محله کــردر ابتداى جاده 
لومان قرار دارد.2 مشخصات ثبتى ملک: با توجه به مفاد سند مالکیت ضمیمه گزارش 
به میزان ششــدانگ یک قطعه زمین به شــماره چهل و یک فرعى از سنگ هفتاد و سه 
اصلــى واقــع در قریه کردر جزء حوزه ثبتى دماوند و با جهات اربعه شــامل : شــماال به 
الت(نهر اب بزرگ) مشهور به الت کردر ، جنوبا به نهر عمومى و پالك 108 و 42 فرعی 
از 73 اصلى، غربا به نهر و پالك فرعى چهل و ســه احمد ســلطان بخشــى و شــرقا به 
جهت کوه محدود مى باشد. ملک مورد نطر به صورت یک قطعه زمین با توجه به نقشه 
بردارى از ملک با مقیاس 1500 توســط کار کارشناســى به مســاحت 2415 متر مربع 
و فاقد هر گونه اعیانى و بصورت غیر محصور و مســطح که داراى کاربرى کشــاورزى و 
در حال حاضر داراى تعدادى در ختان خشــک شــده و بوته هاى وحشــى مى باشــد. با 
توجه به بررســى هاى فنى و کارشناســى بعمل آمده و مسافت از جاده اصلى با قابلیت 
دسترسى ، موقعیت مکانى و نوع کاربرى با در نظر گرفتن عدم وجود آب (کشت دیم) 
و اندازه و مقیاس ملک و ســایر جهات با توجه به مســاحت به میزان 2415 متر مربع 
جمعا به مبلــغ4/757/550/000 (چهار میلیارد و هفتصــدو پنجاه و هفت میلیون و 
پانصد و پنجاه هزار ریال) ارزیابى مى گردد. بدیهى است صحت و سقم مدارك موجود 
و ابرازى صرف نظر از احراز اصالت اســناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتســاب آن به 
هر شــخصی حقیقی یا حقوقى ، فارغ از مورد بازداشتى و احتمال هرگونه فعالیت هاى 
مربوطــه بــه حدود ثبتى و نداشــتن هرگونه منعى از جهات قانونى و شــرعى به منظور 
خرید و فروش و نقل و انتقال سند به اشخاص غیر و بال معارض بودن در نظر گرفتن 
هرگونــه تعهدات و دیونى اســت که ممکن اســت  به ارگان ها و یــا  ادارات دولتى و 
اشــخاص حقیقى و حقوقى وجود داشــته باشــد صورت پذیرفته و تأئید مى گردد.  به  
عنوان قیمت پایه مزایده اعالم نموده است . نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده 
کــه مصون از اعتراضى مانده مزایده از قیمت پایه کارشناســى اغاز خواهد شــد و به 
کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده 
قیمت پیشــنهادى را به حســاب 2171299027006 سپرده  مى بایســت مبلغ 10 
دادگســترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجراى احکام مدنى تحویل 
نمایند. الباقى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده فوق واریز نماید و قبضهاى 
مربوطــه را به دفتر اجراى احــکام  مدنى دماوند تحویل نماینــد و در غیر اینصورت و 
عدم واریز مابقى مبلغ مذکور ده درصد واریزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت 
مزایده 1398/04/18 ساعت 10 صبح تعیین گردید. طالبین جهت اطالعات بیشتر 5 
روز قبل از شــروع مزایده مى توانند به  دفتراجراى احکام مدنى دادگســترى دماوند 

مراجعه نمایند .168
مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دماوند - نصیرى نیا

اخطاریه دفترخانه
مخاطــب محترم آقــاى پژمان پرى یارى(مجهول المکان) همســردائمى شــما خانم 
پرستو طیبى با ارائه دادنامه شماره 9709972910402182 مورخ 1397/11/27 
موضوع پرونده کالســه 9709982910400900 مورخ 97/9/2 شعبه اول دادگاه 
عمومــى پردیس مى خواهد خود را با بذل کل مهریه مطلقه نماید. خواهشــمند اســت 
با در دســت داشتن شناســنامه و کارت ملى به مدت دوازده روز به این دفتر مراجعه 
نمایید. در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شــد.6098 - تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1397/3/23- تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/4/4
سردفتر طالق 3 پردیس گیالوند بومهن

