
به گزارش زمان ، عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در مورد عملیات بازار باز، یک نکته را باید تاکید کنم؛ این بازار عالوه بر اینکه، امکان معامالت اوراق بهادار دولت را بین بانک ها، و بین بانک 
مرکزی و بانک ها فراهم می آورد. نکته بسیار مهم این است که در واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصاً به دارایی هایی بدون ریسک تبدیل می کند، ولی همزمان نرخ تنزیل در بازار در قالب دامنه نرخ سود تعریف خواهد شد.
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سیاست بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز؛

طرح دولت برای مهار بحران اقتصادی

پدیده نفرت انگیز 
تروریسم معضل

 جهانی شده است

به گزارش زمان ، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت شدید عملیات تروریستی در سریالنکا تاکید کرد: جنایت امروز بار دیگر نشان داد 
پدیده نفرت انگیز تروریسم به معضلی جهانی، فارغ از هرگونه مرز و نژاد و ملت و مذهب تبدیل شده است.

 »سید عباس موسوی« عملیات تروریستی بامداد روز- یکشنبه - در پایتخت سریالنکا به ویژه حمله به کلیساها در روز عید پاک که صدها کشته 
و مجروح بر جای گذاشت را به شدت محکوم و با خانواده قربانیان این جنایات و دولت و ملت سریالنکا عمیقا ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت 
امورخارجه خاطرنشان کرد: جنایت امروز بار دیگر نشان داد پدیده نفرت انگیز تروریسم به معضلی جهانی، فارغ از هرگونه مرز و نژاد و ملت و مذهب 
تبدیل شده که جز با اراده پوالدین همه کشورها و استفاده از همه ظرفیت ها، بدون برخوردهای دوگانه با آن قابل ریشه کن شدن نیست. صبح روز 
یکشنبه، 6 انفجار پیاپی شهرهای مختلف سریالنکا را لرزاند. ین انفجارها همزمان در سه کلیسا و سه هتل در کلمبو پایتخت تجاری سریالنکا روی 

داد که بنابر آخرین خبرها دست کم 156 تن کشته و بیش از 400 زخمی برجای گذاشته است.
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۳ برنامه عملیاتی 
بورس برای کمک 

به رونق تولید

ارتقای مرجعیت 
سپاه در مبارزه

 با تروریسم

ارائه روش های 
افزایش قدرت 

خرید مسکن
871

روحانی: تاب آوری کشور در برابر حوادث افزایش یابد

دشمنان همیشه به دنبال پاشیدن 
بذر یأس بودند

معاون پارلمانی رئیس جمهور تشریح کرد:

مقابله  برای  مجلس  ح  طر درباره  دولت  نگاه 
یکا آمر با  به مثل 

1

2

7

بساط رانت حوزه دارو 
هنوز جمع نشده است

وزیر بهداشت: نظام توزیع دارو اصالح شود

سرمقاله
سربازان گمنام امام زمان )عج( 

و امنیت اقتصادی کشور
»شناسایی نقاط ضعف اقتصادی کشور توسط 
وزارت اطالعات که با راهکار نیز همراه است، باید 
توسط مدیران و مسئوالن اجرا شود تا هزینه ای 

را برای کشور متحمل نسازد.«
با تشکیل نظام اسالمی به زعامت حضرت امام 
راحل )ره( و ساختارسازی چارچوب های دولت، 
آنچه که بیشتر مورد اهمیت و تاکید رهبری 
نظام اسالمی قرار گرفت نظارت دقیق بر رعایت 
اصول و بازرسی در امور جاریه دولت بود.در این 
بین دشمنان نیز با استفاده از اهرم فشار سیاسی 
و اقتصادی به دعو خود درصدد جبران شکست 
در انقالب 5۷ بودند و با ایجاد کارگروه های ویژه 
چه از منظر سیاسی، بین المللی، اقتصادی و 
چه با استفاده از تحریم های سنگین، تسلیم 
کردن و شکست دادن انقالب اسالمی را دنبال 
می کردند.انحصاری کردن اقتصاد ایران به نفت، 
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، به 
بن بست کشاندن تولید، بستن منافذ اقتصاد 
بومی و حتی اخالل در نظام بانکی و اقتصادی 
کمترین کاری بود که دشمنان برای شکست 
انقالب اسالمی به آن متوسل شدند و اگرچه 
با عنایت به رهبری بی بدیل امام راحل و خلف 
صالحش کمتر در این مسیر موفق بودند اما با 
گذشت سال های متمادی و در سال های اخیر 
به این شکل از تحریم های خود ضریب دادند و با 
نفوذ در ساختار سیاسی...          ادامه در صفحه2

2  صدرا چکشی 

گاز منوکسید کربن کامال بی رنگ و بی بو است. تنفس گاز مونوکسید کربن باعث گاز گرفتگی مسمومیت و مرگ می شود.

آگهـي مناقصه عمومي

 نوبت اول

الزم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت گاز استان البرز)شماره مجوز 389. 1398(

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: مجری قانون 
دولت است، باید طرح هایی تهیه و تبدیل به قانون 
شود که امکان اجرایی داشته باشد. دولت برای بهتر 
عملیاتی و بهتر اجرایی کردن طرح مقابله به مثل 
با آمریکا اعالم نظر کرد، انشاءاهلل امیدوارم آنچه که 
نهایی می شود مطابق با مصالح و منافع کشور باشد.

حشمت  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امنیت ملی  اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون 
و سیاست خارجی مجلس در توئیتی با اشاره به 
بررسی جزئیات طرح مقابله به مثل با آمریکا و 
هوشیاری مجلس نوشت: »برخی با بزرگنمایی به 
دنبال افزایش تنش هستند؛ قرار نیست مملکت 

نظامی شده یا تنگه هرمز بسته شود. پیشنهادهای 
آورند«. حسینعلی  افراطی و احساسی رای نمی 
امیری درباره طرح مقابله به مثل با آمریکا گفت: 
علیه  نابخردانه  اقدام  به  دست  ترامپ  که  زمانی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی زد، با واکنش های 
داخلی مواجه شد. دیدیم که گروه ها و جریان های 
مختلف سیاسی به دفاع از سپاه برخاستند و انسجام 
و همدلی خاصی در داخل کشور برای حمایت از 
سپاه شکل گرفت.وی افزود: درواقع اقدام ترامپ، 
کل کشور را بسیج کرد تا از سپاه دفاع کنند. به طبع 
دولت، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای 
اسالمی نیز واکنش هایی را نشان دادند. بر همین 

اساس نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
طرح های دو فوریتی و سه فوریتی را تهیه کردند. 
همگی آن طرح ها در مجلس جمع آوری و نهایتا 
طرحی دو فوریتی تهیه شد.معاون پارلمانی رئیس 
شرایطی  در چنین  آن چه  اینکه  بیان  با  جمهور 
اهمیت دارد، اقدام براساس مصالح و منافع کشور 
است، یادآور شد: از آنجا که طرح تهیه شده برای 
اقدام متقابل نسبت به آمریکا نیاز به کار کارشناسی 
دقیق تری در مجلس داشت، آقای الریجانی آن را 
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع 

داد تا مورد بررسی قرار گیرد.
ادامه در صفحه2

معاون پارلمانی رئیس جمهور تشریح کرد:

نگاه دولت درباره طرح مجلس برای مقابله به مثل با آمریکا
براساس جدیدترین نظرسنجی؛

کاهش بی سابقه محبوبیت مکرون
محبوبیت  دهد  می  نشان  نظرسنجی  ترین  تازه 
امانوئل مکرون به پایین ترین حد از زمان انتخاب 

او به ریاست جمهوری فرانسه رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، تازه ترین 
نظرسنجی، نشان می دهد محبوبیت امانوئل مکرون 
ریاست  به  او  انتخاب  زمان  از  ترین حد  پایین  به 
درصد  فقط 2۷  و  است  رسیده  فرانسه  جمهوری 
مردم فرانسه از عملکرد او رضایت دارند.خبرگزاری 
نظرسنجی  طبق  داد،  گزارش  پاریس  از  فرانسه 
که   »Opinionway وی  »اوپینیون  موسسه 
نتایج آن روز شنبه انتشار یافت، فقط 2۷ درصد 
رضایت  مکرون  امانوئل  عملکرد  از  ها  فرانسوی 
کاهش  درصد   5 مارس  ماه  به  نسبت  که  دارند 
به  او  انتخاب  از زمان  ترین حد  پایین  به  یافته و 
طبق  اما  است.  رسیده  فرانسه  جمهوری  ریاست 
نظرسنجی موسسه »ب.و.آ« BVA که با توجه به 
آتش سوزی  از حادثه  آمده پس  وجود  به  فضای 
نتایج  و  گرفت  انجام  پاریس  نوتردام  کلیسای  در 
 3 مکرون  محبوبیت  یافت،  انتشار  جمعه  روز  آن 
درصد افزایش یافته و به 32 درصد رسیده است.از 
سوی دیگر در نظر سنجی موسسه »ایفوپ« برای 
هفته نامه »ژورنال دو دیمانش« محبوبیت رئیس 

جمهور فرانسه نسبت به ماه مارس تغییری نکرده 
و همچنان بر روی 29 درصد باقی مانده است. در 
این نظر سنجی محبوبیت ادوار فیلیپ، نخست وزیر 
مارس  ماه  به  نسبت  که  است  درصد  فرانسه 33 
اوپیینون  نظرسنجی  نتایج  است.طبق  مانده  ثابت 
وی 5 درصد فرانسوی ها از عملکرد مکرون کامال 
راضی، 22 درصد راضی، 30 درصد ناراضی و 40 

نظرسنجی  هستند.این  ناراضی  شدت  به  درصد 
از  ها  فرانسوی  دهد حمایت  می  نشان  همچنین 
جنبش مردمی مخالف نظام سرمایه داری با یک 
درصد کاهش به 48 درصد رسیده است اما هنوز 
که  کنند  نمی  این جنبش حمایت  از  درصد   48
نسبت به ماه مارس تغییری نداشته است.4درصد 

هم نظری در این مورد نداشتند.

ارائه روش های افزایش قدرت خرید مسکن
بر  تاکید  با  معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی 
از تصویب در  مالی پس  تامین  اینکه روش های 
شورای مسکن در شورای عالی مسکن به ریاست 
رییس جمهور مطرح خواهد شد گفت: در بازنگری 
افزایش  بحث  سازوکار صندوق پس انداز مسکن 

سقف تسهیالت مطرح نیست.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، مازیار حسینی در 
پاسخ به این سوال که در بازنگری سازوکار صندوق 
پس انداز مسکن آیا احتمال دارد سقف تسهیالت 
خرید مسکن نیز افزایش یابد گفت: براساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت فردی خرید 
مسکن در کالنشهرها 80 میلیون تومان و زوجین 
160 میلیون تومان است اما در این برهه از زمان 
فعال این موضوع در دستور کار نیست.وی افزود: به 
نظر می رسد در این اوضاع و احوال افزایش سقف 
تسهیالت راه حل مناسبی برای باال بودن قدرت 

خرید مسکن نباشد.وی با اشاره به اینکه بازنگری 
صندوق پس انداز مسکن با همکاری بانک مسکن 
در حال انجام است و بزودی پس از تهیه و نهایی 
شدن در جلسه شورای مسکن به ریاست اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی مطرح خواهد شد، گفت: قطعا 
اگر این جلسات و روش های تامین مالی تهیه و 
تصویب شود تقدیم شورای عالی مسکن به ریاست 
روحانی رئیس جمهوری خواهد شد. معاون مسکن 
و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از 
موضوعاتی که در روش های تامین مالی پیش بینی 
خواهد شد افزایش قدرت خرید متقاضیان است 
که اجازه دهید بعد از نهایی شدن به اطالع برسد 
که این افزایش قدرت خرید چگونه حاصل خواهد 
شد. حسینی گفت: تنوع بخشی در تامین مالی 
برای  افراد  توانایی  افزایش  باعث  مسکن  بخش 
خرید مسکن می شود. بطور مثال شخصی برای 

میزان  به  پول  در بخش مسکن  سرمایه گذاری 
کافی ندارد در صورت شکل گیری صندوق های 
تامین مسکن می تواند مثال پول 10 متر از یک 
واحد از پروژه مسکونی را پرداخت کند و بعد از 
مدتی که پول ذخیره کرد می تواند مثال یک واحد 

50 متری را طلب کند.
حسینی در پاسخ به این سوال که در مصاحبه 
زوجین  که  کرده اید  اعالم  خبر  مرکزی  واحد  با 
خرید  تسهیالت  تومان  میلیون   160 می توانند 
در شهرهای جدید دریافت کنند، گفت: احتماال 
اشتباهی در این خصوص صورت گرفته است و 
بنده متن مصوبه شورای  پول و اعتبار را مطرح 
کرده ام اما آنچه که مشخص است این است که 
در  تسهیالت  این  از  استفاده  صورت  در  قطعا 
شهرهای جدید سقف این تسهیالت کمتر از 160 

میلیون تومان برای زوجین خواهد بود.

روزانهم صبح اریان
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سربازان گمنام امام زمان )عج( و امنیت 
اقتصادی کشور

* صدرا چکشی 
ادامه از صفحه1   

  ...و اقتصادی کشور که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد هشدار قرار 
گرفته بود توانستند در برخی مواقع نقاط ضعف و پاشنه آشیل اقتصادی 
ایران را شناسایی کنند و از آن برای نیل به مقاصد خود بهره ببرند.»نفوذ« 
کلیدواژه ای بود که بالشک در سالیان آخرین در کالم رهبری به کرات 
مورد تاکید قرار داشــت و هشدارهای داده شده در ارتباط با خطر نفوذ 
دشمن الهام گرفته از خطری بود که ایشان به آن پی برده بودند.در این 
میان وزارت اطالعات به عنوان ستون و چتر کنترل و نظارت بر تمامی 
ابعاد نظام اسالمی کاری بس دشوار داشت که باید در این مسیر موفق 
عمل می کرد.دشمن کارزارش را به میانه میدان آورده بود و با استفاده از 
حربه نفوذ می توانست بسیاری از نقشه های خود را عملی کند و البته که 
در سال های اخیر با نفوذ در بخش اقتصادی کشور به دنبال گسترش دامنه 
فساد در ساختار اقتصادی کشور بود.سربازان گمنام امام زمان )عج( که با 
عنایت به توجهات حضرت ولی عصر و هشدارهای آگاهانه و دوراندیشانه 
رهبر انقالب به این حربه دشمن واقف شده بودند به خوبی به جزئیات 
این نقشه دشمن نفوذ کرده و ساختار اقتصادی کشور را تحت کنترل 
خود درآوردند.شناسایی عوامل نفوذی دشمن در بدنه اقتصادی کشور 
اقدامی بود که اگرچه به سختی میسر شد ولی برکات بسیاری برای نظام 
داشت.در سال های اخیر که مفسدان اقتصادی با استفاده از ضعف قوانین 
قضائی و حقوقی کشور دست به تخلفات گسترده زده و موجب بدنامی 
دستگاه اقتصادی و بعضاً سیاه نمایی علیه نظام اسالمی شدند ورود وزارت 
اطالعات به این بخش و شناســایی آنان و تحویل مفسدان به دستگاه 
قضائی کشور اقدامی باشد که باید مورد تمجید قرار گیرد.با این حال نقش 
وزارت اطالعات در حوزه اقتصادی تنها به بگیر و ببند معطوف نیست و 
فراتر از این موضوع باید به فعالیت های این وزارتخانه در بخش اقتصادی 
کشور نگریسته شود.دستگیری دالالن ارزی، شناسایی عاملین دشمن در 
قراردادهای کالن اقتصادی و عقیم کردن بسیاری از طرح ها و پروژه هایی 
که به تالش دشمنان در راستای تخریب اقتصاد کشور منتهی می شد، 
شاید کمترین اقدام سربازان نخبه گمنام امام زمان در بخش اقتصادی 
به شمار می رود ولی اصل کار را باید در تبیین و شناسایی نقاط ضعف 
اقتصادی و هموار کردن مسیر توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد.بسیاری 
از برنامه هایی که توسط دشمنان و اعوان و انصار آنها به خصوص مدیران 
نفوذی در ســاختارهای اقتصادی کشور به مورد اجرا در می آمد توسط 
کارشناســان اقتصادی وزارت اطالعات کشف و به مدیران و مسئوالن 
گوشزد می شــد که همین موضوع بارها توانست کشور را از بن بست 
اقتصادی خارج سازد.حضور فعال سربازان گمنام امام زمان اگرچه بیشتر 
در حوزه های امنیتی و عملیاتی مشهود و معروف است اما نباید این گزاره 
را فراموش کرد که ماهیت وجودی ســاختار وزارت اطالعات بازرسی، 
کنترل، شفاف سازی، کشف جرم و آگاه سازی مسئوالن، مدیران و مردم 
از انواع خطر از جمله خطرهای اقتصادی است.بایستی این نکته را مد نظر 
قرار داد که باید ساز و کاری تعریف شود تا مجاری طی شده و تالش های 
صورت گرفته در شناســایی نقاط ضعف اقتصادی کشور توسط وزارت 
اطالعات که با راهکار نیز همراه است، باید توسط مدیران و مسئوالن اجرا 

شود تا هزینه ای را برای کشور متحمل نسازد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

ظریف به نیویورک می رود
وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست 
مجمع عمومی با عنوان گرامیداشت روز بین المللی 
چندجانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح به نیویورک 

سفر می کند.
نشست  این  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سفر  این  در  محمدجوادظریف  برنامه  اصلی ترین 
است. مجید تخت روانچی سفیر جدید و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد 
نیز همزمان با سفر وزیر امور خارجه عازم محل 
ماموریت خود می شود. پیش بینی می شود وزیر 
خارجه در مدت زمان حضور خود در نیویورک چند 
مصاحبه مطبوعاتی و سخنرانی در اندیشکده های 

مستقل در برنامه خود داشته باشد.
تسهیل قوانین و مقررات کسب  

وکار، محقق کننده شعار سال
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: 
حمایت های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی 
و بیمه ای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین 
از  مهمی  بخش  تواند  می  وکار  کسب  مقررات  و 
محدودیت های تولید را کاهش دهد و مسیر دستیابی 

به شعار سال را تسهیل کند.
کریمی  »مهدی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تفرشی« با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان »رونق 
تولید« از سوی رهبر معظم انقالب، افزود: خروج از 
رکود اقتصادی وابسته به رونق تولید در کشور است 
که خودکفایی، کاهش نیاز به واردات، کاهش وابستگی 
به دالر و افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت.

وی جایگاه هجدهم اقتصاد ایران در سطح بین الملل 
را یادآور شد و گفت: با توجه به قابلیت های باالی 
کشور در مواردی همچون وسعت، همسایگان، قرار 
داشتن بر سر کریدورهای حمل و نقل، نیروی انسانی 
تحصیلکرده و جوان و غیره، قرار گرفتن در جایگاه 
بود.عضو  نخواهد  از دسترس  دوازدهم جهانی دور 
هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران بیان داشت: 
با این وجود دستیابی به رونق تولید و تحقق شعار 
سال، با مشکالتی همچون بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و مقررات، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز 
کسب و کار و اخذ مالیات های سنگین مواجه است 
که در مواردی به بی انگیزگی فعاالن اقتصادی و 

تولیدکنندگان می انجامد.

