
اقتصاد12 چهارشنبه  23 خرداد 1397  شماره 4765 

تجلیل از بانک انصار در بیستمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز لرستان

بیس��تمین جش��نواره خیرین مدرسه  ساز استان 
لرستان امسال نیز همچون سال های گذشته با حضور 
پررن��گ بانک انصار ب��ه عنوان تنها حام��ی این طرح 
خداپسندانه در سالن اجتماعات پردیس عالمه طبابایی 

شهرستان خرم آباد برگزار شد
در ای��ن جش��نواره ک��ه اس��تاندار و معاونین وی، 
نمایندگان اس��تان در مجلس شورای  اسالمی، نماینده 
ولی  فقیه، رئیس س��ازمان خیرین کل کش��ور، روسای 
ادارات کل آموزش و پرورش، نوس��ازی مدارس و اداره  
کل زندان ه��ای اس��تان حضور داش��تند، بان��ک انصار 
به  عن��وان تنها حام��ی خیرین مدرسه س��از معرفی و 
یوس��ف وند به  عنوان نماینده و مدیر شعب بانک انصار 

استان لرستان مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.

تقدیر وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
بانک صنعت و معدن

وزیر صنعت، معدن و تجارت از بانک صنعت و معدن 
به خاطر حمایت از صنایع استان خراسان رضوی و کمک 

به توسعه و رونق صنعت و تولید کشور قدرداني کرد.
محم��د ش��ریعتمداری اقدام��ات ای��ن بان��ک را 
درخص��وص تامین مال��ي طرح های صنعتي اس��تان 
رضوي، که نقش بسزایي در توسعه صنعتي این استان 
و ایجاد اش��تغال داش��ته اس��ت مهم  و کارآمد خواند 
و اب��راز امیدواري ک��رد که بانک صنع��ت و معدن به 
عنوان یک بانک توسعه اي - تخصصي در تامین مالي 
طرح های زیرس��اختي صنعتي کشور، همانند گذشته 

نقش محوري خود را ایفا نماید.
بنابر این گ��زارش، طرح های ارزنده اي در اس��تان 
خراسان رضوی با عاملیت و یا از منابع این بانک تامین 
مالی شده که از جمله مي توان به پروژه های فوالد سبزوار 
با 226 میلیون یورو، سیمان غرب آسیا تربت جام با 44 
میلیون یورو و 99 میلیارد تومان تس��هیالت اشاره کرد 

که هر دو طرح به بهره برداري رسیده اند.

توقف صدور و توزیع چک های غیرصیادی 
در بانک ملی ایران

بان��ک ملی ای��ران در عم��ل به دس��تورات بانک 
مرکزی برای پیاده سازی کامل سامانه صدور یکپارچه 
الکترونیک��ی چک )صیاد(، ص��دور و توزیع چک های 

غیرصیادی را متوقف کرده است.
چک های صیاد از مشخصات ویژه ای برخوردارند که 
از جمله آنها می توان به استفاده از تصویر سه بعدی نشان و 
عبارت چاپخانه دولتی ایران در خمیر کاغذ اشاره کرد. این 
سامانه همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به 
هر برگ چک امکان اس��تعالم و پیگیری وضعیت چک از 
طریق پیامک برای گیرنده چک را تس��هیل کرده و باعث 
افزایش اعتبار دسته چک در تبادالت مالی کشور می شود.

اخبار

ونمایی از ماشین آالت HigH-TecH صنعت  ر
2018 AMB irAn ماشین ابزار در

رسانه گروه اقتصاد  در نمایشگاه بین المللی  ماشین ابزار و تجهیزات فلزکاری AMB گزارش 
Iran 2018 ماش��ین آالت و دستگاه های بسیار مدرن صنعت 
ماش��ین ابزار که تاکنون در ایران معرفی نشده اند، در معرض 

نمایش قرار خواهند گرفت.
نشست خبری سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین 
اب��زار AMB Iran 2018 در هت��ل پارس��یان آزادی برگزار 
ش��د. در این نشس��ت نجفی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، شیروی 
مدیرکل دفتر صنایع، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، 
ش��یفر رئیس اتحادیه ماش��ین ابزار آلمان و مولر نایب رئیس 