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانب ابراهیم حاجى نورمحمدى مالک 3 دانگ ســهم مشــاع 
ازششدانگ مشاع پالك ثبتى 1177 مفروز از 49 فرعى از سنگ 72 اصلى واقع در قریه 
وادان به نشانى دماوند روستاى وادان موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 0744458 
- 87/الف به شــماره ثبت 25292صادره به تاریخ 1370/2/8 متقاضى تعیین بســتر 
و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر کافرجوى در داخل و مجــاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى 
باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و 
حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از 
کلیه مالکین مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. 
روبروى باشگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى است عدم مراجعه مالکین مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بســتر و 
حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد. 6099- تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1398/3/23 - نوبت دوم: 1398/4/2
اداره امورآب دماوند

آگهى ابالغ اجرائیه قرارداد بانکى پرونده 9800167-اجراى ثبت سبزوار
بدینوســیله به خانم زهراشــیرخانى نام پدرحســن شــماره شناسنامه1442شماره 
ملى0791486842متولد58/1/1به نشــانى روستاى شیرخان وموسى الرضاشیرخانى 
نام پدرعلى اکبرشــماره شناسنامه1216شــماره ملى0791484505متولد53/9/4به 
نشانى روســتاى شیرخان وقربان شیرخانى نام پدرحسین،شــماره شناسنامه828شماره 
ملى0791480992متولد38/3/15به نشانى رستاى شامکان ابالغ میشودکه بانک ملى 
شــعبه سبزوارباستنادقراردادبانکى شــماره86010950جهت وصول مبلغ صدوشصت 
وچهارمیلیــون وچهارصدوپنجاه وســه هزارریال تــا تاریخ تقاضا بانضمام خســارت تاخیر 
متعلقه وازتاریخ مذکورتاروزتســویه کامل بدهى طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائى به کالســه9800167 دراین اداره تشــکیل شده وطبق گزارش 
مورخ98/2/4اداره پســت شهرســتان سبزوارمحل اقامت قربان شــیرخانى بشرح متن 
سندشــناخته نشــده لذابنابه تقاضاى بســتانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه 
فقــط یکمرتبه دریکــى ازروزنامه هــاى کثیراالنتشــارمحلى آگهى میشــودوچنانچه ظرف 
مــدت10روز ازتاریــخ این آگهى که روزابالغ محســوب میگردد،نســبت بپرداخت بدهى 

خوداقدام ننماییدعملیات اجرائى جریان خواهدیافت.(م الف98/100/2871)
تاریخ انتشار:شنبه98/3/25

رئیس ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى ابطال دفترچه قرارداد
بدین وســیله اعالم مى دارد به دلیل عدم ایفاى تعهدات شــرکت هانى تجارت خزر 
نســبت به دیون خویش در بانک صادرات اســتان شرکت شــهرك هاى صنعتى مازندران 
برابرم فاد ســه جانبه تنظیمى در دفتر اســناد رســمى اقدام به صدور دفترچه قرارداد 
جانشــینى به نام بانک صادرات اســتان نموه فلذا با اعمال حق جانشــینى بانک صادرات 
استان در محل اجراى طرح اصل دفترچه قرارداد شماره 1424-81/12/28 که به  نام 

شرکت هانى تجارت خزر بوده باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
آزیتا نقى پور

کالســه پرونده: 1/505/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامه شــماره 1018-
97/11/17 خواهان:فرزانــه درجانــى ف قربــان خوانده:آزیتــا نقى پــور ف جعفرقلى-
مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسلیم دادگاه هاى عمومى نموده 
که جهت  رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین 
شــده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویــز ماده 73 آیین دادرســى مدنــى مراتب یک نوبت در یکى از جراید کثیراالنتشــار 
آگهى گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نیافته و 
به همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 97/11/17-1018 
صادر نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت کلیه خســارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 94/12/15 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم 

مى نماید. .م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه اول شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المکان 
ابوالحسن نوبهار