اخبار

سرمقاله

هر چیز دارای سیماست ، سیمای
 دین شما نماز است 

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: باید تاب آوری کشور در 
برابر حوادثی مثل سیل، زلزله، ریزگرد و... را 

افزایش دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن روحانی 
هماهنگی  شورای  نشست  در  روزشنبه 
اینکه  به  اشاره  با  اهواز  در  بحران  مدیریت 
امید به آینده خیلی مهم است، افزود: مردان 
خدا نه سست می شوند و نه احساس ضعف و 
ناتوانی و درماندگی می کنند. صابران کسانی 
هستند که نه خسته می شوند و نه احساس 
خستگی و سستی می کنند؛ آینده را کاماًل 
بذر  که  هرکس  افزود:  می بینند.وی  روشن 
و  اسالم  منطق  خالف  بر  پاشد  می  یأس 
همه ادیان الهی حرکت کرده است؛ کاماًل به 
آینده کشور امیدواریم و حتی به آینده عدالت 
جهان به طور کامل امیدواریم. با این روشنایی 
آینده و این تصمیم قاطع باید مسیر خودمان 
را ادامه بدهیم.روحانی تصریح کرد: دشمنان 
این سرزمین، انقالب، نظام و مردم همیشه 
به دنبال پاشیدن بذر یأس بودند برای اینکه 
برای  الگویی  ایران  تا  را خسته کنند  مردم 
ایران  اینکه  از  و  نباشد  منطقه  کشورهای 

ایستاده،  آنها  برابر  در  سد  یک  صورت  به 
بسیار عصبانی هستند و همه تصمیماتشان 
بر مبنای عصبانیت و عدم محاسبه درست 
است.یکی  ملت  و  منطقه  این  به  نسبت 
تحلیل های  در  ما  سال ها  که  چیزهایی  از 
بود  این  می شنیدیم  آنها  تبلیغات  و  غرب 
آورد  درمی  پای  از  را  ایران  که خشکسالی 
رئیس جمهور عنوان کرد: یکی از چیزهایی 
که سال ها ما در تحلیل های غرب و تبلیغات 
آنها می شنیدیم این بود که خشکسالی ایران 
و  آورد؛ هم صهیونیست ها  پای درمی  از  را 
هم آمریکایی ها تبلیغات می کردند و برخی 
هم با زبان علمی تبلیغ می کردند که ایران 
بین خواهد رفت. از  و  نیست  زندگی  جای 

روحانی ادامه داد: اینها می گفتند که مردم 
با  که  است  کشوری  ایران  که  بدانند  ایران 
خشکسالی از پای در می آید، غرب ایران با 
گرد و خاک و نمک از بین می رود، دریاچه 
ارومیه خشک می شود و به هیچ عنوان قابل 
احیا نیست، منطقه شمال غرب ایران باید کاًل 
جمع کنند بروند و می گفتند مابقی کشور 
از  را  نیز خشکسالی و گرد و غبار مردم  را 

پای در می آورد و یک بذر یأس و ناامیدی در 
سراسر ذهن مردم پراکنده کردند.وی اظهار 
با  امسال  فروردین  و  بهار  در  خداوند  کرد: 
دست پرقدرت خودش، ضربه اساسی بر این 
تفکر زد. اینقدر این تفکر شدید بود و مردم را 
تحت فشار قرار داده بود که خود من روزها و 
ساعت ها فکر می کردم که ما برای آینده ایران 
چه کار باید بکنیم. معنی اش این نیست که 
اآلن به آینده ایران فکر نکنیم و فکر کنیم 
نادرست  این حرف  نه  ندارد  مشکلی وجود 
ایجاد  بر  اساسی  ضربه  یک  این  ولی  است 
یأس و ناامیدی استکبار جهانی و صهیونیسم 
بود.وی افزود: فرمانده این کار برای نوسازی، 
بازسازی و جبران خسارت ها وزیر کشور است 
که قرارگاه و کمیته تعیین خسارت، کمیته 
رسانی،  اطالع  کمیته  نوسازی،  و  بازسازی 
کمیته اجتماعی و بهداشتی، نظارت و ارزیابی 
و همچنین تولید و اشتغال را تشکیل داده 
است. مقام معظم رهبری همین خواسته را 
داشتند که یک نفر فرمانده و همه دستگاه ها 
همه  باید  گفت:  کنند.روحانی  تبعیت  او  از 
همت دولت را به کار بگیریم که به جای پول، 

اسباب و وسایل زندگی را برای مردم تأمین 
کنیم؛ حتی االمکان با تولیدکنندگان صحبت 
کنیم و همه تولیدکنندگان، وزارت صمت و 
کارخانه ها پای کار بیایند و کاری کنیم که 
مردم کمترین دغدغه را داشته باشند و به 
آنها یاری برسانیم.رئیس جمهور تصریح کرد: 
استان های  در  نیز  بها  اینکه در مسئله آب 
درگیر سیالب تخفیف و بخشودگی داشته 
باشد؛ در بانک ها نیز تأکید کردیم که اقساطی 
شرایط  اکنون  هستند  بدهکار  مردم  که 
پرداخت اقساط نیست و همه باید یاری کنیم 
تا از این گرفتاری ها عبور کنیم. تسریع برای 
ما مهم است در تعیین و جبران خسارت و 
هر دو در عین حال از اهمیت باالیی برخودار 
آوری  تاب  باید  گفت:  همچنین  است.وی 
افزایش  را  مختلف  حوادث  برابر  در  کشور 
هر حادثه ای  و  زلزله  ریزگرد،  دهیم؛ سیل، 
است.  آوری در کشور  تاب  افزایش  نیازمند 
از اساتید دانشگاه تشکیل  هیئت رسیدگی 
شده و باید راه حل های اساسی در زمینه 

پیشگیری را به ما ارائه دهند.

روحانی: تاب آوری کشور در برابر حوادث افزایش یابد

دشمنان همیشه به دنبال پاشیدن بذر یأس بودند

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
هیات   1397/12/20 مورخ   139760301059002891/94/388 شماره  برابررای  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
آقای عیسی حیدری    متقاضی   معارض  بال  مالکانه  اسالمشهر تصرفات  ثبتی  در واحد 
فرزند  علی شاه  به شماره شناسنامه 12 به شماره ملی 3933715891  صادره از مالیر 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 87/80 متر مربع به  پالک 
2964  فرعی از 8   اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک 73 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در قریه  قاسم خشکه بخش 12 تهران خریداری از مالکیت رسمی, اصغر پور 
دستمالچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 72 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/17

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر شماره.....139760301060005542..... هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو بندکار فرزند محمد رضا بشماره 
شناسنامه 352 صادره از رشت در –ششدانگ یک باب خانه –به مساحت 82/91 مترمربع 
پالک شماره 631 فرعی از 7 اصلی واقع در قریه کاظم اباد حوزه ثبت ملک ورامین –از 
مالکیت محمود شیرکوند -- محرز گردیده است.اذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشالر اولین اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر شماره....139760301060005556.... هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای مهدی مقاری فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 4440 صادره از در –

ششدانگ یک باب خانه –به مساحت 178/66 مترمربع پالک شماره 22فرعی از 103 اصلی واقع 
در قریه ده شریفا حوزه ثبت ملک ورامین –از مالکیت رضا عرب سرهنگی از ورثه حسین عرب 
سرهنگی – محرز گردیده است.اذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشالر اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

آگهی مزایده اموال توقیفی 
نظربه اینکه به موجب پرونده کالسه970738اجرایی در خصوص محکوم علیه قاسم جنامی 
فرزند عاشورمحکوم به پرداخت 700سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم له خانم سکینه 
نعامی زاده فرزند عزیز و نیز پرداخت نیم عشردولتی در حق دولت،حسب درخواست محکوم 
له اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه خودرو سواری اسپرتج سفید متالیک مدل2014خلیجی 
نیم فول با پالک اروندی بنزینی 2محور4چرخ به مبلغ1/670/000/000ریال توسط کارشناس 
1398/2/23از  مورخ  در  مزایده  طریق  از  گردیدکه  مقرر  و  ارزیابی  دادگستری  رسمی 
ساعت12الی1بعد از ظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندرامام )ره(به اجرا گذاشته خواهد 
شد.ومزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهدشد که بیشتری 
قیمت پیشنهادی را ارائه نمایدوخریداران می توانندظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب 

اطالع بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند. 
مدیر شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-سید هاشم محمدی

آگهی ابالغ
آقای بختیار طهماسبی )فرزند رحم خدا(

احترامأ نظر به اینکه در اجرای حکم دادگاه به شماره و تاریخ 9709976111501363- 
طال  خانم  شما  همسر  اهواز  شهرستان  خانواده  دادگاه   6 شعبه  از  صادره   97/09/28
طهماسبی علی جان وند )فرزند علی رحم( جهت ثبت طالق به این دفترخانه مراجعه 
نموده است لذا بدینوسیله به شما اخطار داده می شود که ظرف مدت یک هفته کاری از 
زمان نشر این آگهی در روزنامه جهت ثبت طالق به این دفترخانه مراجعه نمایید در غیر 

اینصورت برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.  
01-01- سردفتر طالق 10 اهواز- سید روح الّل موسوی

آگهی حصر وراثت
آقای : مهدی  شهرت: حبیبی  نام پدر: حبیب  بشناسنامه : 3409 صادره از: اهواز  درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم حبیب   شهرت: 
حبیبی  بشناسنامه  2  صادره: شوشتر در تاریخ 1397/12/27 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه 
اش عبارتند از 1- فاطمه حبیبی بشناسنامه3189 اهواز تاریخ تولد 1336/7/9 )همسر متوفی(  2- 
حسن حبیبی بشناسنامه 26756 اهواز تاریخ تولد 1362/6/30  3- مهدی حبیبی بشناسنامه 3409 
تاریخ تولد1361/6/28 )پسران متوفی(  4- معصومه حبیبی بشناسنامه1830 اهواز تاریخ تولد 
1357/8/3  5- نگین حبیبی به شناسنامه 17404544561 اهواز تاریخ تولد 1369/3/29 6- سمانه 
حبیبی بشناسنامه1870367278 شوشتر تاریخ تولد 1373/11/7 )دختران متوفی(.اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

01/04- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609986613000246 در خصوص شکایت محمد حسین رشیدی فرزند 
صید حسن دائر بر مشارکت در کالهبرداری علیه 1-سعید گل محمدی اشتیوانی 2-مصطفی 
رحیم زاده سینی 3-سیامک شمس خانی 4-مجتبی خورسند مایانی به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ 
نشر آگهی تا ظرف 30 روز در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید. 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد اجرای طرح پارکبان 
در خیابانهای امام خمینی، دکتر حسابی و بلوار 
رسول اکرم را از طریق برگزاری مزایده عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد شرایط طبق مفاد مشروحه ذیل واگذار نماید:
که  مزایده  اسناد  در  مندرج  میزان  به  مزایده  در  شرکت  سپرده   -1 

می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.
3- برندگان اول و دوم و سوم ، مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
آگهی  انتشار  از  پس  توانند  می  شرایط  واجد  متقاضیان  کلیه   -4
تاریخ  از  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مزایده  اسناد  دریافت  جهت 
قراردادها  امور  12:30به  لغایت   9 ساعت  از   98/2/12 لغایت   98/2/9
شهرداری مالرد مراجعه و از تاریخ 98/2/9 لغایت ساعت 12:00 مورخ 
98/2/21پیشنهادهای خود را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند. 
زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 98/2/21 می باشد.  

۵- هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
نامه  معرفی  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  بایست  می  متقاضیان   -6
)بهمراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی بمبلغ ۵00/000 ریال 
به حساب شماره 0100۷90829443 بانک شهر بنام شهرداری مالرد ، 

تحویل امور قراردادها نمایند.
 6- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 
۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
محمدرضا کاوسی- سرپرست شهرداری مالرد  

اگهی مفقودی
سندکمپانی موتورسیکلت پرواز GLX125 رنگ سبز مدل 93 به شماره پالک 587-63253 
و شماره تنه 125X - 9311401 ***  ا N2N و شماره موتور 152FMH1012646 به 

نام اینجانب سید محمد طاهری فر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی رای هیات قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهتاطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیتمتقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره 
ثبت نمایند. بدیهی استدر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سندمالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
ششدانگ یکبابخانه بنام آقای احمد کمانگر فرزند رمضان صادره کامیاران تحت پالک 75 
فرعی از 1302 اصلی بخش یک به مساحت 39/15 متر مربع به آدرس سنندج تکیه و چمن 

کوچه ساحل 8. م/الف: 9243 تاریخ نوبت اول: 2 / 2 / 98 تاریخ نوبت دوم: 16 / 2 / 98
جالل شجاعی –رئیس ثبت منطقه دو سنندج

آگهی حصر وراثت
خانم سلطنت محمدعلیان دارای شماره ملی3230221575 به شرح دادخواست به کالسه 
980030 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کاکا امیر سلیمانی به کدملی3230221184 در تاریخ 1397/6/3 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.سلطنت محمدعلیان3230221575نسبت همسر متوفی

2.سروه سلیمانی3220056180 نسبت دختر متوفی
3.میالد سلیمانی3220093884 نسبت پسر متوفی
4.مبین سلیمانی3220183344 نسبت پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/23/98 شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای امیر 
حبیبی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان کریم حبیبی 

در تاریخ1394/3/25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.امین حبیبی    زایچه: 168-1338  کدملی 49598102097پسرمتوفی

2.علی حبیبی  زایچه: 329-1343  کدملی 4959811935پسرمتوفی
3.تیمور حبیبی  زایچه: 330-1347  کدملی 4959811943 پسرمتوفی
4.فریدون حبیبی  زایچه: 397-1356 کدملی 4959812623پسرمتوفی

5.فرهاد حبیبی  زایچه: 398-1357 کدملی 4959812621پسرمتوفی
6.فرزاد حبیبی  زایچه: 1-1359 کدملی 4959931949  پسرمتوفی
7.فرزین حبیبی  زایچه: 1-1361 کدملی 4959932767پسرمتوفی
8.امیر حبیبی  زایچه: 21-1364 کدملی 4959984694پسرمتوفی

9.صورت حبیبی  زایچه: 1-1339 کدملی 49559931043دخترمتوفی
10-فاطمه پژوهی نیا  زایچه: 173-1332 کدملی 3230228049همسر متوفی

11-فرشید حبیبی   زایچه: 1370  کد ملی  4950067443  پسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز 

سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :2/33/98        شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: محمدماهی فرزند: فیض اله-آدرس:جوانرود-خیابان فاتح حسینی – کوی فردوس
خواندگان:1-علی مجتبایی فرزند: ناصر  2-نسرین نابغ وطن فرزند: معصوم

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه ارجاع شده 
است و برای تاریخ 1398/3/6 ساعت 9:30 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی 
حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را 

مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرودتحویل بگیرد.

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره5969757764  آقای عادل صیدی 
980031 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
دائمی  اقامتگاه    87/1/2 تاریخ  در   3369668971 شناسنامه  به  محمدی  زیبا  شادروان 

خودبدرود زندگی گفته، ورثهآن مرحوم منحصراست به :
1-محمدصالح خانی فر   کدملی3369639531   پسر متوفی
2-سعدی سلیمانی مجد    کدملی3369705257 پسر متوفی

3-نهیه صیدی   کدملی5969701408    دختر متوفی
4-عادل صیدی کدملی  5969757764   پسر متوفی

5-شوکت عبدالهی فر   کدملی  3369726661  دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر –صابر محمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :2/810/97

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: میالدمحمودی  فرزند:محمد -آدرس:جوانرود-بلوار شاهد-جنب دبیرستان معراج

خوانده:1-بهادر عزیزی 2-ساسان عزیزی- جهت استماع شهادت شهود 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه ارجاع شده 
است و برای تاریخ 1398/3/4 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی 
حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را 

تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت
آقای فاضل صیدی نیا دارای شناسنامه شماره 3230072456 به شرح دادخواست به کالسه 
980030 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدصیدی نیاء به شناسنامه 3230254546 در تاریخ 97/11/27  اقامتگاه دائمی 

خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-فاضل صیدی نیاء   کدملی   3230072456   پسر متوفی
2-فاخر صیدی نیا    کدملی    5969659258  پسر متوفی

3-ناصر صیدی نیا   کدملی   5969861936پسر متوفی
4-هما صیدی نیا  کدملی   5969764868دختر متوفی

5-فاطمه صیدی نیاء   کدملی  4959942815   دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر –صابر محمدی

 نوبت اول

معاون پارلمانی رئیس جمهور تشریح کرد:

نگاه دولت درباره طرح مجلس برای مقابله به مثل با آمریکا
ادامه از صفحه1

وی افزود: نمایندگان دولت در زمان بررسی طرح مقابله به 
مثل با آمریکا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس حضور داشتند، مجموع نظرات و پیشنهادات، تبدیل 
به پیش نویس طرح شد و به صحن علنی مجلس آمد. روز 
سه شنبه 2۷ فروردین ماه کلیات این طرح به تصویب رسید 

و دولت هم موافق بود. 
وزیر دفاع به نمایندگی از دولت در مجلس حضور داشت 

و صحبت کرد.عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار کرد: البته 
بررسی  به  نیاز  جزئیات  در  آمریکا  با  مثل  به  مقابله  طرح 
برای  مجلس  رئیس  که  دارد  تری  دقیق  کارشناسی  های 
این منظور طرح را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد، یکی دو 
ماده این طرح باید دقیق تر شود. دولت از اول با این طرح 
موافق بود و آن چه به تصویب مجلس شورای اسالمی و به 
تایید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود، دولت آن 
را اجرا خواهد کرد.امیری درباره کمک دولت به مجلس برای 

تدوین و تصویب قانون عملیاتی برای اقدام متقابل نسبت به 
از  نمایندگان دولت در مجلس  بیان کرد: اظهارات  آمریکا 
ناحیه اعضای کمیسیون شنیده شد. باید طرح هایی تهیه و 

تبدیل به قانون شود که امکان اجرایی داشته باشد. 
بهتر  و  عملیاتی  بهتر  در جهت  است  دولت  قانون  مجری 
اجرایی کردن این طرح نمایندگان دولت اظهارنظر کردند، 
انشاءاهلل امیدوارم آن چه که نهایی می شود مطابق با مصالح 

و منافع کشور باشد.
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آگهی

شورای حل اختالف
شماره پرونده:2/97ش1239

حوزه 2شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ 98/21/1-17

خواهان/خواهان ها:غضنفر شیرکوند/ورامین –عمروآباد فلکه دوم –امالک صداقت
خوانده/خواندگان:سجاد فدائی اردستانی-سعید تاجیک/مجهول المکان

خواسته:مطالبه طلب
در تاریخ .....98/1/21... جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است.پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء ادامه 
رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صورت 

رای مینماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان-خواهان ها.... غنضفر شیرکوند ...  فرزند-فرزندان ... مانده 
علی ... به طرفیت خوانده –خواندگان ....سجاد فدایی اردستانی /سعید تاجیک ... فرزند 
...محمدرضا.... به خو استه مطالبه وجه به میزان 200/000/000 ریال به تضامن طی یک 
دادرسی  کلیه خسارات  احتساب  با  سریال 19/385524  شماره  به  برگشتی  فقره چک 
اعم از هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا 
،محتویات پرونده ،مستندات ابرازی خواهان ،کارت شناسایی و اینکه خواندگان  دفاع 
موجه و موثری در قبال دعوی مطروح به عمل نیاورده است –با وصف ابالغ جهت دفاع 
حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان/خواهان ها را وارد تشخیص و 
به استناد مواد 198و515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد198 و 515 حکم به 
محکومیت خواندگان به پرداخت وجه به میزان 200/000/000 ریال به تضامن طی یک 
فقره چک برگشتی به شماره سریال 19/385526 با احتساب کلیه خسارات و دادرسی به 
مبلغ 2/560/000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/2/27  لغایت 
اجرای حکم نهایی  و پرداخت مبلغ 2/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی ،حق الوکاله 
و... در حق خواهان صادر و اعالم می نمایند. رای صادره غیابی بوده وظرف مدت 20 روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی  در این حوزه می باشد. 32/خ/م الف
قاضی مشاور حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین

شورای حل اختالف
شماره پرونده:2/97ش1238            حوزه 2شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ 16-21/ 98/1   خواهان/خواهان ها:غضنفر شیرکوند/ورامین –عمروآباد فلکه 
دوم –امالک صداقت  خوانده/خواندگان:سجاد فدائی اردستانی-سعید تاجیک/مجهول المکان