هیات مدیره ش��رکت مسه اش��توتگارت آلمان و رئوف قادری 
مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به تشریح اهداف، 

دیدگاه ها و برنامه های این نمایشگاه پرداختند.
نجفی در این نشست با بیان اینکه موانع و مشکالت صنعت 
و تجارت کش��ور در مب��ادالت و تعامالتی که در نمایش��گاه ها 
اتف��اق می افتد قابل حل اس��ت، گفت: این نمایش��گاه فرصت 
مناس��بی است که روابط اقتصادی خود را با کشورهای اروپایی 
تقوی��ت کنیم چراکه بعد از خروج آمری��کا از برجام، اروپایی ها 
عالقه من��دی خود را به حفظ این توافق نش��ان داده اند. نجفی 
افزود: بیش از 350 خوشه صنعتی در صنایع کوچک و متوسط 
ایران شناسایی شده اند که برای ارتقای تکنولوژی تولید آنها، از 

برگزاری چنین نمایشگاه هایی حمایت می کنیم.
شیفر رئیس اتحادیه ماشین ابزار آلمان نیز در این نشست 
عنوان کرد: بعد از برجام برای احیای روابط خود با صنعتگران 
ایران��ی گام های مثبتی برداش��تیم و تجربه موفقیت آمیزی در 

برگ��زاری دو دوره نمایش��گاه صنعت ماش��ین اب��زار در ایران 
داش��تیم. وی تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام شرایط ادامه 
کار ش��رکت های اروپایی در ای��ران را با پیچیدگی هایی مواجه 
کرده اس��ت ولی ما تالش می کنیم بر چالش های پیش رو غلبه 
کنیم. ش��یروی نیز در این نشس��ت با تاکید بر ش��رایط ویژه 
نمایشگاه امسال بیان کرد: آلمان در صنایع ماشین ابزار بسیار 
پیش��رفته اس��ت و ایران نی��ز در این صنع��ت گام های خوبی 
برداش��ته به نحوی که در منطقه خاورمیانه به همراه کش��ور 

ترکیه با فاصله زیاد از دیگر کشورها قرار داریم.

حضور کمیسیون اروپایی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه
مش��ارکت کنندگان بین المللی از 12 کشور )ایران، آلمان، 
ایتالیا، فرانس��ه، هلند، اتریش، س��وئیس، چی��ن، تایوان، ژاپن، 
جمهوری چک، روس��یه( در این نمایش��گاه حض��ور می یابند 
تا ع��الوه بر تحکیم رواب��ط تجاری خود با مش��تریان کنونی، 

مش��تریان جدی��دی را نیز به گروه مش��تریان خ��ود در ایران 
اضاف��ه کنند. حدود یک هزار متر مربع از فضای نمایش��گاهی 
به غرفه داران ایرانی اختصاص یافته است که این رقم نسبت به 
 AMB سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. نمایشگاه
Iran 2018 در واق��ع محل مالقات کلی��ه متخصصان ایرانی 
در حوزه صنعت تکنولوژی های برش فلز محس��وب می ش��ود. 
بیش از 30 کمپانی ایران��ی از جمله کنترل افزار تبریز، صنایع 
ماش��ین ابزار، گروه خاوران صنعت پاس��ارگاد، میرسان تدبیر و 
راستینه، محصوالت و راهکارهای خود را به نمایش می گذارند. 
برجس��ته ترین دستگاهی که در AMB Iran 2018 رونمایی 
 Schwäbische می شود، ماشین پنج محوره ساخت کمپانی
Werkzeugmaschinen GmbH خواه��د بود، که پیش 

از این هرگز چنین دستگاهی در ایران معرفی نشده است. 
نمایشگاه AMB Iran 2018 در ایام برگزاری فقط در ساعات 

10:00 الی 17:00 پذیرای بازدیدکنندگان متخصص خواهد بود.