کالســه پرونــده: 1/508/97 رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 737-
97/1/17 خواهان:فرزانــه درجانى ف قربان خوانده:ابوالحســن نوبهار-مجهول المکان 
خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تســلیم دادگاه هاى عمومــى نموده که جهت  
رسیدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگى تعیین شده به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز 
مــاده 73 آیین دادرســى مدنى مراتب یک نوبــت در یکى از جراید کثیراالنتشــار آگهى 
گردید ولى خوانده در وقت رســیدگى در جلســه شــوراى حل اختالف حضور نیافته و به 
همین جهت شورا حکم بر محکومیت خوانده بنابر دادنامه شماره 737-97/1/17 صادر 
نمود که براســاس این حکم خوانده محکوم اســت به پرداخت 59,850,000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات قانونى اعم از هزینه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ 95/9/22 تا اجراى حکم در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید. 

.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهید بهشتى رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى شــهریار حســن پور پازوارى ش ش 1005 به شــرح دادخواســت به کالســه 
7/222/98 از این شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدمهدى حسن پور پازوارى ش ش 463 در تاریخ 97/11/21 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-شهریار 
ش ش 1005   2-لیــال ش ش 1673   3-شــهناز ش ش 6167 همگــى حســن پــور 
پازوارى ف محمدمهدى و ربابه -فرزندان متوفى. اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مفقودى
برگ ســبز خودرو نیســان پاترول 4 درب به رنگ خاکســترى - متالیک  مدل 1374 
به شــماره موتور  و شــماره شاســى  و شــماره پالك 59-

931د62 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
********************************************************

آگهى مزایده نوبت اول 
در خصــوص پرونده کالســه 960747 موضــوع محکومیت محمدرضــا محمدى و على 
محمد آئى زاده و حســب نیابت واصله شــماره 9609982640900854 صادره از سوى 
شــعبه اول اجراى احکام شــهریار به پرداخت 600000000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلــغ 380222222 ریــال بابــت تاخیر تادیــه و مبلــغ 19000000 ریــال بابت هزینه 
دادرسى در حق محکوم له محسن ربانى و همچنین مبلغ 30000000 ریال بابت نیم عشر 
دولتى در حق صندوق ، نظر به اینکه یک دســتگاه ســنگ شــکن توسط محکوم له معرفى و 
توقیف گردیده اســت و توسط کارشــناس منتخب محترم آقاى پرویز مقبولى به شرح ذیل 
مورد کارشناسى و ارزیابى قرار گرفته است : با احترام عطف به پرونده کالسه 960747ج  
موضوع دعوى آقاى محسن ربانى به طرفیت آقایان محمدرضا حاجى محمدى توران پشتى و 
على محمد آئى زاده که منجر به توقیف اموال محکوم علیه گردیده ، در اجراى قرار صادره 
ضمن حضور در آن اجرا و مطالعه پرونده و پس از بررســى هاى الزم نتیجه را به پیوســت 
تصاویر و به شــرح آتى به اســتحضار آن مقام محترم قضایى مى رســاند : الف : گردشکار : 
طى اجرائیه صادره از شعبه و دادگسترى شهرستان شهریار خوانده را محکوم به پرداخت 
مبلغ 800000000 ریال و توضیحات مندرج در اجرائیه را در حق محکوم له نموده است 
و دســتگاه مشروحه ذیل مســتقر در وضعیت موجود به نشانى : آبسرد - بعد از پاسگاه - 
اول جاده ایوانکى - خیابان شــورا - معدن شن و ماسه حاجى محمدى ، به عنوان مال جهت 
اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به معرفى و نگهدارى شــده اســت. ب: نظریه کارشناســى : 
یک دســتگاه سنگ شــکن هیدروکن کار کرده و با قابلیت بهره بردارى در وضعیت موجود 
به ارزش پاپه 800000000 ریال لذا ارزش پایه دســتگاه ذکر شــده جهت شــرکت در 
مزایــده بالغ بر 800000000 ریــال اعالم مى گردد. به عنوان قیمــت پایه مزایده اعالم 
نموده است . نظریه کارشناس به طرفین ابالغ گردیده که مصون از اعتراض مانده مزایده 
ار قیمت پایه کارشناســى آغاز خواهد شــد و به کســى که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد 
به او فروخته خواهد شــد . برنده مزایده مى بایســت مبلغ 10  قســمت پیشنهادى را به 
حساب 2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واریز نماید و فیش مربوطه را به 
دفتر اجراى احکام مدنى تحویل نمایند . الباقى را حداکثر ظرف یک ماه به حســاب ســپرده 
فــوق واریز نماید و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجــراى احکام مدنى دماوند تحویل نمایند 
و در غیــر اینصــورت و عدم واریز مابقى مبلــغ مذکور ده درصد واریــزى را به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد وقــت مزایده 1398/04/16 ســاعت 10 صبح تعییــن گردید. طالبین 
جهت اطالعات بیشــتر 5 روز قبل از شــروع مزایده مى توانند به دفتر اجراى احکام مدنى 