خواسته:مطالبه طلب   در تاریخ .....98/1/21... جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی 
امضاء کنندگان ذیل تشکیل است.پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی 
اعضاء ادامه رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 

صورت رای مینماید.
فرزند- شیرکوند...    ...غنضفر  ها  دعوی خواهان-خواهان  در خصوص  قاضی شورا:  رای 
فرزندان ... مانده علی ... به طرفیت خوانده –خواندگان... سجاد فدایی اردستانی /سعید تاجیک 
... فرزند... محمدرضا ...به خو استه مطالبه وجه به میزان 200/000/000 ریال به تضامن طی 
یک فقره چک برگشتی به شماره سریال 19/385522 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک )97/1/17(لغایت اجرای 
حکم  با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا ،محتویات پرونده ،مستندات ابرازی خواهان ،کارت 
شناسایی و اینکه خواندگان  دفاع موجه و موثری در قبال دعوی مطروح به عمل نیاورده است 
–با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان/خواهان 
ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 198و515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد198 و 
515 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  1 و 2  به پرداخت وجه به میزان 200/000/000 
ریال به تضامن طی یک فقره چک برگشتی به شماره سریال 19/385522 بانک سپه با احتساب 
کلیه خسارات و دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/1/17  لغایت 
اجرای حکم نهایی  و پرداخت مبلغ 2/545/000 ریال بابت هزینه دادرسی ،حق الوکاله و... 
در حق خواهان صادر و اعالم می نمایند. رای صادره غیابی بوده وظرف مدت 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی  در این حوزه می باشد. 33/خ /م الف
قاضی مشاور حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین

اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر شماره .....139760301060005335........هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نجمه سادات ساالری فرزند سید 
فضل اهلل بشماره شناسنامه 0480363307 صادره از در—ششدانگ یک باب خانه –به 
مساحت 63/41 مترمربع پالک شماره 324 فرعی از 12اصلی واقع در قریه خیراباد حوزه 
ثبت ملک ورامین –از مالکیت باقر خانی –محرز گردیده است.اذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشالر 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   139760331010004585هیات  شماره  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رویا مخترع فرزند سعید  به 
شماره شناسنامه 6886 کد ملی 1670069036 صادره ازمشکین شهر  دریک ونیم دانگ 
مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 179/72متر مربع به استشناء 
بهاء ثمن اعیانی از پالک 315فرعی از 163اصلی واقع در فردیس کرج بین فلکه سوم 
وچهارم خ 34پالک 2خریداری از مالک رسمی اسماعیل چراغی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1348….2
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/2

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   139760331010004587هیات  شماره  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سهیال مخترع فرزند سعید  به 
شماره شناسنامه 20428 کد ملی 0060581085 صادره ازتهران دریک ونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 179/72متر مربع به استشناء بهاء 
ثمن اعیانی از پالک 315فرعی از 163اصلی واقع در فردیس کرج بین فلکه سوم وچهارم 
خ 34پالک 2خریداری از مالک رسمی اسماعیل چراغی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1348...
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/2

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   139760331010004584هیات  شماره  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
به  فرزند سعید   لیدا مخترع  متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  فردیس تصرفات  ملک 
شماره شناسنامه 6078  کد ملی 0053639375 صادره ازتهران  دریک ونیم دانگ مشاع 
ازششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 179/72متر مربع به استشناء بهاء 
ثمن اعیانی از پالک 315فرعی از 163اصلی واقع در فردیس کرج بین فلکه سوم وچهارم 
خ 34پالک 2خریداری از مالک رسمی اسماعیل چراغی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1348..1
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/2

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح    472 شماره   شناسنامه  دارای  احمدزاده  حسن  آقای  
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح  3/980089ش   
داده که شادروان حسین احمدزاده بشناسنامه 14 در تاریخ97/10/5 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسن احمدزاده فرزند   حسین 
–ش ش2802562991 خوی –  پسر متوفی/2-  اسمعیل  احمدزاده فرزند   حسین 
–ش  ش  2800393726   -خوی -  پسر متوفی/3-  رضا احمدزاده فرزند    حسین 
-ش  ش  2802679351–خوی - پسر متوفی/4-  نوریه   احمدزاده فرزند    حسین 
ش ش 2800346361     -خوی- دختر  متوفی/5-  زینب احمدزاده فرزند   حسین 
ش ش2800461853خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدبهزاد سلیمانی بموجب وکالتنامه شماره 15843 مورخ 11/14/ 1397 دفترخانه 260 
آمل به وکالت آقای علی ولی پورضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت تک برگ دو دانگ مشاع ازشش دانگ واحد تجاری  به مساحت  سی 
متر و نود وهفت دسی مترمربع مترقطعه دو تفکیکی به شماره پالک10649 فرعی از 367 اصلی 
مفروض و مجزی شده از باقیمانده2925 فرعی حزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به 
نام آقای علی ولی پورذیل صفحه 122دفتر 707صادروتسلیم شده استو طبق سند رهنی شماره 
اجراییه  به پالک مذکور  نسبت  که  میباشد  دفترخانه 138آمل دررهن  8594مورخ 96/9/23 
صادرشده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند 

مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 20
مهران رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
اول  شماره 980009//ش  به  که  درخواستی  بشرح  اله  فرج  فرزند  آهنگریان  علی  آقای 
حکمی،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که : جعفر آهنگران فرزند فرج اله شماره شناسنامه 339 صادره از تنکابن در 
تاریخ7/25/ 87دراقامتگاه دائمی خود شهرستان تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-فرج اله آهنگران پدر متوفی
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه اول حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
 خانم سودابه غالمی به شناسنامه شماره 564 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 15/62/98تقدیم دادگاه نمود چنین اشعار 
داشته است که شادروان رمضان غالمی به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 97/8/11در اقامتگاه 

دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-  مهدی غالمی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 445 فرزند متوفی 

2-میثم غالمی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 724 فرزند متوفی
3- فاطمه غالمی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 1906 فرزند متوفی

 4-صدیقه کشاورز بائی فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 10 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
مدیر دفتر شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
نامه و گواهی فوت و  خانم سارا غدیری به شناسنامه شماره 1615 به استناد شهادت 
در گذشته  دائمی خود  تاریخ 4/71/98اقامتگاه  در  در خواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  1-سارا غدیری فرزند حسین و حلیمه به شماره 

شناسنامه 1615 متولد 1354 صادره از بابل فرزند متوفی
2- ثریاغقدیری فرزند حسین و حلیمه به شماره شناسنامه 1862 متولد 1358 صادره از 

بابل فرزند متوفی
3- حلیمه فالح کفشگری فرزند فیض اهلل و سلیمه به شماره شناسنامه 2 متولد 1329 

صادره از بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم بتول معصومی فرزند داود بشرح درخواستی که به شماره 980025/ش3،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که هوشنگ 
وثوق فرزند حمزه قلی شماره شناسنامه 9صادره از تنکابن در تاریخ 9/1/98دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:  1-رامین وثوق فرزند متوفی
2-روشن وثوق فرزند متوفی

3-روشنک وثوق فرزند متوفی
4-بتول معصومی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم ناز گل کریمی کالیه فرزند محمد بشرح درخواستی که به شماره 970117//ش 2،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که : ابراهیم پیک فرزند اسمعیل شماره شناسنامه 349صادره از تنکابن در تاریخ12/13/ 
97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:  1-ناز گل کریمی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد

مفقودی
 برگ  سبز خودرو MVMتیپ 530 مدل 1391 به رنگ سفید روغنی با شماره پالک 276ه27 ایران 
72 با شماره موتور MVM484FFFA015615و شماره شاسی NATGAVF4A1016312به 

مالکیت حسین نظری کمیشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم 
سال 13۹۷ اداره ثبت اسناد و امالک شهر چمستان

 به استناد ماده 12 قانون ثبت و موادی 59 و 52 آیین قانون ثبت پالک های مجهول 
المالک و پالک هایی که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای رسمی 
تقاضای ثبت شده یا اینکه نیاز به آگهی نوبتی طبق دستور هیات نظارت دارد به شرح 

ذیل اعالم می گردد
 بخش دو

 قریه گزناسرا پالک 267 اصلی بخش دو
 283 خانمها فاطمه و مسعود ایزدی آملی فرزند حشمت اهلل بالسویه ششدانگ یک قطعه 

زمین با ساختمان احداثی به مساحت260/80 متر مربع
 284 فرعی خانم ها معصومه کرد و مولود شاکری فرزند غالمحسن و فتحعلی بالسویه  

ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 121/27متر مربع
 قریه نوجمه پالک 284 اصلی بخش دو

11فرعی آقای شمس اهلل صدفی فرزند حبیب اهلل ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 72/00متر مربع 
قریه واز پالک 292 اصلی بخش دو

 259 فرعی آقای محسن شاه محمد فرزند میرزا آقا ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 150/24متر مربع

با  زمین  قطعه  فرزند علی حسین ششدانگ یک  گلردی  امیرحسین  آقای  فرعی   260 
ساختمان احداثی  به مساحت317/60 متر مربع

 261 فرعی آقای قربانعلی کفشگرفرزند رحیم ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 306/34متر مربع

 262فرعی  آقای پرویز حیدری فرزند قلی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 236متر 
مربع

 بخش نه 
قریه ایزواپالک 38 اصلی بخش نه

4فرعی خانم مهین کیانی فرزند قراء ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث 
به مساحت 434/34متر مربع

 قریه  بهبنک پالک 61 اصلی بخش نه
 278 فرعی آقایان حسین و محمد بهروزیان فرزند ناصر بالسویه ششدانگ یک قطعه زمین 

با ساختمان احداثی به مساحت380/20 متر مربع
 289 فرعی آقای میرغالمعلی معرفت سید بگلو فرزند میربابا ششدانگ یک  قطعه زمین 

با ساختمان احداثی به مساحت376/13 متر مربع
 297 فرعی آقای مهدی سوهان زادگان فرزند رضا ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

احداثی به مساحت 449/96متر مربع
قریه خطیب کال پالک 78 اصلی بخش نه

33 فرعی آقای علیرضا خیرخواه فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت709/20 متر مربع

 قریه کیاکال پالک 79 اصلی بخش نه
 450فرعی آقای محمدرضا مظلومی فرزند بندعلی ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

احداثی به مساحت888/15 متر مربع
به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مرتضی  فرزند  حسنلو  ابراهیم  آقای  462فرعی    

مساحت391/26 متر مربع
 363 فرعی آقای ابراهیم حسنلو فرزند مرتضی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

391/26مترمربع
 قریه کرچی پالک 83 اصلی بخش نه

 116فرعی  غضنفر ناءیجی و خانم زهرا دهقان فرزند شعبان و مسیح بالسویه ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت400/00 متر مربع

 لذا طبق ماده 16 قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واخواهی یا ادعایی  دارند 
از طریق اولین انتشار آگهی نوبتی ظرف 90 روز سه ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک چمستان تسلیم و رسید دریافت دارند هر گاه قبال بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
آگهی نوبتی و در دادگاه طرح دعوی شده در جریان ثبت باشد طرف دعوا با رعایت ماده 17 
قانون ثبت بایستی ظرف مدت مذکور واخواهی الزم از دادگاه مشعر به طرح دعوی اخذ و به 
اداره ثبت چمستان تسلیم نماید در غیر این صورت طبق ماده24 قانون ثبت ساقط خواهد شد 
اعتراض صاحبان امالک مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود 

که نیاز به آگهی جداگانه خواهد داشت پذیرفته خواهد شد. م. الف :78003/98
تاریخ انتشار نوبت اول :98/2/2  تاریخ انتشار نوبت دوم :98/3/1

 سید عباس شانه دشتی رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 90 با شماره پالک 622ط72  ایران 66 با 
شماره موتور 12490016760و شماره شاسی NAAM01CA2BE042914بنام بهنام 

 بابل حیدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز خودرو کامیون باری ولو ان ده مدل 1356 با شماره موتور 089810و شماره 
شاسی 017342با شماره انتظامی 162ع34ایران 15 به مالکیت حمید مهراز مفقود گردیده 

نکا و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به رنگ سفید روغنی مدل 1383 
وبه شماره نیروی انتظامی 738 ص46 ایران-- 72 وبه شماره  موتور 00645279و شماره 
شاسی S141228219138 بنام عبداهلل پالوج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 نوشهر 

مفقودی
 برگ سبز خودرو وانت نیسان تیپ 300به رنگ آبی روغنی مدل 90 با شماره موتور 
577680و شماره شاسی NAZPL140TBN282111و شماره پالک 344و32ایران 72 

 نکا به مالکیت روح اهلل عزیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری تک لول ساچمه زنی ته پر کالیبر 12 مدل کوسه ساخت روسیه 
با شماره سالح C4644C46930به نام شیر قلی خودء فرزند رضا قلی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
نکا 

مفقودی 
 برگ سبز سواری هاچ بک رنو مدل 97 با شماره پالک 498ج86ایران 72 با شماره موتور 
K4MC697-W027306 و شماره شاسی NAPBSRBYNJ1089930به نام سید 

 بابل ایمان هاشمی شیاده مفقود می گردد و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی موتورسیکلت تک تاز TK125Sمدل 1393با شماره پالک 588/45894با 
شماره موتور 023831و شماره شاسی NEJ *** 125G9308179  به رنگ نقره ای 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
ایران 72با شماره  سند کمپانی کامیون ولوو ان 12مدل 1363با شماره پالک 892ع15 
مفقود  آبلوئی  مصطفوی  اله  سید حجت  012433بنام  شاسی  شماره  005593و  موتور 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
 برابر رای شماره 139860316046000018  مورخ 19  /  1 /  98  هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فرخ مرادی فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 178 صادره از روانسر با کدملی 5969848794 در یک باب خانه/به مساحت 
219 متر مربع از پالک 52 اصلی گرمخانی)مفروز( بخش 12 کرمانشاه واقع در روانسر بلوار 22 
بهمن کوچه شقایق 8 ریبوار یک خریداری از نبی ابراهیمی مع الواسطه از مالک رسمی زارع 
صاحب نسق آقای علی احمد محمودی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
یداله کاظمی-¬ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول28 /   1  / 1398 تاریخ انتشار دوم17 /  2  /  1398

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
هیات   1397/11/28 مورخ   139760301059002590/94/246 شماره  برابررای  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  آقای بخشعلی فرهمند پور فرزند 
فضل اله به شماره شناسنامه 281 صادره از زنجان  به شماره ملی 4283422533  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 70/76متر مربع به  پالک 23982  
فرعی از 46   اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک 936 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در قریه  موسی آباد  بخش 12 تهران خریداری از مالکیت رسمی, باقر قاسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود، 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم 
گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 113 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/17
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
 برابر رای شماره 139760316046000398  مورخ 16 / 10 / 97  هیات اول/ موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعزیز محمودی فرزند 
رسول بشماره شناسنامه 279 صادره از روانسر در یک باب خانه/به مساحت 90 ، 199  متر 
مربع از پالک 53 اصلی بخش 12 کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بهار کوچه ده 10 خریداری 
از مالک رسمی آقای سلطانعلی اردالن محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
یداله کاظمی-¬ رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  28 /   1  / 1398   تاریخ انتشار دوم 17 /  2  /  1398
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شورای حل اختالف
شماره پرونده:2/97ش1240

حوزه 2شورای حل اختالف شهرستان ورامین
شماره و تاریخ 21-18/ 98/1

خواهان/خواهان ها:غضنفر شیرکوند
خوانده/خواندگان: 1-عباداله فدوی پور 2- سعید اجیک

خواسته:مطالبه وجه به میزان 100/000/000 ریال به تضامن طی یک فقره چک برگشتیبه 
شماره 1068/775689 به شرح دادخواست 

در تاریخ .....98/1/21... جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است.پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء ادامه 
رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صورت 

رای مینماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان-خواهان ها ...غنضفر شیرکوند...   فرزند-فرزندان ... مانده 
فرزند...  ... تاجیک  پور/سعید  فدوی  عباداله  –خواندگان...  خوانده  طرفیت  به   ... علی 

اسداله ...به خو استه مطالبه وجه به میزان 100/000/000 ریال به تضامن طی یک فقره 
چک برگشتی به شماره سریال... 1068/775689 ....با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
اعم از هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا 
،محتویات پرونده ،مستندات ابرازی خواهان ،کارت شناسایی و اینکه خواندگان  دفاع 
موجه و موثری در قبال دعوی مطروح به عمل نیاورده است –با وصف ابالغ جهت دفاع 
حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان/خواهان ها را وارد تشخیص و 
به استناد مواد 198و515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد198 و 515 حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان ردیف  1 و 2  به پرداخت وجه به میزان 100/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره چک برگشتی به شماره سریال 1068/775689 بانک پاسارگاد 
تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  کلیه خسارات و  احتساب  با 
هزینه  بابت  ریال  مبلغ 1/295/000  پرداخت  و  نهایی   اجرای حکم  لغایت    96/3/28
دادرسی ،حق الوکاله و... در حق خواهان صادر و اعالم می نمایند. رای صادره غیابی بوده 

وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این حوزه می باشد. 31/خ/م الف
آگهی ابالغ قاضی مشاور حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده 823/16/97 

وقت رسیدگی: در روز 25 ماه 3 سال 98 ساعت 16:00 
خواهان: کمال عمری خوانده: کمال صالح پور  خواسته: مطالبه وجه سفته

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. م.الف:5330
رئیس شورای حل اختالف حوزه 16 شهریار

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده 42/1/98 
وقت رسیدگی: در روز شنبه مورخ 98/03/18 ساعت 09:20صبح حوزه اول 

خواهان: معصومه جبا        خوانده: اردشیر نجف زاده 
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف:5332
شورای حل اختالف حوزه اول شهریار

گواهی حصر وراثت
آقای جواد مهدپور دارای شناسنامه شماره 0010722645 به شرح دادخواست به کالسه 
154/5/98 از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان خدارحم مهدپور به شناسنامه 82  در تاریخ 97/12/27 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- عباس مهدپور  ش.ش:9063   س.ت :1362    پسر     

2- مهدی مهدپور  ش.ش:0063658380   س.ت :1363    پسر                   
3- جواد مهدپور  ش.ش:0010722645   س.ت :1368    پسر                   

4- زهرا مهدپور  ش.ش:201   س.ت :1355    دختر                   
5- زینب مهدپور  ش.ش:202   س.ت :1356    دختر                   

6- اکرم مهدپور  ش.ش:47177   س.ت :1358    دختر                   
7- اعظم مهدپور  ش.ش:0062980076   س.ت :1360    دختر                   

8- کتول شایسته  ش.ش:7   س.ت :1332    همسر                    
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5334
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده 1162/1/97  وقت رسیدگی: در روز چهارشنبه مورخ 98/03/18 ساعت 08:40 
صبح حوزه اول  خواهان: مصطفی کریم پور خوانده: زهرا زارعی  خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف:5331
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی بشماره 4443 اصلی بخش 2 خوی باستثنای ثمنیه 
اعیانی در صفحه 369 دفتر 22 ذیل ثبت 2665 بنام اقای  جعفر صادق مقدم دیزج هریک 
ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده  بعدا نامبرده برابر گواهی حصر وراثت 
فوت نموده است  وراث بشرح گواهی مزبور میباشد سپس آقای صادق مقدم دیزج هریک  
وکالتا از طرف احدی از ورثه به نام  مهدی مقدم دیزج هریک  برابر سند تفویض وکالتنامه 
شماره 189142 مورخه 97/10/30 دفتر 12 قم با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند 
مالکیت   صادره بعلت اسباب کشی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی 
میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده 
است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در 

یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی فقدان سند مالکیت
 اعیانی دو سهم مشاع از دوازده سهم سه دانگ مشاع ششدانگ پالک ثبتی بشماره 25/85 
اصلی بخش 4 خوی باستثنای ثمنیه  اعیانی  در صفحه 587 دفتر 20 ذیل ثبت 2546 بنام 
اقای جعفرصادق مقدم دیزج هریک  ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده بعدا 
نامبرده  برابر گواهی حصر وراثت فوت  نموده است وراث بشرح گواهی مزبور می باشد 
سپس آقای صادق مقدم دیزج هریک  وکالتا از طرف احدی از ورثه  به نام مهدی مقدم 
دیزج هریک  برابر سند تفویض وکالتنامه شماره 189142 مورخه 97/10/30 دفتر  12 
قم با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  بعلت اساب کشی  مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی 
قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه 
ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود 
سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف  وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 898/94 و رای شماره 8787مورخه 1397/11/01 
به نام مژگان رکرک فرزند رضا ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 138/51 متر مربع 
پالک 2407 اصلی---فرعی  بخش 1 خروجی مجهول رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155734

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/2/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف  وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 898 و رای شماره 9983 مورخه 97/11/17 به نام 
آقای محمد کریمی فرزند مراد ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 131/83 متر مربع از 
8 فرعی از 43 اصلی بخش  2خروجی از مالکیت آقای احمد یوسفی رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م 
الف 4155727  تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/2/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل   98/1/26- 114/4/386
ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تایید و انشاء گردید مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق  تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند 
و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و 
یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نخواهد 
بود .  پرونده کالسه 1397114425005000257 و رای شماره 139760325005002794 
مورخه 97/12/15 به تقاضای آقای غالمرضا نباتی فرزند محمد رضا نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 135/20 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 1 فرعی از 
118 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت :سید رمضان موسوی 

فرزند مرید .م الف 15 
انتشار نوبت اول : 1398/2/2 انتشار نوبت دوم :1398/2/18 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود –مصطفی امان اله بهاروندی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف  وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 607و رای شماره 8106مورخه 97/10/11به نام آقای 
علی روشن پور  فرزند بداقعلی ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 158/68متر مربع از 
2353 از 2091اصلی بخش1 خروجی از مالکیت آقای حسین محمدی پور رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم 
دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155725
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/2/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  بهلول علیلو دارای شناسنامه شماره  279040968    بشرح دادخواست به کالسه 
972321/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدرضا علیلو بشناسنامه 464    در تاریخ   92/9/18 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- بهلول علیلو فرزند  محمدرضا –ش 
ش2790404968   خوی –  پسر متوفی/2-جواد علیلو فرزند     محمدرضا –ش  ش  
2790701873-خوی -  پسر متوفی/3-  فاطمه  علیلو فرزند   محمدرضا -ش  ش  
2791377595 –خوی -  دختر متوفی/4-  معصومه  علیلو فرزند    فرج  ش ش 501     
-خوی- زوجه   متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی
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اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره ....1397760301060005624.....هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ملک ثبت ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم صدیقه یزدیان محمدی فرزند 
نورمحمد بشماره شناسنامه 1220 صادره  از ورامین در –ششدانگ یک باب خانه—به 
مساحت 69/95 مترمربع پالک شماره 95 فرعی از 60اصلی واقع حوزه ثبت ملک ورامین 
–از مالکیت صدیقه شه مراد ورثه نوراهلل شه مراد –محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:
محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال  غیر منقول- نوبت اول
به موجب پرونده کالسه 973409نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام کرج له مرحوم 
معصومه السالح ومریم پنجه خامنه باوکالت خانم مهدیه عزیزی وعلیه مجید ومرضیه 
پنجه خامنه که محکوم علیهما  محکوم است به  فروش مال مشاعی بابت اصل خواسته 
ومبلغ 42/900/000ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له و مبلغ  2/550/000ریال نیم 
عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیهما  ابالغ شده ودرمهلت مقرر 
نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای 
محکوم به و هزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق  به پالک ثبتی 163/6725و163/6724از 
از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و 
اجرای  در محل  الی 12  از ساعت 11  در مورخ 98/2/29  است  مقرر  و  ارزیابی شده 
احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده از مبلغ 
نظریه کارشناسی  که در ذیل ذکر  -/30/000/000/000ریال  و25/000/000/000ریال 
شده است شروع می شود وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید،فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از 
انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در 
صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به 
عهده محکوم علیه  است واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف 
یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا 
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ 
طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال 
مورد مزایده بازدید نمایند و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در 

همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

مشخصات موجود امالک : 1 پالک ثبتی 163/6725براساس تصاویراسناد ومدارک ابزاری 
بر  بالغ  عرصه  مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  است  عبارت  نظر  مورد  ملک 
273/90متر مربع قطعه دوم تفکیکی بشماره 6725فرعی از 163اصلی مفروز وباقیمانده 
فرعی مذکور از اصلی نامبرده واقع در سرحد آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج که برابر 
صفحات هشتم ونهم سند مالکیت انتقال قطعی دردفتر خانه شماره دو شهریار بشماره 
28259مورخ 1363/4/26به آقای عادل پنجه خامنه صورت پذیرفته است . ملک دارای 
یک جلد دفترچه مالکیت منگوله دار بشماره 345019شماره ثبت 92664دفتر 365صفحه 
549باحدود اربعه ذیل می باشد : شماال . بطول 11متر دیوار اشتراکی به قطعه اول تفکیکی 
شرقا بطول 24/90متر درب ودیوار به خیابان 45متری مالرد جنوبا . بطول 11متر درب 
ودیوار به خیابان 12متری موجود . غربا . بطول 24/90متر دیوار به دایوار قطعه 59تفکیکی 
سابق همانگونه که در تصویر باال نیز مشخص است ملک دارای اعیانی بوده وبناهای 
احداثی برابر پایانکار ابرازی به شمارعه 18603- 3/ف مورخ 1376/2/7بدین شرح می 
بنای  انضمام 130متر مربع  به  باشد 126متر مربع یک واحد مسکونی درطبقه همکف 
تجاری )نمایشگاه اتومبیل عادل ( و2 متر مربع دستشویی که جمع کل زیربنای موجود 
نامه شماره 4727مورخ  . ضمنا حسب  باشد  مربع می  معادله 264متر  درطبقه همکف 
1378/5/24اداره مسکن وشهرسازی ملک دارای رای بایر می باشد و کاربری آن برابر 
پایانکار موصوف مختلط است . 2- پالک ثبتی 163/6724براساس بصاویر اسناد و مدرک 
ابزاری ملک مورد نظر  عبارت است از ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه بالغ 
بر539متر مربع تفکیکی به شماره 6724فرعی از 163اصلی مفروض شده از 1667فرعی 
از163اصلی واقع درقریه سرحدآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج که برابر صفحات 
هشتم ونهم سند مالکیت . انتقال قطعی در دفترخانه شماره 37کرج بشماره 72815مورخ 
1378/5/26به آقای عادل پنجه خامنه صورت پذیرفته است . ملک دارای یک جلد دفترچه 
مالکیت منگوله دار بشماره 35327شماره ثبت 92663دفتر 365صفحه 545باحدود اربعه 
ذیل می باشد شماال . بطول 1متر به قطعه 27و10متر به قطعه 28شرقا بطول 49متر به قطعه 
60جنوبا بطول 11متر به کوجه جدید االحداث غربا . بطول 49متر به قطعه 58تفکیکی 
سابق ملک مزبور دارای کاربری مسکونی بوده براساس گزارش طرح تفصیلی سال 1385از 
حد جنوب دارای 2متر عقب نشینی ومساحت 22متر مربع اصالحی جهت تبدیل معبر 
به خیابان 16متری است که نتیجتا عرصه باقیمانده برابر 517مترمربع خواهد گردید  الزم 
به ذکر است باعنایت به اینکه دو پالک مزبور دارای مالکیت واحد بوده وپالکها درکنار 
هم چیدمان شده اند واز طرفی کاربری ملک مجاور جاده مالرد ) پالک ثبتی 163/6725( 
مختلط ) تجاری – مسکونی ( است در صورت تجمیع پالک موصوف با پالک ثبتی 
دو  هر  مندی  بهره  امکان  است  مسکونی  کاربری  دارای  در حال حاضر  163/6724که 
پالک از کاربری مختلط فراهم خواهد شد که خود باعث ارزش افزوده بیشتری بر هردو 
ملک می گردد لذا مراتب به دوتن از ورثه مرحوم عادل پنجه خامنه ) خانم مریم وآقای 
مجید ( اعالم شده ولیکن علیرغم آمادگی خانم مریم .آقای مجید تازمان تهیه گزارش 
ابزاری  واسناد  مدرارک  براساس  دقیق  کارشناسی  لذا  ننمودند  اظهارنظری   . گونه  هیچ 
در وضعیت موجود انجام گردیدودرصورت هرگونه تغییر در وضعیت امالک به لحاظ 
کمی وکیفی ؛ کارشناسی با دستور مقام محترم قضایی قابلیت تجدید نظریه به بررسیهای 
محلی ومیدانی   ، تصاویر اسناد ومدارک مثبته ابزاری ، کابری ، مستحدثات موجود وسایر 
جهات موثر در موضوع قیمت عادله روز ملک موصوف بدین شرح ارزبابی وبرآورد می 
گردد . پالک ثبتی 163/6425به مساحت عرصه بالغ بر 273/90متر مربع با کل زیربنای 
تجاری ومسکونی حدودا«برابر  بصورت  مربع  معدل 264متر  طبقه همکف  در  موجود 
30/000/000/000/000ریال برآورد واعالم می گردد پالک ثبتی 163/6724به مساحت 
عرصه بالغ بر 539متر مربع با کل کاربری مسکونی حدودا« برابر 25/000/000/000ریال 
انتهای حق الزحمه کارشناسی امالک یاد شده برابر تعرفه  برآورد واعالم می گردد در 

مصوب 1392رئیس محترم قوه قضائیه بالغ بر 42/90/000ریال می باشد 
آدرس ملک مورد مزایده جاده مالرد بعداز سه راه حافظیه نبش کوچه دوم قدیم )خ 

41جدید ( ) خ شهید حاجی احمد 
 دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری فردیس - سید جلیلی 

گواهی حصر وراثت
خانم زهرا سادات خازنی دارای شناسنامه شماره 11612 به شرح دادخواست به کالسه 
285/2/97 از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده 
که شادروان سیدنقی خازنی به شناسنامه 565  در تاریخ 92/10/12 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- سید داود خازنی  ش.ش:3990559672   س.ت :1360    پسر     

2- سید رضا خازنی  ش.ش:3992434095   س.ت :1364    پسر                   
3- سید منصور خازنی  ش.ش:3980062066   س.ت :1367    پسر                   

4- سید ناصر خازنی  ش.ش:3980062074   س.ت :1369    پسر                   
5- سید عباس خازنی  ش.ش:3980247686   س.ت :1374    پسر                   
6- سید سجاد خازنی  ش.ش:3980302008   س.ت :1376    پسر                   

7- پروین خازنی  ش.ش:3990552554   س.ت :1344    دختر                   
8- معصومه خازنی  ش.ش:3871259149   س.ت :1355    دختر                   

9- فاطمه خازنی  ش.ش:3990555782   س.ت :1349    دختر                   
10- زهرا سادات خازنی  ش.ش:11612   س.ت :1357    دختر                   

11- مارال وحدت قانع  ش.ش:3992306208   س.ت :1337    همسر                   
12- مهین عرب زاده  ش.ش:3990020838   س.ت :1325    همسر                                

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5335
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139760317001005850-97/12/14هیات  برابررای 
ناحیه  مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای ابراهیم عبیداوی فرزندعلی بشماره 
شناسنامه991صادره از رامهرمزبه شماره ملی1910813664درششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت237/29مترمربع در قسمتی ازپالک58/25بخش9اهوازخریداری شده موضوع 
سهام شماره2220شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه سهمی محسن انصاری دزفولی 
فرزندمیرزاعلی)مالک رسمی(که به متقاضی انتقال یافته،محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت 
به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
سندمالکیت صادرخواهدشد. مقررات  طبق  اعتراض  مذکوروعدم وصول  مدت  انقضای 
ضمناصدورسند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.  شماره م.الف)5/165(  

تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/2-تاریخ انتشارنوبت دوم:98/2/18
اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مراد علی علی زاده سعدی  دارای شناسنامه شماره   18   بشرح دادخواست به 
کالسه 3/972517شاین دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان زیاد علی  علیزاده بشناسنامه 3 در تاریخ  97/12/6 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- مراد علی علیزاده     فرزند     مجید 
–ش ش 18   خوی –  پدر متوفی/2-  سکینه کریمی حسین آبادی فرزند     محمد 
صادق  –ش  ش  46173 -خوی -  همسر متوفی/3-  حسین علیزاده   فرزند    زیاد 
علی   -ش  ش  2791462661  –خوی -  پسر متوفی/4-  تلی علیزاده   فرزند   علیجان  
ش ش1581486091 -خوی- مادر   متوفی/5-    رویا  علیزاده    فرزند   زیاد علی   ش 
ش 2790819300    خوی- دختر متوفی/6-   زهرا علیزاده   فرزند   زیاد علی   ش ش  
2791068775خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی حصر وراثت
آقای : مسعود  شهرت: ظهیریه سالمات   نام پدر: خلیف  بشناسنامه : 5389 صادره از: اهواز 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم 
خلیف   شهرت: ظهیریه سالمات بشناسنامه  400 صادره: اهواز در تاریخ 1393/2/8 در 
----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- حلیمه سالمات بشناسنامه443 اهواز 
تاریخ تولد 1335/9/5 )همسر متوفی(  2- موسی ظهیریه سالمات بشناسنامه4962 اهواز 
تاریخ تولد 1337/1/2 3- لطیف ظهیریه سالمات بشناسنامه1803 تاریخ تولد 1362/1/1 
4- مسعود ظهیریه سالمات بشناسنامه5389 اهواز تاریخ تولد1354/1/1 )پسران متوفی( 
تولد1357/8/13  6- حیات  تاریخ  اهواز  بشناسنامه1259  ظهیریه سالمات  5- مصریه 
با  متوفی(.اینک  )دختران  تولد1366/4/4  تاریخ  اهواز  بشناسنامه9926  ظهیریه سالمات 
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
01/06- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   2802253948 شماره   شناسنامه  دارای  مرادلو   مرتضی  آقای 
کالسه3/980070ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  تاریخ   96/1/2    در  بشناسنامه2803253948  مرادلو  که شادروان خانم  داده 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  محرم  مرادلو    فرزند    
جلیل –ش ش 2801388017   خوی –  پسر متوفی/2-  مرتضی  مرادلو فرزند جلیل 
فرزند    جلیل  مرادلو  متوفی/3-   حبیبه   –ش  ش 2801390683 -خوی -  پسر 
-ش  ش 2801388009 –خوی -  دختر متوفی/4-  سکینه  مرادلو فرزند    جلیل  
ش ش 2801389757     -خوی- دختر  متوفی/5-   مریم مرادلو فرزند جلیل ش ش 
2801389765 خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  رقیه مال آقا زاده اصل دارای شناسنامه شماره   280   بشرح دادخواست به کالسه 
3/980104ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد مال آقازاده اصل بشناسنامه 2802257344در تاریخ    97/11/18 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   زرین دخت مال آقا زاده اصل فرزند   
قربانعلی –ش ش 2802213709  خوی –  خواهر متوفی/2-   رقیه مال آقا زاده اصل فرزند     
قربانعلی  –ش  ش2802393867 -خوی -  خواهر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمید مهدلوضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت تک برگ دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه یخچال  به مساحت 94,01متر 
مربع قطعه 1 تفکیکی به شماره پالک10648 فرعی از 367 اصلی مفروز و مجزی شده 
از باقیمانده2925 فرعی حزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام آقای علی ولی 
پورذیل صفحه 6 دفتر 708 صادرو تسلیم شده است که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 
120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد. م/الف 22
مهران رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه  وراث آقای اکبر کوهی و خانم مهدیه کاسه گری  برابر در خواست وارده  
بشماره109/103/97/18281- 1397/8/10  تقاضای افراز  حدود پالک 211-اصلی بخش 
یک خوی نسبت به سهمی  خود نموده  لذا به علت نامعلوم بودن اقامتگاه  خواندگان در 
خواست ابالغ ازطریق صدور آگهی نموده است  . لذا بدین وسیله  به استناد ماده 3 –ایین 
نامه  قانون افراز و فروش امالک مشاع به افرادی که در پالک  مزبور  ذینفع هستند  اعالم 
میدارد که نماینده و نقشه بردار این اداره برای افراز سهمی  خواهان  در مورخه1398/2/22  
روز  یکشنبه ساعت 10 صبح  به محل وقوع ملک  مذکور عزیمت  خواهند کرد  و لذا 
کلیه افراد ذینفع میتوانند در تاریخ ذکر شده در محل وقوع ملک حاضر شوند و الزم به ذکر 
است عدم حضور آنان  مانع از انجام عملیات  افرازی نخواهد  بود و این آگهی  مطابق 
ماده 18- ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  به کلیه افراد ذینفع  در ان ملک 

ابالغ  وفقط در یک نوبت انتشار می یابد.
رئیس ثبت و اسناد خوی-سلیمانپور

آگهی مزایده مال غیرمنقول
آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به پرونده اجرایی کالسه 9700329 

بانک توسعه صادرات اردبیل باستناد سند رهنی شماره 3982-92/07/07 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی شماره 77 اردبیل جهت وصول طلب خود علیه آقای ودود حامدی و شرکت آذر اطلس 
ودود سهامی خاص مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرائی بکالسه 
9700329 طبق محتویات پرونده، عملیات اجرائی مورد وثیقه پیگیری و ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان مسکونی واحد یک طبقه اول به شماره 8947 فرعی از 7539 اصلی بخش 2 اردبیل 
بانضمام کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه با حدود اربعه: شماال: دیوار بدیوار است 
بطول 15/15 به ملک مجاور قطعه 27، شرقا در 3 قسمت اول دیوار و پنجره است به طول 
3/45 متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول 3/1 متر به تراس قطعه 1 سوم 
دیوار و پنجره است بطول 3/45 متر به فضای حیاط مشاعی جنوبا در سه قسمت که قسمت 
دوم آن غربی است اول بطول9/20 متر دیوار به دیوار ملک مجاور قطعه 29 دوم بطول 2/7 متر 
درب و دیوار است به راه پله سوم بطول 5/95 متر دیواریست به راه پله غربا بطول 7/30 متر 
دیوار و پنجره است به فضای معبر مجاور به مساحت 134/56 بانضمام تراس به مساحت 3/1 
متر، پارکینگ به مساحت 11/04 و انباری به مساحت 7/05 که در ص 319 دفتر 213 امالک 
اردبیل بنام آقای ودود حامدی ثبت و سند صادر گردیده به نشانی: اردبیل مابین سعدی و دانش 
جنب بهداشت مرکزی کوچه شهید جعفر پیله ور عبادی پالک 4 که طبق نظریه کارشناس 
رسمی دادگستری عرصه پالک مزبور به مساحت 250 مترمربع با اسکلت فلزی سه طبقه روی 
پیلوت سه واحده بدون آسانسور پیلوت با کف سرامیک و دیوارها سرامیک گرانیتی طرح آجر 
و سقف آمسترانگ حیاط جنوبی کف و دیوارها سنگ و نمای جنوبی سنگ و نمای شمالی 
ترکیبی با سرامیک گرانیتی و طرح آجری، دارای هال و پذیرایی و دو اتاق با کف سرامیک و 
موکت دیوارها کاغذ دیواری و اندود گچ سفید و یکی از اتاقها کمد دیواری دارد آشپزخانه 
با کف سرامیک و دیوار کاشیکاری شده و کابینت ام دی اف و سرویس ها بهداشتی با کف 
سرامیک و دیوار کاشی و سقف کاذب پنجره های شمالی دوجداره و پنجره های جنوبی تک 
جداره آلومینیومی با سیستم گرمایشی بخاری و انشعابات آب، برق و گاز می باشد که ارزش پایه 
مورد وثیقه با توجه به جمیع جهات موثر در کارشناسی در کارشناسی به مبلغ 5/042/250/000 
ریال برآورد شده است؛ ملک مزبور در روز سه شنبه مورخه 98/02/24 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در محل اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء مابین فلکه ججین و 
میدان قدس جنب تاالر میالد از طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از مبلغ پایه شروع و 
به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد . فروش نقدی است. هرگاه روز 
تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده تشکیل خواهد شد. 
طالبین می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اجرای اسناد رسمی 
اردبیل به نشانی باال مراجعه و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حاضر و در 
جلسه مزایده شرکت نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد بر مبلغ در آگهی فروخته شود نسبت به 
مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. در ضمن بدهیهای 
مالیاتی و عوارض  شهرداری و آب و برق و گاز مشخص نشده در صورتیکه از این باب تا 
روز مزایده بدهی داشته باشد طبق مقررات از برنده مزایده وصول خواهد شد و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد  
شد. تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و غیره ... خواهد بود.