این چندمین باری اس��ت که  ل ت������و قیمت خودروه��ای داخلی و ا
خارجی ب��دون ضابطه باال رفته و حاش��یه قیمت 
قاب��ل توجه��ی را در بازار رقم زده اس��ت اما هیچ 
عکس العمل، جلس��ه یا دس��توری از س��وی وزیر 

صنعت دیده نمی شود.
 ب��ازار خودرو ماه هاس��ت که آش��فته اس��ت. 
درس��ت از بع��د تصمیم غیرمنطقی و حاش��یه دار 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت مبن��ی بر توقف 
ثبت س��فارش واردات خودرو به دالیلی واهی بود 
ک��ه افزایش نامعق��ول قیمت در ب��ازار رقم خورد. 
تمام اینها البته در ش��رایطی اس��ت که تحقیق و 
تفحص ه��ای مجل��س و دس��تگاه های نظارتی، به 
صراحت تخل��ف وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
دسترس��ی برخی واردکنندگان خاص به سیستم 
ثبت س��فارش را درست در مقطعی که ممنوعیت 

اعالم شده بود، تائید کرده است.
همان روزه��ای ابتدایی توقف ثبت س��فارش، 
بس��یاری از کارشناس��ان و صاحب نظ��ران حوزه 
خودرو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند، اما 
وزارت صنعت، با اصرار این تصمیم را عملیاتی کرد 
و در مقاب��ل، این مردم و خری��داران خودرو بودند 
که ض��رر و زیان های ناش��ی از تصمیم گیری های 
بی تدبی��ر وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت را در 

حوزه صنعت خودرو متحمل شدند.

 آشفته بازار خودرو
بدون حضور دستگاه های نظارتی

حال حتی کمتر خبری از برگزاری جلس��ات 
ش��ورای سیاس��تگذاری خ��ودرو از س��وی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به گوش می رس��د و 
مشخص نیست که چرا محمد شریعتمداری، وزیر 
کهن��ه کار صنعت، مع��دن و تجارت ت��ا این اندازه 
ب��ه صنعت خودرو و به خص��وص مصرف کنندگان 

و ب��ازارش بی تفاوت اس��ت. واقعیت آن اس��ت که 
مدت هاست بازار خودرو شرایط آشفته ای را سپری 
می کند. قیمت ها با افزایش شدیدی مواجه شده اند 
و چ��ه در حوزه بازار خودروه��ای داخلی و چه در 
ح��وزه بازار خودروهای خارجی، آش��فتگی و عدم 

نظارت کامال مشهود است.
اکنون عم��ال هیچ نهاد ناظری ب��رای نظارت 
بر قیمت های خ��ودرو در بازار وجود ندارد و حتی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست 
گذاش��ته و کاری به آش��فته بازار خ��ودرو ندارند. 
بررس��ی های میدانی از بازار خودرو، از قیمت های 
عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی 
در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق 
اقتص��ادی تبعیت نمی کنند. گرانی های بی س��ابقه 
در بازار خودرو، ش��کل گیری بازار س��یاه و حاشیه 
قیمت عجی��ب در مورد برخ��ی خودروها، قدرت 
خرید مردم را به ش��دت کاهش داده است و تنها، 
سود برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دالالن 

را تامین می کند.
در این میان، کمترین عکس العملی از س��وی 
وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمی خورد 
و از زم��ان آغاز ب��ه کار دولت دوازدهم، س��کوت 
خبری عجیبی این وزارتخانه را در برگرفته اس��ت. 
خودروسازان کار خود را می کنند و واردکنندگانی 
که به رانت های دولتی دسترسی دارند، راه خود را 
می روند. همه چیز هم در چنین ش��رایطی، راه را 
برای قیمت های بی حساب و کتاب در بازار خودرو 

باز کرده است.
بررس��ی های میدانی از حاشیه بازار از افزایش 
ی��ک تا 33 میلیون تومانی برخی انواع خودروهای 

داخلی در بازار حکایت دارد.