دادگسترى دماوند مراجعه نمایند ./ف -6096
مدیر دفتر اجراى احکام مدنى دماوند- نصیرى نیا

وزی��ر نفت در حال��ی می گوید  مدی��ران کم��ی را از بیرون به درحـــاشیه
نف��ت آورده که نگاهی به انتصابات وی طی ٦ س��ال 
اخیر نشان می دهد مدیران غیرنفتی در زمان مدیریت 

وی بیشترین سهم را در میان سمت ها داشته اند.
بی��ژن نامدار زنگنه چندی پیش در گفت و گو با 
یکی از خبرگزاری ها گفته بود: »انتخاب های خارج 
از وزارتخانه من بسیار محدود است، در شرکت نفت 
فقط آقای کرباس��یان بوده که ایشان نیز در صنعت 
نفت سابقه داشته است. من فقط چند نفری را خارج 
از وزارتخانه آورده ام که تعدادش��ان بس��یار محدود 
است، یک ون هم نیستند چه برسد به مینی بوس و 

اتوبوس و اکثر همکارانم، کارمندان نفت هستند.«
نکته جالب تر در مصاحب��ه وی این بخش بوده 
اس��ت که وی گفته است: »اصاًل نمی توان در وزارت 
نفت فردی را از بیرون آورد چراکه تا وارد شود و کار 
را ی��اد بگیرد دوره کاری تمام می ش��ود و ما فرصت 
نداریم، درواقع باید کس��ی بیاید که تا پشت ماشین 
می نشیند بتواند تریلی را راه ببرد و نه اینکه ماشین را 
چند بار به گاردریل بزند و یا در جوی آب بیاندازد«.

ای��ن اظه��ارات وزیر نفت اما فاصله بس��یاری با 
واقعی��ت دارد زیرا تعداد مدیران��ی که از بیرون نفت 
وارد این وزارتخانه شده اند حداقل ٢٨ مورد بوده است 
و زنگنه ترجیح داده تنها درباره کرباسیان مدیرعامل 
شرکت ملی نفت روشنگری کند. وزیر نفت که معتقد 
اس��ت نمی توان سکان هدایت تریلی را به فردی داد 
که هیچ تجربه ای ندارد، به این موضوع اش��اره نکرده 
اس��ت که تعدادی از مدیران وی، بدون هیچ س��ابقه 
نفتی و حتی کاری، مدیریت برخی شرکت های مهم 
مانند شرکت نیکو را برعهده گرفته اند. از سوی دیگر 
برخی دیگر از مدیران نفتی هیچ سابقه نفتی نداشته 

و براساس روابط سیاسی صاحب سمت شده اند.
حمیدرض��ا کاتوزی��ان و جعف��ر توفیق��ی که 
همپیمانان سیاسی زنگنه محسوب می شوند از جمله 
این افراد هستند که ریاست پژوهشگاه صنعت نفت 

به عنوان بازوی پژوهش��ی صنعت نفت را در اختیار 
گرفتند. حبی��ب اهلل بی طرف وزیر اس��بق نیرو هم 
یکی دیگر از افرادی است که زنگنه برای وی حکم 

معاونت پژوهشی وزارت نفت را صادر کرد.
جعفر ربیعی، مدیرعامل بازنشسته متروی تهران 

هم بدون هیچ س��ابقه و تخصص��ی در صنعت نفت 
راهی هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس ش��د و رضا 
نوروززاده که هیچ رزومه ای در نفت ندارد معاون زنگنه 
در پتروشیمی شد. چندین نماینده مجلس هم پس 
از پایان کار مجلس نهم نیز به س��مت های مدیریتی 