رئیس اداراه اجرای اسناد رسمی اردبیل- فردین مجد

آگهی مزایده مال غیرمنقول
آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به پرونده اجرایی کالسه 9700324

بانک توسعه صادرات اردبیل باستناد سند رهنی شماره 3981-92/07/07 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی شماره 77 اردبیل جهت وصول طلب خود علیه آقای ودود حامدی و شرکت آذر اطلس 
ودود سهامی خاص مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرائی بکالسه 
9700329 طبق محتویات پرونده، عملیات اجرائی مورد وثیقه پیگیری و ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان مسکونی واحد دوم طبقه دوم به شماره 8948 فرعی از 7539 اصلی بخش 2 اردبیل 
بانضمام کلیه متعلقات دو منضمات شرعیه و عرفیه با حدود اربعه: شماال: دیوار بدیوار است 
بطول 15/15 به ملک مجاور قطعه 27، شرقا در 3 قسمت اول دیوار و پنجره است به طول 3/45 
متر به فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول 3/1 متر به تراس قطعه 1 سوم دیوار 
و پنجره است بطول 3/45 متر به فضای حیاط مشاعی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن 
غربی است اول بطول9/20 متر دیوار به دیوار ملک مجاور قطعه 29 دوم بطول 2/7 متر درب 
و دیوار است به راه پله سوم بطول 5/95 متر دیواریست به راه پله غربا بطول 7/30 متر دیوار 
و پنجره است به فضای معبر مجاور به مساحت 134/56 بانضمام تراس به مساحت 3/1 متر، 
پارکینگ به مساحت 11/04 و انباری به مساحت 7/05 که در ص 192 دفتر 415 امالک اردبیل 
بنام آقای ودود حامدی ثبت و سند صادر گردیده به نشانی: اردبیل مابین سعدی و دانش جنب 
بهداشت مرکزی کوچه شهید جعفر پیله ور عبادی پالک 4 که طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری عرصه پالک مزبور به مساحت 250 مترمربع با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی 
سه طبقه روی پیلوت سه واحده بدون آسانسور پیلوت با کف سرامیک و دیوارها سرامیک 
گرانیتی طرح آجر حیاط جنوبی کف و دیوارها سنگ و نمای جنوبی سنگ و نمای شمالی 
ترکیبی با سرامیک گرانیتی و طرح آجری و واحد دوم واقع در طبقه دوم دارای هال و پذیرایی و 
دو اتاق با کف سرامیک و موکت دیوارها کاغذ دیواری و اندود گچ سفید و یکی از اتاقها کمد 
دیواری دارد آشپزخانه با کف سرامیک و دیوار کاشیکاری شده و کابینت ام دی اف و سرویس 
ها بهداشتی با کف سرامیک و دیوار کاشی و سقف کاذب پنجره های شمالی دوجداره و پنجره 
های جنوبی تک جداره آلومینیومی با سیستم گرمایشی بخاری و انشعابات آب، برق و گاز می 
باشد که ارزش پایه مورد وثیقه با توجه به جمیع جهات موثر در کارشناسی در کارشناسی به 
مبلغ 5/380/000/000  ریال برآورد شده است؛ ملک مزبور در روز سه شنبه مورخه 98/02/24 
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء مابین 
فلکه ججین و میدان قدس جنب تاالر میالد از طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از 
مبلغ پایه شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد . فروش نقدی 
است. هرگاه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده 
تشکیل خواهد شد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره 
اجرای اسناد رسمی اردبیل به نشانی باال مراجعه و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر در 
محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد بر مبلغ در 
آگهی فروخته شود نسبت به مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات وصول 
خواهد شد. در ضمن بدهیهای مالیاتی و عوارض  شهرداری و آب و برق و گاز مشخص نشده 
در صورتیکه از این باب تا روز مزایده بدهی داشته باشد طبق مقررات از برنده مزایده وصول 
خواهد شد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد  شد. تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و 

شهرداری و غیره ... خواهد بود.
رئیس اداراه اجرای اسناد رسمی اردبیل- فردین مجد

آگهی مزایده مال غیرمنقول
آگهی مزایده مال غیر منقول مربوط به پرونده اجرایی کالسه 9700328 

بانک توسعه صادرات اردبیل باستناد سند رهنی شماره 3980-92/07/07 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی شماره 77 اردبیل جهت وصول طلب خود علیه آقای ودود حامدی و شرکت آذر 
اطلس ودود سهامی خاص مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده اجرائی 
بکالسه 9700328 طبق محتویات پرونده، عملیات اجرائی مورد وثیقه پیگیری و ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان مسکونی طبقه سوم به شماره 8949 فرعی از 7539 اصلی بخش 2 اردبیل 
بانضمام کلیه متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه با حدود اربعه: شماال: دیوار بدیوار است 
بطول 6/85 به ملک مجاور قطعه 27، شرقا بطول 7/3 متر دیوار و پنجره است به فضای 
حیاط مشاعی جنوبا در دو قسمت اول بطول 0/7 متر بفضای حیاط مشاعی دوم بطول 6/15  
متر درب و دیواریست به راه پله غربا بطول 7/30 متر دیوار و پنجره است به فضای معبر 
مجاور به مساحت 50/01 متر مربع بانضمام تراس به مساحت 3/1 متر، پارکینگ به مساحت 
11/04 که در صفحه 195 دفتر 415 امالک اردبیل به نام آقای ودود حامدی ثبت و سند صادر 
گردیده به نشانی: اردبیل مابین سعدی و دانش جنب بهداشت مرکزی کوچه شهید جعفر پیله 
ور عبادی پالک 4 که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری عرصه پالک مزبور به مساحت 
250 مترمربع با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی سه طبقه روی پیلوت سه واحده بدون 
آسانسور پیلوت با کف سرامیک و دیوارها سرامیک گرانیتی طرح آجر حیاط جنوبی کف و 
دیوارها سنگ و نمای جنوبی سنگ و نمای شمالی ترکیبی با سرامیک گرانیتی و طرح آجری 
و واحد سوم )نیم طبقه( واقع در طبقه سوم دارای هال و پذیرایی آشپزخانه با کف سرامیک 
و دیوار کاشیکاری شده و فاقد کابینت و سرویس ها بهداشتی با کف سرامیک و دیوار کاشی 
و سقف کاذب پنجره های شمالی دوجداره و پنجره های جنوبی تک جداره آلومینیومی با 
سیستم گرمایشی بخاری و انشعابات آب، برق و گاز می باشد که ارزش پایه مورد وثیقه 
با توجه به جمیع جهات موثر در کارشناسی در کارشناسی به مبلغ 1/645/000/000 ریال 
برآورد شده است؛ ملک مزبور در روز سه شنبه مورخه 98/02/31 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر در محل اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء مابین فلکه ججین و میدان 
قدس جنب تاالر میالد از طریق مزایده فروخته خواهد شد. مزایده از مبلغ پایه شروع و به 
باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد . فروش نقدی است. هرگاه روز 
تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده تشکیل خواهد 
شد. طالبین می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اجرای اسناد 
رسمی اردبیل به نشانی باال مراجعه و خریداران نیز می توانند در وقت مقرر در محل مزایده 
حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند و چنانچه مورد مزایده زائد بر مبلغ در آگهی فروخته 
شود نسبت به مازاد حق مزایده و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. 
در ضمن بدهیهای مالیاتی و عوارض  شهرداری و آب و برق و گاز مشخص نشده در 
صورتیکه از این باب تا روز مزایده بدهی داشته باشد طبق مقررات از برنده مزایده وصول 
خواهد شد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد  شد. تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی 

و شهرداری و غیره ... خواهد بود.
رئیس اداراه اجرای اسناد رسمی اردبیل- فردین مجد

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای مهدی عباسی فرزندحکمت اله  به شماره کدملی 10151استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 980011  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان علی اکبر عباسی  به شماره شناسنامه 33610در تاریخ  1386/6/3 دراقامتگاه دائمی خود 
درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از: 1-اقای حکمت اله عباسی 
متولد 1322 به شماره شناسنامه 1066 صادره ازتهران نسبت پدر متوفی 2- خانم ملیحه جعفری 

شیرکوهی  متولد   1331  به شماره شناسنامه 204  صادره ازرشت نسبت مادرمتوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد اینک با 
انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 364 امور حسبی یک مرتبه 
آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.م.الف:5035      
شرفی - دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه 
بدینوسیله اعالم مینماید بموجب درخواست حبیبه و طیبه کالنکی به طرفیت جمال ذوقی 
– ایرج ذوقی- ربابه کالنکی – مهدی صمیمی – مریم صمیمی- محمود صمیمی-  زرین 
تاج ذوقی -  قرار تحریرترکه مرحوم مسیح اله ذوقی طی شماره 970017 در شورای 
حل اختالف صادر و وقت اجرای قرار ساعت 11مورخه) 1398/4/10 یک تا سه ماه (

تعیین گردیده است لذا از ورثه و نمایندگان قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و 
کسان دیگری که حقی برما ترک دارند دعوت میشود در محل مذکور در این شورا واقع 
در شهرستان طالقان با آدرس طالقان شورای حل اختالف حوزه یک طالقان حاضر شوند 

. عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد شد. 5045
حوزه یک شورای حل اختالف طلقان

مفقودی
سیکلت  موتور  کارت  سبز(و  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
تنه:  شماره  و   0125NC5017811:موتور شماره  به   125CCمدل:1393  تیپ:  امجد   سیستم: 

NC5 ***125A9358053 به نام مهران کریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره 139760331010004586هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سعیده مخترع فرزند سعید  به شماره شناسنامه 2195 
کد ملی 0046530924 صادره ازتهران  دریک ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 179/72متر مربع به استشناء بهاء ثمن اعیانی از پالک 315فرعی از 
163اصلی واقع در فردیس کرج بین فلکه سوم وچهارم خ 34پالک 2خریداری از مالک رسمی 
اسماعیل چراغی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 1348....3
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/1/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/2

 محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

شورای حل اختالف
شماره پرونده:2/97ش1237 حوزه 2شورای حل اختالف شهرستان ورامین

شماره و تاریخ 21-19/ 98/1
خواهان/خواهان ها:غضنفر شیرکوند/ورامین –عمروآباد فلکه دوم –امالک صداقت

خوانده/خواندگان:سجاد فدائی اردستانی-سعید تاجیک/مجهول المکان
خواسته:مطالبه وجه  در تاریخ .....98/1/21... جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء 
کنندگان ذیل تشکیل است.پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء ادامه 
رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صورت رای 

مینماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان-خواهان ها ...غنضفر شیرکوند...   فرزند-فرزندان 
... مانده علی ... به طرفیت خوانده –خواندگان... سجاد فدایی اردستانی /سعید تاجیک ... فرزند... 
محمدرضا ...به خو استه مطالبه وجه به میزان 200/000/000 ریال به تضامن طی یک فقره چک 
برگشتی به شماره سریال 19/234476 با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر و تادیه با لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا ،محتویات پرونده ،مستندات ابرازی خواهان 
،کارت شناسایی و اینکه خواندگان  دفاع موجه و موثری در قبال دعوی مطروح به عمل نیاورده است 
–با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده است ادعای خواهان/خواهان ها را 
وارد تشخیص و به استناد مواد 198و515 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و مواد198 و 515 حکم 
به محکومیت خواندگان  1 و 2  به پرداخت وجه به میزان 200/000/000 ریال به تضامن طی یک 
فقره چک برگشتی به شماره سریال 234476/ با احتساب کلیه خسارات و دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 96/12/28  لغایت اجرای حکم نهایی  و پرداخت مبلغ 2/545/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی ،حق الوکاله و... در حق خواهان صادر و اعالم می نمایند. رای صادره غیابی بوده 

وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در این حوزه می باشد. 30/خ/م الف
قاضی مشاور حوزه 2 شورای حل اختالف ورامین

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 593 و رای شماره 8712 مورخه 97/10/29به نام 
حکمت اله شهبازی فرزند فرج اله ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 231/89متر مربع 
از 1 فرعی از  اصلی5 بخش 4 خروجی از مالکیت آقای نجفعلی چنگاوی رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م 
الف 4155688 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/2/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 917/7/97  وقت رسیدگی روز تاریخ 98/2/31 ساعت 15/45
خواهان: ساره خوش دونی با وکالت آقای یحیی بخشایش

خوانده: احسان زمانی   خواسته: استرداد جهیزیه
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم شورای حل اختالف 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود./م.الف:5329
شورای حل اختالف حوزه ۷ شهریار

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139760317001005835-97/12/14هیات  برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی ناحیه یک 
اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای محمدرضاشلیشی فرزندحسین بشماره 
شناسنامه14041صادره از دشت آزادگان به شماره ملی1987589831درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت286/30متر مربع درقسمتی ازپالک58/25بخش9اهوازخریداری شده 
موضوع سهام شماره2091شرکت سهامی ایجادباغات کوی شاه سهمی عبدالکریم لیاقت 
فرزندعلوان)مالک رسمی(که به متقاضی انتقال یافته، محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع 
اشخاص  صورتیکه  شوددر  می  روزآگهی  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین 
ازاخذرسید،ظرف مدت  اداره تسلیم وپس  این  اعتراض خودرابه  به مدت دوماه  آگهی 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
نخواهدبود.     دادگاه  متضرربه  ازمراجعه  مانع  سندمالکیت  صادرخواهدشد.ضمناصدور 

شماره م.الف)5/164( تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/2-تاریخ انتشارنوبت دوم:98/2/18
اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی پرونده کالسه 130/97 برابررای شماره 1497 مورخ 1397/12/27 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا فرهادی فرزند شیر علی بشماره شناسنامه 905  صادره ازپلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  230 متر مربع پالک 1 فرعی  از 
116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر  بخش 7خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای شاه 
محمد کائید محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/02 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/18 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

گواهی  حصروراثت
آقای ابراهیم خندان به شماره شناسنامه 11 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
در خواستی به پرونده شماره980005 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

اباذرخندان به شماره شناسنامه 45در تاریخ
1371/04 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:

1-حوا نژاد فالح  متولد 1316/11/3 به شماره شناسنامه4صادره ازساوجبالغ نسبت همسر 
2- ابراهیم خندان متولد 1341/5/7 به شماره شناسنامه11 صادره ازساوجبالغ نسبت پسر

3-محمدعلی خندان متولد29 /1348/10 به شماره شناسنامه 106صادره ازساوجبالغ نسبت پسر
4- عباس خندان متولد1360/6/30 به شماره شناسنامه 15صادره ازساوجبالغ نسبت پسر

5- صغری خندان متولد7 /1340/1 به شماره شناسنامه 744 صادره ازساوجبالغ نسبت دختر
6- کبری خندان متولد1344/12/20 به شماره شناسنامه 800 صادره ازساوجبالغ نسبت دختر

7- هاجرخندان متولد1 /1352/1 به شماره شناسنامه 933صادره ازساوجبالغ نسبت دختر
8- عذرا خندان متولد10 /1354/6 به شماره شناسنامه 984 صادره ازساوجبالغ نسبت دختر
9- شهربانوخندان متولد1 /1358/3 به شماره شناسنامه 996صادره ازساوجبالغ نسبت دختر

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی 
مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه یک شورای حل 
اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید 
که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی 
آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. اعتبار قانونی این گواهی 

نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.
شورای حل اختالف بخش چهارباغ 

گواهی  حصروراثت
آقای ابراهیم حمزه زاده به شماره شناسنامه 2 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره980008 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان محمودحمزه زاده به شماره شناسنامه 106در تاریخ 1390/12/22 

دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:
1-کوکب نظری  متولد 1341/1/20 به شماره شناسنامه982 صادره ازاسدآباد نسبت همسر 

2-سکینه خیبری متولد 1339/2/3 به شماره شناسنامه729 صادره ازکرج نسبت همسر
3-پرویز حمزه زاده متولد1 /1343/1 به شماره شناسنامه 448 صادره ازساوجبالغ نسبت 

پسر
4- ابراهیم حمزه زاده متولد7 /1339/8 به شماره شناسنامه 2صادره ازکرج نسبت پسر

5- اسمعیل حمزه زاده متولد1 /1346/2 به شماره شناسنامه 3 صادره ازساوجبالغ نسبت 
پسر

6- خجسته حمزه زاده متولد1 /1351/11 به شماره شناسنامه 3338 صادره ازکرج نسبت 
دختر

7- صغرا حمزه زاده متولد9 /1341/3 به شماره شناسنامه 225صادره ازکرج نسبت دختر
8- ناهید حمزه زاده متولد1 /1361/3 به شماره شناسنامه 7 صادره ازساوجبالغ نسبت 

دختر
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و 
مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  دروقت 
فوق العاده شعبه یک شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/

شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت 
و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ 

تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.
شورای حل اختالف بخش چهارباغ شعبه 2 ملک آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای شعبان گلیج فرزند حجت اله بشرح درخواستی که به شماره 970002//ش 2،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که : ام 
هانی گلیج فرند قربان شماره شناسنامه 20 صادره از تنکابن در تاریخ11/5/ 97دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:  1-شعبان گلیج فرزند متوفی 2-علی رمضان گلیج فرزند متوفی
3-کلثوم گلیج فرزند متوفی
4-سرور گلیج فرزند متوفی

5-خانزاده گلیج فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای خدا یار دین پرست فرزند سیروس بشرح درخواستی که به شماره 980002/ش3،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که سیروس دین پرست فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 2936صادره از تنکابن در تاریخ 
تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین  4/12/97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1-خدایار دین پرست فرزند متوفی
2-شهریار دین پرست فرزند متوفی 3 -جعفر دین پرست فرزند متوفی

4-سلیمه حسن دادی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم شراره آرودیان فرزند ابوالقیس بشرح درخواستی که به شماره 980023/ش1 ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ابوالقیس آرودیان فرزند کربالئی آقا بشماره شناسنامه 498صادره از تنکابن در تاریخ 2/1/97 
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:  1-هادی آرودیان فرزند متوفی 2-جواد آرودیان فرزند متوفی
3-صادق آرودیان فرزند متوفی 4-لیال آرودیان فرزند متوفی

5-شراره آرودیان فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه اول شورای حل اختالف تنکابن

دادنامه
 پرونده های کالسه 9709981110800495و9709981110801011 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره 9809971110800043خواهان ها 1- آقای غالمحسین نعمتی 
فرزند علی با وکالت آقای سید مهدی حبیبی فرزند سید مرتضی به نشانی استان مازندران شهرستان 
بابل شهر بابل مدرس جنب شهرداری ساختمان فراز طبقه سوم 2- آقای منوچهر نجفی کانی فرزند 
حسنعلی با وکالت آقای کاظم علیزاده مرزناکی فرزند علی آقا به نشانی استان مازندران شهرستان 