همچنی��ن بع��د از تصمی��م وزارت صنع��ت 
ب��رای توقف ثبت س��فارش واردات خودرو، قیمت 
خودروه��ای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت 
که البته فاکتور تعیین کننده دیگر در تغییر قیمت 

آن، تغییرات نرخ ارز هم هست. 
ام��ا دولت اعالم ک��رده که ب��ه واردکنندگان 
خودرو ه��م دالر 4200 تومانی تخصیص می دهد 
که در این صورت، نوس��انات ن��رخ ارز نباید خیلی 
بر روی قیمت تاثیرگذار باش��د. اما اکنون حاشیه 
قیمت خودروه��ای وارداتی که در حقیقت تفاوت 
قیمت خودرو در نمایندگی ه��ا با قیمت کف بازار 
اس��ت، در برخی از انواع خودرو ب��ه 162 میلیون 

تومان هم رسیده است.  مهر

قیمت کارخانه و قیمت کف بازار- خودروهای داخلی

خودرو

هایما

تندرپالس اتومات

وانت پیکاب بنزینی دوکابین

H۳۰ دانگ فنگ

تندرپالس دنده ای

E۲ رنو تندر

رانا

سوزوکی گراند اتومات

هایما اس۷

پژو ۳۰۱

پارس اتوماتیک

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

پژو ۲۰۷ دنده ای

پارس سال دوگانه سوز

خودرو

پژو ۲۰۶ تیپ۵

پژو ۴۰۵ دوگانه سوز

پژو ۴۰۵ جی ال ایکس

پژو ۵۰۸

پژو ۲۰۰۸

سایپا ۱۱۱

سایپا ۱۳۱

سایپا ۱۳۲

سراتو اتومات

سراتو ۲۰۰۰ اتومات

چانگان

کوییک

ساندرو اتومات

ساندرو استپ وی

قیمت بازار

۱۰۹۰۰۰۰۰۰

۶۶۸۰۰۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۰۰۰

۵۴۵۰۰۰۰۰

۵۵۰۰۰۰۰۰

۴۸۸۰۰۰۰۰

۳۷۰۰۰۰۰۰

۱۹۴۰۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰۰

۹۷۶۰۰۰۰۰

۵۳۰۰۰۰۰۰

۵۵۶۰۰۰۰۰

۴۷۴۰۰۰۰۰

۴۲۱۰۰۰۰۰

قیمت بازار

۴۱۰۰۰۰۰۰

۳۴۵۰۰۰۰۰۰

۳۲۴۰۰۰۰۰

۲۱۹۰۰۰۰۰۰

۱۲۹۸۰۰۰۰۰

۲۴۰۰۰۰۰۰

۲۱۳۶۱۰۰۰

۲۰۹۲۶۰۰۰

۱۲۵۰۰۰۰۰۰

۱۴۵۰۰۰۰۰۰

۷۶۰۰۰۰۰۰

۴۳۰۰۰۰۰۰

۷۴۰۰۰۰۰۰

۸۳۰۰۰۰۰۰

حاشیه قیمتی

۱۱میلیون تومان

۱۳ میلیون تومان

۲۹ میلیون تومان

۴.۵ میلیون تومان

۱۳ میلیون تومان

۸ میلیون تومان

کمتر از یک میلیون

۳۳ میلیون تومان

۱۶ میلیون تومان

۳ میلیون تومان

۴ میلیون تومان

۶ میلیون تومان

۵ میلیون تومان

۳ میلیون تومان

حاشیه قیمتی

۲ میلیون تومان

۲ میلیون تومان

۲ میلیون تومان

۵ میلیون تومان

۲۶ میلیون تومان

۳ میلیون تومان

۱ میلیون تومان

۲ میلیون تومان

۲۱ میلیون تومان

۳۲ میلیون تومان

۲ میلیون تومان

۱ میلیون تومان

۲۰ میلیون تومان

۲۲ میلیون تومان

قیمت کارخانه

۹۸۶۴۲۰۰۰

۵۳۹۲۵۰۰۰

۹۶۵۸۷۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰۰

۴۲۰۳۶۰۰۰

۴۰۰۷۰۰۰۰

۳۶۷۷۵۰۰۰

۱۶۱۳۰۵۰۰۰

۱۰۴۳۱۳۰۰۰

۹۴۹۲۶۰۰۰

۴۹۸۳۴۰۰۰

۴۹۴۳۴۰۰۰

۴۲۸۳۴۰۰۰

۳۹۴۵۲۰۰۰

قیمت کارخانه

۳۹۰۶۹۰۰۰

۳۲۳۲۷۰۰۰

۳۰۶۴۳۰۰۰

۲۱۴۰۰۰۰۰۰

۱۰۳۰۰۰۰۰۰
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آگهى دعوت افراز
چون آقاى مرتضى حيدرى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند يعقوب احدى از مالكين مشاعى پالك 18 فرعى از يك اصلى 
واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4008 ز مورخ 97/3/6 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد 
رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل 
به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 97/4/6 در اين اداره حضور بهم رسانند تا 
بــا حضــور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/23- م الف/518
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى/ خانم فرخ شــاهرودى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند ابراهيم احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/991- 
اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 4012 ز مورخ 97/3/6 طبقه وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به 
ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/4/6 در اين اداره حضور 
بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام 

عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/23- م الف/519
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حبيب اله بابائى داراى شناســنامه شــماره 45 بشــرح دادخواست به كالســه 66/4/97 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صغرى نصراللهى به شناســنامه 766 در 
تاريخ 95/7/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبيب اله 
بابائى فرزند عزيزاهللا ت ت 1341/3/3 پســر متوفى زنده 2- مهوش بابائى فرزند عزيزاله ت ت 1336/2/11 
دختر متوفى زنده 3- نوبهار بابائى فرزند عزيزاله ت ت 1335/1/10 دختر متوفى زنده 4- عزيزاله بابائى فرزند 
اســفنديار ت ت 1307/10/15 همســر متوفى زنده 5- ياســين بابائى فرزند عزيزاله ت ت 1350/6/30 پسر 
متوفى زنده 6- ناهيد بابائى فرزند عزيزاله ت ت 1349/1/1 دختر متوفى زنده 7- پريوش بابائى فرزند عزيزاله 
ت ت 1344/1/5 دختر متوفى زنده 8- محمد نصرالهى فرزند حقمراد و شاه سلطان ت ت 1281 پدر متوفى فوت 
شده 9- فرنگيس فرزند نامعلوم ت ت نامعلوم مادر متوفى فوت شده، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5217
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت بشير لطفى قلعه خليلى فرزند ابوالحسن به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300207 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان مهرداد لطفى قلعه خليلى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/1/19 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفــوت آن عبارتند از: 1- آتنا لطفى قلعه خليلــى فرزند مهرداد با ش ش 4221275162 فرزند متوفى 2- زهرا 
قربانى فرزند ابراهيم با ش ش 4736 همسر متوفى 3- بشير لطفى قلعه خليلى فرزند ابوالحسن به ش ش 20 
پدر متوفى 4- بى ناز زراعتكار فرزند بهمن يار با ش ش 4 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

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

برابــر رأى شــماره 139760301058000460 مورخ 1397/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا كوچكى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1345 كدملى 0439253632 صادره 
از دماوند در ششــدانگ يك قطعه باغ مشجر به مســاحت 25008/61 مترمربع پالك 2001 فرعى مفروز و مجزى 
شده از پالك 703 فرعى از 92 اصلى واقع در قريه جابان خريدارى برابر مبايعه عادى مع الواسطه از مالكيت رسمى 
آقــاى محمود مقصودى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5220– تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/3/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139760301058000442 مورخ 1397/3/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ناصر رحيمى زاده فرزند حسين بشماره شناسنامه 5 كدملى 3934224172 صادره از مالير 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 354/25 مترمربع با حق استفاده آب طبق قانون و 
نحوه ملى شدن آبهاى كشور پالك 16497 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 640 فرعى از 71 اصلى واقع در قريه 
جيالرد خريدارى برابر مبايعه عادى مع الواســطه از مالكيت رســمى خانم شوكت بابابيك محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف/5219– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى عبداله قهارى به شــماره شناســنامه 80 به شــرح دادخواســت به كالســه 166/2/97 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان احمد قهارى به شماره شناسنامه 804 در 
تاريخ 1397/3/8 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- نصراله قهارى فرزند احمد 
بــه ش ش 2644 صــادره از دماوند فرزند متوفى 2- عبداله قهارى فرزند احمد بــه ش ش 80 صادره از دماوند 
فرزنــد متوفى  3- مســلم قهارى فرزنــد احمد به ش ش 48 صادره از دماوند فرزنــد متوفى  4- معصومه قهارى 
فرزنــد احمــد بــه ش ش 38 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- امه ليال قهارى فرزنــد احمد به ش ش 12 صادره 
از دماونــد فرزند متوفى 6- فاطمه قهارى فرزند احمد بــه ش ش 3194 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5223
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