دست پیدا کردند که این افراد را باید در کنار هوشنگ 
فالحتیان، معاون س��ابق وزیر نی��رو و محمدمهدی 
رحمتی از مدیران سازمان برنامه و بودجه قرار داد که 

با »ون« وزیر نفت راهی خیابان طالقانی شدند.
س��عید محمدزاده از مدیران و نزدیکان عباس 

آخوندی هم یکی دیگر از مدیران غیرنفتی است که 
پس از برکناری در ش��رکت راه آه��ن، چند روز بعد 
حکم معاونت پژوهشی وزارت نفت مواجه را گرفت. با 
این وجود و فهرستی پر از مدیران غیرنفتی مشخص 
نیست چرا زنگنه می گوید کمتر مدیری را از بیرون 
نفت آورده است. مقایسه مدیران غیرنفتی این دوره 
از نفت با سایر دوره ها نشان می دهد بیشترین حجم 
از مدیران غیرنفتی در دوره وزارت زنگنه راهی وزارت 
نفت ش��ده اند که البته در دوره اصالحات نیز چنین 
روی��ه ای حاکم بود و مدی��ران وزارت نیرو به صورت 

واگنی راهی نفت شدند.  مهر

مدیرانغیرنفتیکهبرکرسیهایوزارتنفتنشستهاند
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معاونتبینالمللوزارتنفت

مدیرعاملهلدینگخلیجفارس

معاونپژوهشوزارتنفت

معاونپژوهشوزارتنفت

معاونتبرنامهریزیوزارتنفت

مدیرعاملپاالیشوپخش

دستیاروزیرنفت

مدیرعاملنیکو

ریاستپژوهشگاهصنعتنفت

مدیرعاملشرکتملینفت

معاونتبرنامهریزیوزارتنفت

مدیرکلحسابرسیوزارتنفت

مدیرکلبازرسیوزارتنفت

دبیرهیاتمرکزیگزینشوزارتنفت

رئیسسازمانحراستنفت

مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمی

مدیرعاملشرکتبهینهسازی

بازرسویژهوزیرنفت

مدیرسرمایهگذاریشرکتملینفت

مدیرعاملشرکتتاسیساتدریایی

مدیرعاملشرکتمتن

مدیرکلروابطعمومیوزارتنفت

معاونپشتیبانیمرکزتوسعهمدیریتوزارتنفت

عضوهیاتمدیرهفالتقاره

عضوهیاتمدیرهبهینهسازی

سرپرستگزینشوزارتنفت

نمایندگیمجلس

دبیرخانهشورایعالیامنیتملی

وزارتامورخارجه

مترویتهران

مدیرعاملراهآهن

وزارتنیرو

سازمانبرنامهوبودجه

بدونسابقه

بدونسابقه

بدونسابقه

وزارتعلوم

وزارتاقتصاد

وزارتنیرو

نامشخص

بازمانبازرسیکلکشور

نمایندگیمجلس

وزارتاطالعات

ازمدیرانستادانتخاباتیروحانی

سازمانانرژیاتمی

وزارتاطالعات

شورایاریمحلهها

آبوفاضالب

نمایندگیمجلس

سردبیرروزنامهشهروند

نمایندگیمجلس

نمایندگیمجلس

نمایندگیمجلس

نمایندگیمجلس

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

حمیدرضاکاتوزیان

امیرحسینزمانینیا

علیماجدی

جعفرربیعی

سعیدمحمدزاده

حبیباهللبیطرف

محمدمهدیرحمتی

علیرضاصادقآبادی

آیدینختالن

علیاکبرپورابراهیمی

جعفرتوفیقی

مسعودکرباسیان

هوشنگفالحتیان

سیدشریفحسینی

اشکانمیرمحمدی

سعیدحیدریطیب

حسینحاجیحسینی

رضانوروززاده

محسندالویز

سیدمنصورابراهیمی

محمدمصطفوی

ابوالقاسمرحمانی

تورجدهقانی

کسرینوری

شمساهللبهمنی

امیرعباسسلطانی

جلیلجعفری

محمدابراهیممحبی

تکیه ۲۸ غیرنفتی بر صندلی های نفتی

وزیر نفت: یک َون هم نیرو نیاوردم!