بابل شهر بابل کمربندی غربی
 خواندگان

1-آقای منوچهر نجفی 2-آقای حسنعلی نجفی همگی به نشانی استان مازندران شهرستان بابل بابل 
جاده جدید بابل به آمل زرگرشهر روستای بابلکان 

3-آقای سید حسین حسین پورسوته  فرزند سید بشیر  به نشانی استان مازندران شهرستان فریدونکنار 
شهر فریدونکنار خیابان شهید نامجو پشت هالل احمر کوچه چهارم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بابل دادستان به نشانی استان مازندران شهرستان بابل میدان والیت دادگستری شهرستان 
بابل کد پستی 4713658739آقای کریم رضازاده فرزند علی اکبر به نشانی استان مازندران شهرستان 
بابل بابل جاده قدیم روستای کاظم بیگی آقای قاسم حسین زاده فرزند صادق نشانی استان مازندران 

شهرستان آمل خیابان امام رضا رضوان 53 برنج فروشی رحمان محمدی 
خواسته ها 1-صدور حکم ورشکستگی 2-صدور حکم ورشکستگی رای دادگاه در خصوص 
دعوی آقای منوچهر نجفی کانی با وکالت آقای کاظم علیزاده مرزناکی به طرفیت کریم رضا زاده 
ورشکستگی با تاریخ توقیف96/5/2 و نیز دعوی آقای غالمحسین نعمتی با وکالت آقای سید 
مهدی حبیبی به طرفیت آقای منوچهر نعمتی به خواسته صدور حکم ورشکستگی با عنایت به 
مفاد دادخواست و مدارک تقدیمی توسط خواهان از جمله قرارداد مشارکت مدنی و اسناد تجاری 
که مبین آنست خواهان با آقایان حسنعلی نجفی کانی و عبداله نجفی در فعالیت کسبی یک باب 
کارخانه شالیکوبی مشارکت داشته و در امر خرید و فروش برنج اقدام به صدور چندین فقره چک 
نموده است لذا تاجر بودن خواهان برابر بندهای 1 و 2 ماده 2 قانون تجارت بوده و جهت تعیین 
میزان دارایی و دیون خواهان و تعیین زمان توقیف در پرداخت دیون موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستری ارجاع به نظریه کارشناس داللت دارد با توجه به عدم وصول چک های دریافتی و 
مطالبات از مشتریان و با عنایت به استعالم دریافتی چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی و استعالم 
به عمل امده  از اداره دارایی و تامین اجتماعی و پرونده های متعدد راجع به صدور چک بالمحل 
و یا در نظر گرفتن بخش عمده ای از دارایی های آقای منوچهر نجفی کانی که قابلیت وصول 
نداشته لذا در حال حاضر میزان موازنه داراییها و بدهیهای ایشان منفی و با توجه به ماده 412 قانون 
تجارت ورشکستگی ایشان محرز می باشد تاریخ توقیف ایشان با توجه به اولین چک برگشتی به 
شماره 582081بانک کشاورزی شعبه احمد چاله پی به تاریخ96/5/12 تشخیص داده می شود نظر 
کارشناسی به اصحاب دعوا ابالغ در فرجه قانونی مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است بنابراین 
دادگاه با توجه به مراتب فوق به لحاظ این که خواهان در پرداخت دین خویش توقیف داشته و 
خواندگان دلیل و مدرک اثبات نماید دارای خواهان بیش از دیون وی می باشد به دادگاه ارائه نکردند 
لذا دعوی خواهان و وارد ثالث را وارد دانسته به استناد مواد 412 و 414 و 416 و 435 و 436 قانون 
تجارت مواد 13 و 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی حکم به اعالن ورشکستگی آقای منوچهر 
نجفی از تاریخ 96/5/12صادر می نماید ضمناب با توجه به این که خواهان به تکلیف قانونی خود 
در راستای مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل نکرده قرار توقیف وی صادر می گردد این حکم 
در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد و در مورد خوانده ردیف سوم غیابی ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این  دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد مقرر می گردد جهت اطالع اشخاص 
ثالث و یا صادره در روزنامه آگهی و نسخه ای از آن را جهت حکم ورشکستگی به اداره تصفیه امور 

ورشکستگی استان مازندران ارسال گردد
 رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل سید مرتضی حسینی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای موسی منتظری فرزند عیسی بشرح درخواستی که به شماره 980013//ش 2،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که : عیسی 
منتظری فرزند محمد شماره شناسنامه 3صادره از تنکابن در تاریخ12/10/ 97دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:  1-موسی منتظری فرزند متوفی 2-عبداله منتظری فرزند متوفی
3-روح اله منتظری فرزند متوفی 4-زهرا منتظری فرزند متوفی

5-شرف نساء منتظری همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد

  اجراییات
 مشخصات محکوم له مشخصات محکوم له شیداهلل بابائی مهر به نشانی بابل کمربندی 
غربی توحید 56 الله یک ساختمان شفیع       مشخصات محکوم علیه آقای مجتبی ضری 

به نشانه بابل جاده ساحلی شهرک معلم تاکسیرانی فرهنگیان بندپی بلوک 6 طبقه 2
 به موجب رای شماره146-97/2/2 تاریخ شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه  محکوم است به تخلیهرقبه  مختلف فیژارپرداخت مبلغ18/663/000 ریال 
بابت اجور معوقه و قبض پرداختی  گاز و غیره و مبلغ 240/000ریال بابت هزینه دادرسی 

 مدیر دفتر شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابلرای صادره غیابی میباشد

آگهی وقت
اجرای قرار تحریر ترکه                شماره :980014مورخ 98/1/27

بدین وسیله اعالم می نماید بموجب دادخواست کبری مجدی و غیره با وکالت کاظم عباسی بطرفیت 
علی یوسفی و غیره قرار تحریر ترکه مرحوم خلیل یوسفی طی شماره 9809972090500013 در 
شورای حل اختالف خرم آباد و وقت اجرای قرار ساعت 10 صبح مورخ 98/3/27 تعیین گردیده 
است. لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها ،بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر 
ترکه دارند دعوت میشود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در تنکابن -شهر خرم آباد-خیابان 
فتحعلی نژاد -دادگاه عمومی بخش خرم آباد -طبقه همکف حاضر شوند .عدم حضور مدعوین مانع 

مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف خرم آباداجرای قرار نخواهد بود .

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی ماشین تیبا 231 مدل 93 با شماره پالک 679م62 ایران 82 
با شماره موتور 8090125و شماره شاسی NAS811100E5826317بنام رحمت  اهلل 

 بابل حسن نژاد شیخ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ابالغ نتیجه افراز
وراث مرحوم محمد صادق امیر پورعاشوری به اسامی آقای پیمان و خانمها  پروانه-  
پیمانه شهرت همگی عاشوری و خانم صدیقه پری اعتضاد  خواندگان افراز از اداره ثبت 
اسناد و امالک بابل حسب  درخواست آقای علیرضا افشاری زند وکیل قانونی خانم ها 
بتول علی اکبرزاده و نیکی امیرپور عاشوری  مبنی بر افراز وارده به شماره15439/94/3 به 
تاریخ94/5/14 در خصوص افراز پالک 11 فرعی از 2596- اصلی واقع در بخش یکشرق  
ثبت بابل نقشه وضع موجود تهیه و تصویر آن جهت اظهار نظر به شهرداری منطقه یک 
بابل ارسال و شهرداری نیز به علت زیر حد نصاب بودن قطعات با افرازآن موافقت ننموده 
است که نهایتا منجر به تصمیم واحد ثبتی به شرح بین الهاللین گردید که به شما و افراد 
ذوی الحقوقان اعم از حقیقی و حقوقی ابالغ می شود ضمنا آقای علیرضا افشاری زند 
وکیل خواهان افرازطی  نامه وارده به شماره 4033507مورخه 1397/8/19 اعالم نموده که 
آدرس دقیقی از خواندگان افراز در دست نمی باشد و خواستار انتشار آگهی شده است 
با توجه به گزارش تهیه شده و اقدامات به عمل آمده نظربه اینکه شهرداری منطقه 1 بابل 
طی نامه شماره 102/1810مورخه 95/6/4اعالم داشته که مساحت قطعات از حد نصاب 
کمتر می باشد لذا غیر قابل افراز است بنابراین طبق ماده 5 آیین نامه قانون افراز و فروش 
امالک مشاع درخواست متقاضی رد می گردد شایسته است برابر ماده 6 همان آیین نامه و 

بر اساس ماده 2 قانون افراز اقدام گردد . م. الف 98/100/7002
 شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

دادنامه
 کالسه پرونده5,784,97 شماره دادنامه97,11,28-1331 خواهان سیدعبدالحمید شفیعی با وکالت 
جمشید کالری به ادرس  بابل خیابان مدرس مجتمع نیما طبقه همکف واحد 36 خوانده غالمرضا 

اسمعیل  پور موزیرجی مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه
 رای قاضی شورا در خصوص دعوی سیدعبدالحمید شفیعی با وکالت جمشید کالری به طرفیت 
آقای غالمرضا اسمعیل موزیرجی به خواسته مطالبه وجه مبلغ 48 میلیون ریال به استناد دو فقره 
چک به شماره 648633و 648730و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه نظر به مفاد دادخواست 
تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته بر عهده 
خواندن داشته و بقای اصول و مستندات مذکور در ید خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب مزبور 
و استمرار دین بر ذمه  خوانده دارد و خوانده نیز نسبت به دعوی مطروح مستندات ابرازی  دفاع و 
ایراد موجه به عمل نیاورده است لذا شورا با تمسک به اصل استصحاب و به استناد مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروح را صحیح و ثابت تشخیص و خوانده به 
پرداخت مبلغ 48 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 680 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از بابت 
تسبیب در حق خواهان دعوی و حق الوکاله وکیل محکوم می نماید و نیز خوانده به پرداخت مبلغی 
بابت خسارت تاخیر تادیه اززمان سررسید مستند تا زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم که 
دایره اجرای احکام موظف به محاسبه و وصول از محکوم علبه  می باشد و رای صادر غیابی ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در شورا و پس از گذشت مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید 

 قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلنظر در محاکم عمومی بابل می باشد

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پژو 206 مدل 1388و به رنگ سفید روغنی 
وبه شماره نیروی انتظامی 364 ص 89 ایران --72وبه شماره موتور  14188031210 
وشماره شاسی  NAAP03ED2AJ068933 به نام سمیه شاهی مفقود   گردیده واز 

نوشهردرجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی 
شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  به   97 مدل  چری  بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  mvm484ftaj032013و  موتور  شماره  با   72 ایران  625ه58  پالک 
از  و  گردیده  مفقود  جامخانه  باقری  اکبر  علی  مالکیت  NATGBTL5J1027234به 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا

نظریه  کارشناسی
احتراما در خصوص پرونده به شماره کالسه 3/666/97 تحت رسیدگی در آن شعبه موضوع دعوی 
سرکار خانم پرستو مرادی بطرفیت همسرش آقای کورش فتحی بخواسته نفقه ایام  معوقه و جاریه 
خویش از تاریخ 97/7/8 دادخواستی تقدیم آن شعبه نموده است .لذا ضمن حضور در آن شعبه و 
مطالعه پرونده و لوایح تقدیمی و اطالع از مفاد قرار صادره و استماع اظهارات و شرح احوال زندگی 
اصحاب دعوی و اظهارات  وکیل محترم سرکار خانم ویسی و تحقیقات الزم و معموله نظریه خود 

را به شرح ذیل اعالم می دارد.
زوجه39 ساله تحصیالت دیپلم به تاریخ عقد 1394/5/12 خانه دار و به دلیل نبود درآمد مستقل و 
فوت والدین در شرایط مناسبی قرار نداشته و در منزل برادر خویش سکونت دارد. و از طرفی زوج 
48 ساله و طبق اسناد موجود بدلیل بدهی مجهول المکان و در جلسه حضور پیدا نکردند و هیچ 

گونه تماسی با ایشان مقدور نبود.
با عنایت به مراتب معروضه و به استناد مواد 1206 و 1107 قانون مدنی درباب نفقه زوجه از قبیل 
مسکن،البسه،خوراک و نیازهای بهداشتی که شرعا و قانونا زوج متعهد به تامین آن می باشد و بالحاظ 
قراردادن وضعیت اجتماعی و شان خانوادگی زوجه و توجه به وضع و توان مالی زوج و شاخص 
هزینه های زندگی جهت جبران نیازهای اساسی نتیجه اقدامات کارشناسی را با یاری از خداوند متعال 

جهت بهره برداری حقوقی به شرح ذیل تقدیم می دارد.
1-نفقه زوجه پرستو مرادی از تاریخ 97/7/8 لغایت پایان اسفند ماه 97 ماهیانه 450/000 تومان تعیین 
میگردد    2-نفقه زوجه پرستو مرادی از تاریخ 98/1/1 لغایت صدور حکم و اجرای ان ماهیانه 

500/000 تومان )پانصد هزار تومان(تعیین میگردد.

اجرائیه
مشخصات محکوم له:منصور ویسی  نام پدر:محمود  - نشانی محل اقامت:جوانرود-خیابان 

شافعی کوی وحدت 21-شماره تماس  09188885055
مشخصات محکوم علیه :محسن رحیمی دهکردی-نام پدر:قربان-نشانی: مجهول المکان

محکوم به/به موجب دادنامه شماره 290 مورخ 97/5/27 شورای حل اختالف جوانرود شعبه 
اول محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و 
مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 94/10/12 

لغایت اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
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اعالم تسهیالت بالعوض و ارزان قیمت 
به آسیب دیدگان سیل در هفته آینده

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به احیای 
پایدار آسیب دیدگان سیل  تأمین معیشت  از دست رفته و  اشتغال 
گفت:هفته آینده دولت تسهیالت بالعوض و ارزان قیمت را اعالم می 
کند، قدم اول صدورضمانتنامه 10 میلیاردریالی برای تعاونی ها است.

امور  معاون  جعفرکبیری،  محمد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تعاون وزارت کار درباره مشکالت مردمان سیل زده گفت:در مرحله اول 
بحران، مردم نیازمند بسته های غذایی، دارویی و بهداشتی هستند اما 
باید سریعاً به فکر احیای اشتغال از دست رفته و تأمین معیشت آسیب 
دیدگان سیل باشیم.وی تأکید کرد: تالش شده با برنامه ریزی مناسب، 
با مشارکت  بتوانیم  ملی  منابع  احساس کمبود در سطح  در صورت 
بانک توسعه تعاون و صندوق سرمایه گذاری تسهیالت و امکاناتی را 
در اختیار بنگاه های تعاون قرار دهیم.معاون امور تعاون وزارت تعاون 
،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هفته آینده دولت تسهیالت بالعوض 
و ارزان قیمت را اعالم می کند، گفت: قدم اول تا سقف 10 میلیارد 
ریال ضمات نامه برای تعاونی ها صادر خواهد شد.کبیری تاکید کرد: 
در حال رایزنی و برنامه ریزی در سال 98 هستیم که بتوانیم تعاونی 
ها را تثبیت و در گام دوم تسهیالت را در اختیار طرح های نیمه تمام 
تعاونی های باالی 80 درصد قرار دهیم و اشتغال فوری منطقه ای 
ایجاد کنیم.وی تعداد تعاونی هایی که از لحاظ صورت های مالی فعال 
با 1.۷ میلیون شغل اعالم کرد. از 90 هزار تعاونی  هستند را بیش 

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این 
تسهیالت از چهار هزار فقره آغاز شده و در تالشیم تمامی سیل زدگان 
در اسرع وقت از این تسهیالت بهره مند شوند.وی افزود: در قالب طرح 
امید تا سقف 500 میلیون ریال برای تأمین لوازم خانگی در اختیار 
سیل زدگان قرار می گیرد و هر فردی که درخواست بدهد، می تواند 
از این وام استفاده کند. نرخ این تسهیالت از نرخ بازار کمتر است و 
اگر در روزهای آینده تسهیالت ارزان قیمت از سوی دولت اختصاص 
یابد نرخ این وام را کاهش می دهیم.کبیری تاکید کرد: به طور طبیعی 
بحران ها چند مرحله دارند که بعد از گذشتن از مرحله بحران و عبور 
از مشکالت، بحث احیای اشتغال از دست رفته و تأمین معیشت پایدار 
آسیب دیدگان مطرح است و وزارت کار از همان مرحله اول با تهیه 
این حادثه حضور  و تأمین بسته های غذایی، دارویی و بهداشتی در 
داشت.وی با بیان اینکه طرح وفاق نیز برای تسهیل خدمت رسانی به 
سیل زدگان اجرا می شود، گفت: در این طرح تسهیالتی با اقساط بلند 
مدت و نرخ چهار درصد که سقف آن 50 میلیون ریال است در اختیار 
سیل زدگان قرار می گیرد اما اقساط ماهانه آن را وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پرداخت می کند.وی گفت: این وزارتخانه ساخت مجدد 
150 خانه روستایی سیل زده را متعهد شده است. برآورد اولیه مجموع 
خسارات سیل به تعاونی های روستایی 12 استان کشور بیش از یک 
هزار میلیارد ریال است.خسارت تعاونی ها در ایالم ۷0 میلیارد ریال 
احصا شده که در انتظار اعالم میزان تسهیالت بالعوض و تسهیالت 
این  امیدواریم  و  هستیم  عامل  های  بانک  برای  دولت  قیمت  ارزان 
تسهیالت خسارت های ناشی از سیل را برای تعاونی ها پوشش دهد.

خبر

با اقدام اخیر آمریکا؛
ارتقای مرجعیت سپاه
 در مبارزه با تروریسم

سرلشکر باقری، تصمیم شکست خورده آمریکا را فرصتی 
برای ارتقای محبوبیت و مرجعیت سپاه در مبارزه واقعی 

با تروریسم دانست.
به گزارش زمان از روابط عمومی حوزه ریاست ستاد کل 
نیروهای مسلح؛ همزمان با فرارسیدن دوم اردیبهشت 
ماه سال روز تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح پیام تبریکی صادر کرد. در متن پیام 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: فرارسیدن 
دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس رسمی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی- با تصویب اساسنامه این سازمان مقدس 
در شورای انقالب در سال 1358- و تالقی مبارک و 
معنادار آن با خجسته زاد روز حضرت ولی عصر )عج( که 
نوید بخش ظهور دولت کریمه و سپاه مهدوی است، را 
به آحاد ملت ایران به ویژه فرماندهان، مدیران و پاسداران 
سلحشور و والیتمدار این نهاد انقالبی و مردمی و خانواده 
های مکرم آنان تبریک عرض می نمایم .سرلشگر باقری 
با توصیف سرنوشت ساز بودن مقطع کنونی نوشت: 
بی شک در این هنگامه شورانگیز و باشکوه، بازگشایی 
کارنامه چهل ساله سپاه و نقش آفرینی های سترگ 
و راهبردی آن که در عرصه های نیاز انقالب و ملت 
و سربلندی  اسالمی سرنوشت ساز  امت  بلکه  و  ایران 
میهن عزیزمان در اقصی نقاط عالم را رقم زده است، 
در شرایط خطیر تاریخی حاضر به ویژه برای نسل جوان 
الهام بخش و منشا جوشش، حرکت و مجاهدت آنان در 
دفاع از آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی و شهیدان 
گرانقدر و تضمین پیش روندگی کشور به سمت قله های 
رفیع پیشرفت و اقتدار خواهد بود.در ادامه پیام تبریک 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: بالندگی و 
تابندگی این نقش ها در صحنه تحوالت و رخدادهای 
داخلی و منطقه ای به ویژه در هشت سال دفاع مقدس 
و مقابله با ضد انقالب و مزدوران استکبار جهانی و نیز 
در  اسالمی  مقاومت  با جبهه  همراهی  و  ها  حمایت 
شکست داعش و تروریسم تکفیری در عراق و سوریه و 
در عرصه جنگ های نیابتی و همچنین مشارکت و ایفای 
نقش در حوزه سازندگی ،محرومیت زدایی و مردم یاری 
در ابعاد گوناگون که محصول ایمان، اخالص، معنویت، 
بصیرت، روحیه جهادی و انقالبی گری در این نهاد ممتاز 
و پیشتاز است، از یک سو خرسندی و مباهات ملت ایران 
و جبهه انقالب اسالمی را فراهم آورده است و از سوی 
دیگر حقد، حسد و عصبانیت جبهه دشمن به ویژه رژیم 

پلید و جنایت پیشه آمریکا را سبب شده است. 