حصروراثت
خانم خيرنســاء زاده شــهركى داراى شناسنامه شــماره 15 به شرح دادخواست به كالســه 970252 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد رضا آراسته فر به شناسنامه 
2021692221 درتاريــخ 1397/2/4 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به: 1- حبيب اله آراسته فر فرزند رسول ش-ش 6 متولد 1350 نسبت پدر متوفى 2- خيرنساء زاده 
شــهركى فرزند ابراهيم ش-ش 15 متولد 1355 نسبت مادرمتوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 كاظمى- شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

متن آگهى
خواهان آقاى مرتضى غالمى به طرفيت حسن غالمى به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى حل اختالف شهرستان 
دماوند واقع در شــهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 825/2/96 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1397/5/6 و ساعت 16/00 عصر تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5221
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت ارسالن احمدى بر عليه سجاد فرهنگيان به اتهام درگيرى منجر به جرح مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609988322800624 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/21 ســاعت 08/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/442
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى عزيزى جعفرآبادى فرزند منصور
خواهان آقايان عبدالرسول عرب زينعلى ، جابر عرب زينعلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى عزيزى به 
خواسته 1- مشاركت در در تظاهر و قدرتنمايى با اسلحه پران از طريق تيراندازى مشاركت در حمل پران 2- تخريب 
3- ايراد جرح با اســلحه پران مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982738400313 
شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/28 ساعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/443
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عرفان بيگى فرزند على صفا
خواهان آقاى مهدى منوچهر آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عرفان بيگى به خواسته ايراد ضرب و 
جرح عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988322401589 شعبه 107 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/30 ساعت 10/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/450
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى
شاكى آقاى احمد على صفرى شكايتى عليه متهم آقاى مختار شاهينى به اتهام مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609988328600460 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/30 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/436
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

دادنامه
پرونده كالســه 9409988322800887 شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (110 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره ، شكات: 1- آقاى منصور قاسمى فرزند محمدعلى به نشانى شهرستان كرمانشاه مجتمع ايثار 2 
مجتمع 34 ال طبقه دوم واحد 5- 2- آقاى جمشيد مالمير فرزند حيدر به نشانى كرمانشاه جاده قديم الله شمالى 
انتهاى الله شمالى جنب باشگاه ايران زمين ، متهم: آقاى حسن صالحى شايگان فرزند قنبر على به نشانى كرمانشاه 
كرمانشــاه متوارى ، اتهام: سرقت مســتوجب تعزير (راى دادگاه) حسب كيفرخواست شماره 8013-95 دادسراى 
عمومى و انقالب كرمانشاه اتهام آقاى حسن صالحى شايگان فرزند قنبر على (مجهول المكان) دائر است بر سرقت 
تعزيرى وســايل داخل خودرو از آقاى منصور قاسمى و يكدستگاه موتور سيكلت به شماره انتظامى 69196-499 
موضوع شكايت آقاى جمشيد مالمير دادگاه در خصوص شكايت آقاى منصور قاسمى با توجه به گزارش اوليه مرجع 
انتظامى پيدايش وسايل مسروقه در داخل خودرو پرايد به شماره 846 ق 36- ايران 28 متعلق به متهم گزارش 
پليس راهور مبنى بر تعلق خودرو به متهم كشف خودرو متهم در محل سرقت و استرداد اموال مسروقه به شاكى 
و عــدم حضور متهم و ارائه هرگونه دفاع اتهام را وارد مســتندا بــه ماده 661 از قانون تعزيرات متهم را به تحمل 
دو سال حبس و شصت ضربه شالق محكوم مى دارد با توجه به استرداد اموال رد مال منتفى است اما در خصوص 
شكايت آقاى جمشيد مالمير به لحاظ فقدان دليل بر ارتكاب سرقت توسط متهم قاعده درء را حاكم دانسته مستندا 
به ماده 120 از قانون مجازات اسالمى حكم بر برائت متهم صادر و اعالم مى نمايد راى محكوميت غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد. م الف/455
رئيس شعبه 110 كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609988315200420 شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (110 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره ، شاكى: آقاى محمدرضا اسدى گاكيه فرزند جهانبخش به نشانى كرمانشاه خيابان چوبفروشها 
جنب دبيرستان شاهد طبقه باالى گاراژ ، متهم: آقاى يزدان ساالرى به نشانى كرمانشاه آدرس ندارد ، اتهام» حمل 
اســلحه غيرمجــاز از نوع پران و كلت كمرى ، قدرتنمايى با ســالح گرم ، اخالل در نظم عمومــى از طريق تيراندازى و 
تخريب عمدى (راى دادگاه) حسب كيفرخواست شماره 1824-96 دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه اتهام آقاى 
يزدان ساالرى (مجهول المكان ) دائر است بر حمل اسلحه غيرمجاز از نوع پران و كلت كمرى قدرتنمايى با سالح گرم 
اخالل در نظم عمومى از طريق تيراندازى و تخريب عمدى موضوع شــكايت آقاى محمدرضا اســدى دادگاه با بررسى 
اوراق و محتويات پرونده به لحاظ عدم ارائه هرگونه دليل بر توجه اتهام به متهم و نيز عدم كشــف اســلحه ها اصل 
كلى برائت را حاكم دانسته مستندا به اصل 37 از قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران حكم بر برائت متهم صادر 
و اعــالم مــى نمايــد راى صادره حضورى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر اســتان 