خبر

اینکه در عرضه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
هستیم،  مواجه  مشکل  با  دارو  توزیع  و 
باید  دارو، گفت:  و  غذا  به سازمان  خطاب 

نظام توزیع دارو اصالح شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سعید نمکی 
دیروز در مراسم افتتاح سایت تولیدی دارو 
ضمن  کرج،  بهارستان  صنعتی  شهرک 
اظهار  شعبان،  نیمه  مناسبت  به  تبریک 
سر  به  بی عدالتی  در  جهان  امروزه  کرد: 
هستیم. زمان  امام  ظهور  منتظر  می برد، 

اینکه  به  اشاره  با  دیگری  بخش  در  وی 
خارجی  شرکت های  برخی  تولیدکنندگان 
کرد:  اظهار  ندارند،  توجهی  تحریم ها  به 
البرز یکی  افتتاح سایت دارویی در استان 
از افتخارات حوزه داروی کشور است.وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید 
بر اینکه برنامه بنده حمایت از تولید داخل 
از سازمان  بازدید بنده  اولین  افزود:  است، 
از  اقدام  این  با  برخی  که  بود،  دارو  و  غذا 
سر خیرخواهی برخورد کردند و برخی نیز 
نباید  را  کارها  از  برخی  که  بودند  معتقد 
باید  امروز  اینکه  بابیان  دهم.نمکی  انجام 
مادر  از مرزهای اخالق دفاع کنیم، گفت: 
شهیدی تمام سرمایه اش را برای راه اندازی 
بنده  بود  آورده  میدان  به  درمانگاه  یک 
حضور  افتتاحش  مراسم  در  باافتخار  نیز 
مدت هاست  اینکه  بر  تأکید  با  یافتم.وی 

قالی عمرمان از نیمه گذشته، گفت: جلب 
است.  ما  وظیفه  مهم ترین  مردم  اعتماد 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
بخش دیگری به مشکالت حوزه دارو اشاره 
در  اقداماتی  گفت:  داریم،  و  گفت:  و  کرد 
راستای جلوگیری از واردات دارو انجام شده 
اما هنوز آن طور که مطلوب باشد، نیست و 
برخی هنوز می توانند از رانت استفاده کنند 
با اشاره به  و کار خود را جلو ببرند.نمکی 
اینکه با تمام قدرت برای جمع کردن بساط 
به  معتقد  میدان شده ام، گفت:  وارد  رانت 
و  غذا  سازمان  باید  هستم،  شفاف سازی 
دولت  کند،  درست کار  و  اصالح شده  دارو 
ببندد  خصوصی  بخش  برای  را  راه  نباید 

تأکید  با  باشد.وی  باز  برخی  برای  راه  و 
داخل  در  که  دارویی  نمی گذارم  اینکه  بر 
تولید می شود را دیگری بارانت وارد کند، 
گفت: همچنین اجازه تولید دارو بی کیفیت 
دارو  کشور  در  نباید  داد،  نخواهیم  را 
بهداشت،  شود.وزیر  بازار  وارد  بی کیفیت 
درمان و آموزش پزشکی: قیمت تمام شده 
را  صادرات  بازار  باالست،  داخلی  داروی 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  نکرده ایم  پیدا 
بابیان  دیگری  بخش  در  پزشکی  آموزش 
در  باید  ملی  استانداردهای  رعایت  اینکه 
دستور تولیدکنندگان داخلی باشد، گفت: 
این  و  است  ارتقا  نیازمند  داخلی  صنعت 
است،  امکان پذیر  رقابتی  فضای  با  مهم 

تولیدکنندگان نباید یکدیگر را حذف کنند 
بلکه باید رقابت سالم داشته باشند زیرا در 
غیر این صورت بازی را خواهند باخت.نمکی 
بابیان اینکه بازار رقابت را با این قیمت های 
تمام شده از دست می دهیم، گفت: واقعیت 
این است که قیمت تمام شده ما باالست و 
بازار صادرات را پیدا نکرده ایم.وی با اشاره 
در  داروسازی  بدنه  و  دارو  حوزه  اینکه  به 
عرضه و توزیع دارو با مشکل مواجه است، 
باید  دارو، گفت:  و  غذا  به سازمان  خطاب 
نظام توزیع دارو اصالح شود.وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر اینکه 
داروی  به  که  هستیم  شاهد  مواقع  برخی 
گفت:  می شود،  بی اعتنایی  داخل  ساخت 
برخی داروخانه ها داروی داخلی و خارجی 
مراجعه کننده  به  و  می گذارند  هم  کنار  را 
می گویند فرق این ها فرق پراید و بنز است.

واردات  درصد   3 اینکه  به  اشاره  با  نمکی 
دارو، 1.3 میلیارد را به خود اختصاص داده 
است، گفت: 550 میلیون دالر هزینه 9۷ 
درصد داروی ساخت داخل است.وی اضافه 
کرد: داروخانه ها با داروی وارداتی مدیریت 
مدیریت  داخل  تولید  با  بلکه  نمی شوند 
باید  داروسازها  و  داروخانه ها  می شوند، 
را  داروخانه ها  نمی شود  واردات  با  بدانند 
دارو  داروسازها هنگام عرضه  پر کرد پس 

صنعت ملی را تخریب نکنند.

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدبهزاد سلیمانی بموجب وکالتنامه شماره 15843 مورخ 11/14/ 1397 به وکالت 
آقای علی ولی پورضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت تک برگ دو دانگ مشاع ازشش دانگ واحد اداری  به مساحت نود ونه مترو نود و 
هفت دسیمتر مربع قطعه 3 تفکیکی به شماره پالک10650 فرعی از 367 اصلی مفروض و 
مجزی شده از باقیمانده2925 فرعی حزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام آقای 
علی ولی پورذیل صفحه 270دفتر 707صادروتسلیم شده است که به علت سهل انگاری 

مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از 
تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این 

اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 24
مهران رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی فقدان سندمالکیت
دردفتراسنادرسمی  شده  گواهی  استشهادمحلی  بموجب2برگ  زهراشفیعی  خانم 
شماره55خرمشهرمدعی است که سندمالکیت به شماره مسلسل693284ج/96مربوط به 
میزان یک دانگ مشاع ازششدانگ پالک529ناحیه8بخش2خرمشهرموردثبت الکترونیکی 
شماره971442مورخه1397/12/1شعبه  نامه  برابر  شماره139720317004002730که 
ملک  وانتقال  ازنقل  جلوگیری  خرمشهردرقبال  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  یک 
درقیدبازداشت است وبعلت جابجایی مفقودشده ودرخواست صدورسند مالکیت نموده 
است لذادراجرای تبصره1اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس که 
انتشارآگهی  انجام معامله ویاوجودسندمالکیت مذکوردرنزدخودمی باشندازتاریخ  مدعی 
ظرف مدت 10روزاعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به 
این اداره اعالم نمایندو درغیراینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت 

مفقودشده است وازدرجه اعتبار ساقط خواهدشد.          شماره م.الف)9/26(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضاقادری

تبادل لوایح تجدید نظر
: 97/3/83 ح    -----  دادنامه 97/99  -----  خواهان: عبداالمام طاهری  کالسه 
-----  آدرس: شیبان روستای زرگان بیت محارب -----     خوانده: بهرام انصاری 

-----   آدرس: مجهول المکان
انصاری  بهرام  بطرفیت  طاهری  عبداالمام  دادخواست  خصوص  شورا:در  قاضی  راَی 
بخواسته الزام خوانده به حضور در دفتر خانه جهت نقل و انتقال سند یک دستگاه اتومبیل 
پراید سایپا بشماره پالک 14- 983 ق 34 به انضمام خسارت دادرسی با توجه به جامع 
اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان مبایعه نامه عادی فیما بین خود و خوانده 
را پیوست دادخواست ننموده لذا با عنایت به اینکه با کیفیت مذکور دعوای خواهان قابلیت 
استماع نداشته و این مرجع مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع 
دعوا صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان باوی می باشد.
01/10- محبوب زادقاسم یاغالن تپه - قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
بانو : حسنه   شهرت: مویلحی  نام پدر: مطیر  بشناسنامه : 381 صادره از: اهواز درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم مطیر  شهرت: 
مویلحی بشناسنامه  6  صادره: اهواز در تاریخ 1392/1/6 در ----  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- جواهر حیدری بشناسنامه416 اهواز تاریخ تولد1341/8/3 )همسر 
متوفی( 2- حمید مویلحی بشناسنامه 3558 اهواز تاریخ تولد1367/5/1 3- محمد مویلحی 
بشناسنامه174072776  4- مهدی مویلحی بشناسنامه201 اهواز تاریخ تولد1364/4/24 
5- لفته مویلحی بشناسنامه489 اهواز تاریخ تولد1362/5/1 )پسران متوفی( 6- سعیده 
مویلحی  حمیده   -7 تولد1371/12/17  تاریخ  اهواز  بشناسنامه1741295181  مویلحی 
بشناسنامه1740014022 اهواز تاریخ تولد1368/1/20 8- حسنه مویلحی بشناسنامه381 
اهواز تاریخ تولد1345/1/1 )دختران متوفی(.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه 

بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
01/0۸- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : کریم  شهرت: رمضانی  نام پدر: علی  بشناسنامه : 7 صادره از: شوشتر  درخواستی 
مرحوم جمیله    مادرم   که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  بخواسته صدور گواهی حصر 
  ---- در   1378/8/5 تاریخ  در  بشناسنامه  24  صادره: شوشتر  نژاد   شعیبی  شهرت: 
اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- حسن رمضانی بشناسنامه3 شوشتر تاریخ 
تولد1341/3/1  2- محمد رمضانی بشناسنامه4 شوشتر تاریخ تولد1340/1/2  3- حمید 
رمضانی بشناسنامه278 شوشتر تاریخ تولد1342/1/3  4- کریم رمضانی بشناسنامه7 شوشتر 
شوشترتاریخ  بشناسنامه239  رمضانی  زهرا   -5 متوفی(  )پسران  تولد1336/5/17  تاریخ 
تولد 1380/7/11 6- فاطمه رمضانی بشناسنامه299 شوشتر تاریخ تولد1346/1/15 7- 
صدیقه رمضانی بشناسنامه1 شوشتر تاریخ تولد1343/2/1 )دختران متوفی(.اینک با انجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
01/0۹- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
آقای : لطف اله  شهرت: مکوندی  نام پدر: غالمعلی  بشناسنامه : 347 صادره از: باوی 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم 
تاریخ 1396/1/11 در  در  اهواز  بشناسنامه  219 صادره:  غالمعلی   شهرت: مکوندی 
----  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- مالک مکوندی به بشناسنامه1442 
اهواز تاریخ تولد1353/6/1  2- نادر مکوندی بشناسنامه3 اهواز تاریخ تولد1344/8/1   
3- صادق مکوندی بشناسنامه348 اهواز تاریخ تولد 1341/8/8  4- لطف اله مکوندی 
بشناسنامه347 اهواز تاریخ تولد1340/7/7 5- عبداالمیر مکوندی بشناسنامه1 اهواز تاریخ 
تولد1331/8/5  6- سعید مکوندی بشناسنامه326 اهواز تاریخ تولد1338/8/7 7- جهانگیر 
مکوندی بشناسنامه420 اهواز تاریخ تولد1346/6/1 )پسران متوفی( 8- مکیه مکوندی 
بشناسنامه12 اهواز تاریخ تولد1326/8/1 )دختر متوفی(.اینک با انجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبوررا در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  متوفی نزد او باشد 
صادر وهروصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار 

ساقط است.
01/05- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده 41/1/98 
وقت رسیدگی: در روز شنبه مورخ 98/03/18 ساعت 9صبح حوزه اول 

خواهان: معصومه جبا
خوانده: رجبعلی کنکاش 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف:5333
شورای حل اختالف حوزه اول شهریار

آگهی حصر وراثت
اهواز  از:  : 5919 صادره  بشناسنامه  علی   پدر:  نام  : خالد  شهرت: محمدپور    آقای 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم 
علی   شهرت: محمدپور  بشناسنامه  6  صادره: اهواز در تاریخ 1397/8/18 در ---
-  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- فاطمه نبهانی بشناسنامه38 اهواز تاریخ 
تاریخ  اهواز  بشناسنامه5919  محمدپور  خالد   -2 متوفی(   )همسر  تولد1332/10/1 
تولد1359/5/14   تاریخ  اهواز  بشناسنامه3456  محمدپور  احمد   -3 تولد1355/6/28   
حسین   -5 تولد1357/4/12   تاریخ  اهواز   4475 محمدپوربشناسنامه  محمود   -4
محمدپور  میالد   -6 تولد1370/4/18    تاریخ  اهواز  بشناسنامه174791843  محمدپور 
ایمان   -7 متوفی(  )پسران  تولد1373/11/15  تاریخ  اهواز  بشناسنامه18418871161 
محمدپور بشناسنامه2331 اهواز تاریخ تولد1367/6/11 8- بسنه محمدپور بشناسنامه14 
اهواز تاریخ تولد1349/5/21 9- ابتسام محمدپور بشناسنامه1740412176 اهواز تاریخ 
تولد1369/2/15  10- رحیمه محمدپور بشناسنامه1183 تاریخ تولد1344/5/1 11- نوریه 
انجام  با  متوفی(.اینک  تولد1345/10/1)دختران  تاریخ  اهواز  بشناسنامه1184  محمدپور 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
01/0۷- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین ورمزیار دارای شناسنامه شماره   363 بشرح دادخواست به کالسه 3/980015ش    
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  حسن 
ورمزیار بشناسنامه 2 در تاریخ  97/11/26 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به/1- حسین ورمزیار فرزند    حسن –ش ش 363  خوی –  پسر 
متوفی/2-  محسن  ورمزیار فرزند    حسن –ش  ش  3030    -خوی -  پسر متوفی/3-  
ناصر   ورمزیار فرزند   حسن -ش  ش  2790251649 –خوی -  پسر متوفی/4-  فاطمه  
ورمزیار فرزند    حسن ش ش 268     -خوی- دختر  متوفی/5-  زهرا   ورمزیار فرزند   
حسن ش ش281 خوی- دختر متوفی/6- ستاره رحیم لو فرزند  حسن ش ش  1114 
خوی –همسرمتوفی/7-   حیات  ورمزیار   فرزند غفار ش ش   6  خوی - مادر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمید مهدلوضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت تک برگ دو دانگ مشاع ازشش دانگ واحد تجاری به مساحت  سی متر و نود 
وهفت دسی مترمربع مترقطعه دو تفکیکی به شماره پالک10649 فرعی از 367 اصلی 
مفروض و مجزی شده از باقیمانده2925 فرعی حزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که 
به نام آقای حمید مهدلو ذیل صفحه 126دفتر 707صادروتسلیم شده استو طبق سند رهنی 
شماره 8594مورخ 96/9/23 دفترخانه 138آمل دررهن میباشد که نسبت به پالک مذکور 
اجراییه صادرشده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را 

ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 19
مهران رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدبهزاد سلیمانی بموجب وکالتنامه شماره 15843 مورخ 11/14/ 1397 به وکالت 
آقای علی ولی پورضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت تک برگ دو دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه یخچال  به مساحت 94,01متر 
مربع قطعه 1 تفکیکی به شماره پالک10648 فرعی از 367 اصلی مفروز و مجزی شده 
از باقیمانده2925 فرعی حزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام آقای علی ولی 
پورذیل صفحه 10 دفتر 708 صادرو تسلیم شده است که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 
120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد. م/الف 23
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آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و  قانون مذکور مستقر در  479-98/1/27 آرای صادره هیات حل اختالف 
امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تایید انشاء گردید مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 
شماره  رای  و   1397114425005000192 کالسه  پرونده    . بود  نخواهد  قضائی  مراجع  به 
139760325005002153 مورخه 97/09/29  به تقاضای خانم ندا رکرک  فرزند محمود نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195/80  متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 8 
فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت :علی مریدی  فرزند 

ولی .م الف 17  انتشار نوبت اول : 1398/2/2 انتشار نوبت دوم :1398/2/18 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود –مصطفی امان اله بهاروندی .

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای حمید مهدلوضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند 
مالکیت تک برگ دو دانگ مشاع ازشش دانگ یک باب واحد اداری  به مساحت  نود و نه متر 
و نودو هفت دسیمترمربع قطعه 3تفکیکی به شماره پالک10650 فرعی از 367 اصلی مفروض 
و مجزی شده از باقیمانده2925 فرعی حزئ حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نام نامبرده 
ذیل صفحه 274دفتر 707صادروتسلیم شده است که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و 
یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض 

خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 21
مهران رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشت آگهی حصر وراثت
    خانم    رباب تقی لو دارای شناسنامه شماره 28035 بشرح دادخواست به کالسه 
3/970073ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ   97/12/21  که شادروان محمد علیزاده بشناسنامه 283082391    در 
علیزاده      قهرمان    به/1-   است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود 
فرزند     محمد –ش ش 13  خوی –  پدر متوفی/2-    سلطان تقی لو فرزند    روح 
اله  –ش  ش   2049  -خوی -  مادر متوفی/3-   رباب  تقی لو فرزند حسین -ش  
ش  2803547384  –خوی -  همسر متوفی/4-   امیر رضا علیزاده   فرزند    محمد ش 
ش 2791417877    -خوی- پسر  متوفی/5-  فاطمه  زهرا علیزاده    فرزند   محمد 
ش ش  2791763953 خوی- دختر متوفی/6-  زینب  علیزاده   فرزند   محمد ش ش   
2790993408 خوی –دخترمتوفی/7-     نازنین زهرا علیزاده    فرزند   محمد ش ش  
2791987363   خوی - دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف  وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 484 و رای شماره 1009810 مورخه 1397/12/08 به 
تقاضای علی بهاروندی فرزند صید میرزا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
96/50 متر مربع مجزی شده  ازپالک  0 فرعی از 37 اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی ( آقای علی میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155736
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/2 تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/2/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به شماره موتور 12485059076 
و شماره شاسی 24214320 و شماره پالک ایران 72-758 ه 46 مفقود گردیده و از درجه 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
سندکمپانی خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به شماره موتور 12485059076 
و شماره شاسی 24214320 و شماره پالک ایران 72-758 ه 46 مفقود گردیده و از درجه 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که مجوز پروانه بهداشتی کارگاهی به شماره تاسیس و بهره 
برداری کارگاه 43/1067 مورخه 95/2/21 با شماره مجوز فعالیت اقتصادی 0436996956 به 
آدرس جوانرود-خیابان کشاورز-جنب کانون ایثار به نام عبدالحکیم سلیمانی مفقود گردیده 

کرمانشاهو از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
 MVM372FG7007019 برگ سبز خودرو سواری ام وی ام 110 مدل 1387 به شماره موتور
و شماره شاسی IR86211007051 و شماره پالک ایران 72-956ه17 مفقود و فاقد اعتبار 

بهشهرمی باشد.

وزیر بهداشت: نظام توزیع دارو اصالح شود

بساط رانت حوزه دارو هنوز جمع نشده است

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت شدید عملیات 
تروریستی در سریالنکا تاکید کرد: جنایت امروز بار دیگر نشان 
از  فارغ  جهانی،  معضلی  به  تروریسم  انگیز  نفرت  پدیده  داد 

هرگونه مرز و نژاد و ملت و مذهب تبدیل شده است.
امور  و  رسانی  اطالع  کل  ازاداره  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنگویی وزارت امور خارجه، »سید عباس موسوی« عملیات 
تروریستی بامداد روز- یکشنبه - در پایتخت سریالنکا به ویژه 
حمله به کلیساها در روز عید پاک که صدها کشته و مجروح 
بر جای گذاشت را به شدت محکوم و با خانواده قربانیان این 
ابراز همدردی کرد.  جنایات و دولت و ملت سریالنکا عمیقا 

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: جنایت امروز بار 
دیگر نشان داد پدیده نفرت انگیز تروریسم به معضلی جهانی، 
فارغ از هرگونه مرز و نژاد و ملت و مذهب تبدیل شده که جز با 
اراده پوالدین همه کشورها و استفاده از همه ظرفیت ها، بدون 
برخوردهای دوگانه با آن قابل ریشه کن شدن نیست. صبح روز 

یکشنبه، 6 انفجار پیاپی شهرهای مختلف سریالنکا را لرزاند. 
این انفجارها همزمان در سه کلیسا و سه هتل در کلمبو پایتخت 
بنابر آخرین خبرها دست کم  تجاری سریالنکا روی داد که 
156 تن کشته و بیش از 400 زخمی برجای گذاشته است.

گزارش پلیس سریالنکا همچنین حاکی از وقوع انفجارهایی در 

هتل های مجلل »شانگریال«، »کینگزبری« و یک هتل دیگر 
در پایتخت این کشور است.پلیس سریالنکا نیز اعالم کرد که 
قبال در باره احتمال وقوع حمالت تروریستی انتحاری هشدار 

داده است. 
»رانیل ویکرمسینگه« نخست وزیر سریالنکا خواستار تشکیل 
نشست اضطراری شورای امنیت ملی این کشور برای بررسی 

حمالت بامداد یکشنبه در این کشور شد. 
دهنده  نشان  اجتماعی،  های  شبکه  در  شده  منتشر  تصاویر 
برهم خوردن تجمع مردم در هنگام برگزاری مراسم عید پاک و 

تخریب قسمت هایی از این کلیساهاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

پدیده نفرت انگیز تروریسم معضل جهانی شده است



طرح ایجاد ۱۴۰ هزار شغل 
گردشگری در سال ۹۸

وزیرکار با اشاره به هماهنگی بانک ها برای شناسایی و 
رونق بخشیدن به طرح های گردشگری و صنایع دستی 
گفت:طرح ایجاد 140 هزارشغل در حوزه گردشگری 

و صنایع دستی را در دستور کار داریم.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، در هفته دوم فرودین 
ماه بود که محمدشریعتمداری، وزیرکار در تشریح 
جزییات دیدار با رئیس جمهور درباره برنامه های فنی 
و حرفه ای گفت : با توجه به شعار سال استاندار کردن 
آموزش های  استاندارسازی  و  تولیدکاال و خدمات 
فنی و حرفه ای و نوسازی ضرورت تجدید حیات 
سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور در راستای 
تأمین نیازهای حرفه  ای بازار کار باید مورد توجه باشد.
به عنوان مثال رئیس جمهور بر ضرورت آموزش های 
کشت  گلخانه  ای  کشت  زمینه  در  کشاورزی  نوین 
هیدرو پونیک و روش های نوین آبیاری کشاورزی 
و تأمین تخصص  های الزم در این زمینه با همکاری 
وزارت جهاد کشاورزی اشاره کردند. وی با بیان اینکه 
در دیدار با رئیس جمهور عملکرد برنامه های سال 
گفت:رئیس جمهور  گرفت  قرار  بررسی  مورد   97
بر موضوع الکترونیکی کردن پرونده های سالمت و 
ضرورت پیروی همه بیمه  ها از این راه و اتصال کار 
انجام شده در درمان تأمین اجتماعی به کل  خوب 
شبکه درمان و اقدامات خوب وزارت بهداشت تاکید 
کردند. رییس  جمهور همچنین در زمینه اشتغال با تاکید 
فراگیر  اشتغال  فرآیندهای  آسان  سازی  و  تقویت  بر 
اتمام طرح های  اشتغال استاد - شاگردی،  خصوصاً 
اشتغال روستایی و تسریع در پرداخت تسهیالت این 
بخش و بخش اشتغال فراگیر ضمن اعمال دقت و 
کنترل را ضروری ارزیابی کرد. نشست سازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور  پیگیری 
هدفگذاری کمی برای سال 98 یکی از اقدامات مهم در 

زمینه بهره مندی از ظرفیت اشتغالزایی است.
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اوقات شرعی

دستور رئیس جمهور برای کاهش رسوب
 ۸۵ هزار کانتینر کاال در گمرکات

 رییس کل گمرک ایران از صدور دستور ریاست جمهوری در خصوص پیشنهادات ارائه شده از 
سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به این موضوع 
که یکی از دالیل انباشت کاال در بنادر و گمرکات کشور وجود کاالهایی است که فاقد مجوز 
ثبت سفارش برای اظهار به گمرک هستند، گفت: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که 
کاالها و کانتینرهایی در بنادر کشور دپو شده اند که طبق عرف تجاری موجود به کشور وارد شده 
اما فاقد مجوز ثبت سفارش هستند یعنی صاحبان کاال ابتدا اقدام به حمل این کاالها نموده اند تا 
پس از ورود کاال به کشور )قبل از اظهار به گمرک و انجام تشریفات گمرکی( نسبت به دریافت 
مجوزهای ورود و ثبت سفارش آن اقدام نمایند. صاحبان این اقالم، قصد اظهار این کاالها به گمرک 
تحت رویه واردات قطعی و در پی آن ورود این کاالها را به سرزمین اصلی پس از انجام تشریفات 
گمرکی و پرداخت حقوق ورودی متعلقه دارند اما برای این اقالم تاکنون مجوز ثبت سفارش از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر نشده است.وی ادامه داد: همچنین، کاالهایی در 
اماکن گمرکی و بنادر کشور وجود دارند که به گمرکات اجرایی کشور اظهار شده اند و گمرکات 
کشور نسبت به ترخیص درصدِی این کاالها که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین 
ارز بانکی قرار گرفته اند به استناد مصوبه مردادماه سال 1397 ستاد مقابله با تحریم اقدام نموده اند. 
بدیهی است ترخیص باقی کاال و صدور پروانه ورود قطعی مربوطه منوط به ارائه کد رهگیری یا 
صدور گواهی فروش ارز از بانک عامل شده است. باید توجه داشت مابقی کاالهای مربوط به این 
اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق قوانین مربوطه، مشمول مقررات کاالهای متروکه 
شدند که یا باید به قید فوریت تعیین تکلیف شده و از گمرک ترخیص گردند و یا تحویل سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی شوند.میر اشرفی در ادامه از دیگر عوامل انباشت کاال در بنادر 
و گمرکات را لزوم اصالح مجوز ثبت سفارش مطابق استنباط گمرک اعالم کرد و افزود: چنانچه 
ردیف تعرفه اظهاری کاالها به گمرک در حین انجام تشریفات گمرکی، بنا به استنباط این سازمان 
تغییر پیدا کند، گمرکات کشور، صاحبان کاال و اظهارکنندگان را جهت اصالح مجوز ثبت سفارش 
مطابق با ردیف تعرفه استنباطی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانِک عامل ارجاع 
می نمایند که این امر باعث طوالنی شدن در ادامه تشریفات گمرکی شده و باعث رسوب کاال در 
اماکن گمرکی و بنادر می شود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی انقضای مهلت مندرج در مجوز 
ثبت سفارش و عدم امکان اظهار کاال را از دالیل دیگر رسوب برخی کاالها شمرد و تأکید کرد: 
گمرکات کشور موظف شدند نسبت به بررسی تاریخ انقضای مجوزهای ثبت سفارش در هنگام 
اظهار کاال به گمرک، انجام تشریفات گمرکی و حتی ترخیص کاال از گمرک اقدام و در صورتی 
که مهلت مقرر در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان کاال را جهت انجام تشریفات 
تمدید مجوز مذکور به سازمان صنعت، معدن و تجارت رهنمون شوند.میراشرفی تاکید کرد: گرچه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت متعاقب پیگیری های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران اعالم 
نموده ترخیص کاالهای اساسی مشمول گروه یک کاالیی بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام 
اصالحات و تغییرات امکان پذیر است، با این وجود این اقدام برای سایر گروه های کاالیی مورد 
موافقت قرار نگرفته و این مورد نیز باعث می شود صاحبان کاال قبل از اظهار کاال به گمرک مجبور 

باشند جهت انجام تشریفات تمدید مجوز ثبت سفارش به وزارت صمت مراجعه داشته باشند.

خبر  رییس کل بانک مرکزی با انتشار 
مجازی،  فضای  در  یادداشتی 
سیاست بانک مرکزی در خصوص 

عملیات بازار باز را تشریح کرد.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عبدالناصر همتی در صفحه شخصی 
خود در فضای مجازی نوشت: در 

مورد عملیات بازار باز، یک نکته را 
باید تاکید کنم؛ این بازار عالوه بر 
اینکه، امکان معامالت اوراق بهادار 
دولت را بین بانک ها، و بین بانک 
می آورد.  فراهم  بانک ها  و  مرکزی 
در  که  است  این  مهم  بسیار  نکته 
واقع اوراق بهادار دولتی را مشخصًا 

به دارایی هایی بدون ریسک تبدیل 
تنزیل  نرخ  همزمان  ولی  می کند، 
سود  نرخ  دامنه  قالب  در  بازار  در 
بیان دیگر،  به  تعریف خواهد شد. 
آنچه تالش برای اجرای آن است، 
سیاست  عملیات  رفته  پیش  شکل 
تنها  نه  همزمان  که  است  پولی 

معامالت اوراق و نحوه تعامل بانک 
مرکزی با بانک ها را سامان خواهد 
با توجه به مسیر تورمی  داد، بلکه 
که بانک مرکزی ترسیم خواهد کرد، 
دامنه تعیین شده نرخ سود، سامان 
ساختار یافته ای به نرخ سود خواهد 
داد تا نرخ ها از حول و حوش یک 

این  بدون  نشوند.  کم  و  زیاد  بازه، 
نرخ های  دامنه، آشفتگی زیادی در 
وجود  به  است  ممکن  بانکی  بین 
این  گفتم  که  ترتیباتی  با  که  آید، 
مشکل به وجود نخواهد آمد و بانک 
قدرت  با  توانست  خواهد  مرکزی 

سیاست های خود را اجرا کند.

کاریکاتور

بازار متشکل  اینکه  بیان  با  ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  عضو کمیته ارزی 
ارزی،محلی مطمئن برای تامین نیازهای خرد اسکناس ارز است، گفت: بازارهای سبزه میدان و 

هرات، ساماندهی می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد الهوتی اقدام بانک مرکزی برای راه اندازی بازار متشکل 
ارزی را راهکار مناسبی برای متعادل تر کردن بازار ارز دانست و گفت: موضوع راه اندازی بازار 
متشکل ارزی، سه سال است که در رسانه ها مطرح شده و نقطه ابتدایی شروع بحث مرتبط با آن 
نیز از مجلس کلید خورده و در مرحله بعدی، در بانک مرکزی دنبال شده است؛ ضمن اینکه در 
برهه ای از زمان، قرار بر راه اندازی بورس ارز بود که فعاًل منتفی شده است.عضو کمیته ارزی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ایجاد بازار متشکل ارزی امروز به ثمر نشسته و 
این بازار شکل گرفته است؛ اما تا آنجایی که دستورالعمل و اساسنامه آن تعریف شده، فعاًل برای 
اسکناس و نیازهای خرد است و حواله، واردات و صادرات را در برنمی گیرد و قرار نیست از این 
بازار برای تأمین آنها استفاده شود.وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که موضوع ارز، 
علیرغم اینکه برخی مقامات دولتی بر این باورند که بازار اسکناس، تنها 5 درصد از تقاضای ارزی 
بازار را شامل می شود و معامالت آن تأثیری بر کل بازار ندارد، در حالی که تجارت، صادرات و 
واردات تماماً از همین نرخ خرید و فروش ارزهای خرد تأثیر می پذیرد؛ به این معنا که اگر 1000 
دالر در یک گوشه ای از شهر، به عددی معامله می شود که شاید واقعی هم نباشد، اما بالفاصله در 
فضای مجازی این عدد به عنوان یک عدد شاخص مبنا قرار می گیرد؛ لذا به نظر می رسد که برای 
رسیدن به شرایط متعادل و ساماندهی این بازاری به نحوی که بتواند بازار فردایی، سبزه میدانی 
و هرات را مدیریت کند، بسیار کارآمد خواهد بود.به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، 
ایجاد بازار متشکل ارزی در حالتی که نظارت کامل بر آن صورت گیرد و دخالتی در کار نباشد، 
یک بازار مطمئن برای نیازهای خرد جامعه است و با ساماندهی که از طریق آن صورت می گیرد 
این بازار عمق یافته و مدیریت را به خوبی انجام خواهد داد.وی اظهار داشت: به دلیل اینکه تمام 
اسکناس ارزی در این بازار قرار است عرضه شود، می تواند نرخ خود را با بازار نیمایی و سنا نیز 

نزدیک تر کرده و تفاوت میان این بازارها را از میان بردارد.

ابزار متشکل، محیل مطمنئ برای 

اتمین نیازهای خرد ارزی

اینستاترامپ!!!

سیاست بانک مرکزی در مورد عملیات بازار باز؛

طرح دولت برای 
مهار بحران اقتصادی

رئیس سازمان بورس گفت: این سازمان در جهت تحقق شعار رونق تولید برنامه های عملیاتی 
متعددی طراحی و به مرحله اجرا در خواهد آورد.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، شاپور محمدی در مصاحبه با رادیو افزود: بطورکلی در حوزه 
بازار سرمایه برنامه های مختلفی وجود دارد که هدف برخی از این برنامه ها شفافیت و نظارت بر 
نهادهای مالی است اما در خصوص شعار سال و رونق تولید سه برنامه مرتبط تر از سایر برنامه 
هاست.وی همچنین اظهارداشت: برنامه اول مربوط به پذیرش شرکت های جدید در بازار سرمایه 
است که این اقدام کمک می کند به برخی از شرکت هایی که اکنون در خارج از بورس حضور 
دارند با فروش بخشی از سهام در بورس تهران یا فرابورس قسمتی از منابع مورد نیاز جهت 
توسعه فعالیت های خود را در این بازار تامین کنند.رئیس سازمان بورس گفت: این اقدام طی سال 
جاری با قوت بیشتری دنبال خواهد شد که یکی از اقدامات مرتبط اصالح ساختار هیئت های 
پذیرش است.وی در ادامه افزود: دومین کاری که باید برای بخش خصوصی انجام شود انتشار 
انواع اوراق مالی- اسالمی است.محمدی اظهارداشت: طی سال های گذشته حجم بازار بدهی از 
10 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان رسیده ولی دولت بیشتر از این بازار استفاده کرده 
است.وی گفت: برنامه بازار سرمایه برای سال جاری اینکه بخش خصوصی بتواند از انواع اوراق 
مالی - اسالمی از جمله اوراق وکالت، منفعت، صکوک اجاره، استصناع، اوراق جعاله و امثال 
این ها بتواند تامین مالی انجام دهد.رئیس سازمان بورس افزود: دو مسئله مهم را باید در حوزه 
تامین مالی دنبال کرد اول دسترسی و میزان دسترسی به منابع مالی و دوم نرخ تامین مالی است.
وی اظهارداشت: بعضی وقت ها امکان دارد منابع وجود داشته باشد اما نرخ این منابع بسیار باال و 
برای تولید کننده به صرفه نباشد در هر دو حوزه سازمان بورس تالش خواهد کرد امسال از سال 
های قبل جدی تر ورود پیدا کند.محمدی با بیان اینکه برنامه سوم مربوط به انتشار اوراق برای 
ایجاد سرمایه در گردش است، گفت: بعضی از اوراق های که وجود دارد مبتنی بر فروش کاالهای 
شرکت هاست که بدهی برای آنها ایجاد نمی کند مثل اوراق سلف موازی استاندارد که در بورس 
کاال و انرژی دنبال می شود.وی در ادامه افزود: امسال از طریق این سه ابزار مهم در کنار سایر 

ابزارها در جهت تامین مالی بخش خصوصی تالش وافری انجام خواهد شد.

۳ برانمه عملیایت بورس برای کمک 

به رونق تولید در سال ۹۸

آگهی مزایده 
نظر به صدور حکم فروش ماترک مرحوم فاطمه یوسف خانی و تقسیم بهای آن میان وراث 
براساس گواهی حصر وراثت، شامل یک قطعه زمین کشاورزی به مبذر 17500 مترمربع برابر نسق 
زارعانه 9981 مورخه 1351/2/5 نزد دفترخانه اسناد رسمی 20 پاوه در پالک یک اصلی قریه ده 
رش میباشد.زمین مذکور توسط کارشناس رسمی ارزیابی گردیده و مصون از تعرض طرفین مانده 
است.میزان قدرالسهم مرحومه فاطمه یوسف خانی براساس نظریه کارشناسی 7583333 توامن 
برآورد گردیده است . بدین جهت جلسه مزایده در مورخ1398/2/29 راس ساعت 11 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی تشکیل و برگزار میگردد.شرکت برای عموم آزاد میباشد.متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایستی ده درصد از مبلغ مورد مزایده را به همراه داشته باشند تا در مزایده 
شرکت داده شوند.قیمت کارشناسی قیمت پایه می باشد و برنده مزایده کسی خواهد بود کهباالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید. برنده مزایده می بایستی فی المجلس ده درصد مبلغ مورد مزایده را نقدا 
پرداخت و مابقی نیز در مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورتی در مهلت مقرر مبلغ مورد نظر 
را پرداخت ننماید نفر دوم بعنوان برنده اعالم و ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های مربوطه 
به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد.متقاضیان شرکت در مزایده جهت بازدید از ملک 
معرفی شده میتوانند پنج روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند.  شهرستان 

جوانرود-میدان انقالب-ابتدای خیابان شورا
دادورز اجرای احکام اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود-مصطفی حسینی

آگهی مزایده 
اجاره پارکینگ عمومی خودرو

شهرداری ماهدشت درنظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی خودرو واقع درضلع 
غربی پارکینگ عمومی خودرو واقع درضلع جنوب غربی پارک بزرگ شهرماهدشت 
حقیقی  اشخاص  به  سبک  خودرو   1۷0 حدود  وباگنجایش  مترمربع   2000 تقریبی  مساحت  به 
اداری روز سه شنبه  پایان وقت  لذاازمتقاضیان دعوت می شود حداکثرتا  نماید  اقدام  وحقوقی 
مورخ 98/2/10 نسبت به بازدید ازمحل مذکور دریافت اسناد مزایده وآگاهی ازشرایط مزایده به 
واحد امورمالی شهرداری مراجعه ویا جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن 026-3۷309۷90 

تماس حاصل فرمایند. - شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.
-هزینه کارشناسی پارکینگ ودرج آگهی مزایده به عهده برنده می باشد.

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

اصالحیه آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی 6 دستگاه اتوبوس درون شهری که در تاریخ 98/1/24 چاپ گردیده به شرح جدول 

ذیل اصالح می گردد.

روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بندرعباس

ردیف
1
2
3
4
5
6

مبلغ پایه )ریال (
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000

ضمانت شرکت در مزایده
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000

 آگهی تجدید  مناقصه عمومی 
شهرداری نور در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار 
حفاظتی و مراقبتی جهت برقراری انتظامات و ایجاد 
حفاظت فیزیکی پارک جنگلی نور از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید.  لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط 
می توانند ظرف مدت ۷ روز پس از انتشار آگهی 
نوبت اول جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد مالی 

شهرداری نور مراجعه نمایند. 
قربانعلی ساالریان سرپرست شهرداری نور