كرمانشاه مى باشد.م الف/453
 رئيس شعبه 110 كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى مزايده مال غير منقول پرونده كالسه 9400043 (اسناد رهنى)
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1000 مترمربع به پالك ثبتى 1327 فرعى از سنگ 71 اصلى واقع در 
قريه جيالرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال به طول 20 متر به خيابان 25 مترى تهران فيروزكوه شرقا به 
طول 50 متر به قطعه شماره 30 تفكيكى جنوبا به طول 20 متر به قطعه 42 تفكيكى غربا به طول 50 متر به قطعه 28 
تفكيكى كه ذيل ثبت 75274 و 20428 به شــماره چاپى 079852 و 079851 صفحات 283 و 322 دفاتر 366 
و 149 بنام خانم ها رويا خطيبيان و الهه خطيبيان بالســويه ســند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و برابر سند 
رهنى شماره 42091 مورخ 1391/1/26 دفترخانه 12 دماوند در رهن بانك سپه قرار گرفته است كه بعلت عدم 
ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9400043 شده است و برابر نظريه مورخ 1395/1/25 كارشناس 
رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع است در دماوند گيالوند بلوار خامه اى 
روبروى بانك ملى ملك مذكور در زيربناى ساختمانى موجود به مقدار 550 مترمربع شامل 1- طبقه همكف به زيربناى 
262 مترمربع به صورت 96 مترمربع تعميرگاه 28/60 مترمربع راهرو و 19/90 مترمربع راه پله و تجارى 117/50 
مترمربع در چهار باب 2 – نيم طبقه بالكن تجارى به زيربناى 33 مترمربع در چهار باب 3- طبقه اول به زيربناى 210 
مترمربع كاربرى مسكونى در دو واحد ميباشد ملك مورد نظر در همكف بصورت يك محوطه محصور كه داراى 4 باب 
مغازه و نيم طبقه تجارى بانضمام يك محوطه محصور جهت بهره بردارى تعميرگاه اتومبيل ميباشــد در طبقه فوقانى 
دو آپارتمان مســتقل مســكونى و قديمى كه داراى دسترسى و راه پله مستقل از بر خيابان است رويت شد بر ملك 
حدود 20 متر ميباشد در پشت مغازه ها فضاى باز است كه بصورت تعميرگاه خودرو از ان بهره بردارى مى گردد و 
به شماره پايان كار 2207 مورخ 1386/2/6 ميباشد و به مبلغ 45500000000 ريال معادل چهار ميليارد و پانصد 
و پنجاه ميليون تومان ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز دوشنبه 
مورخ 1397/4/11 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار 
شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 
45500000000 ريال معادل چهار ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون تومان شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا 
فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با 
تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و 
خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده 
شــركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم 
سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار 

به وارده شماره 139705001090000101 بيمه نمى باشد. م الف/5225 - تاريخ انتشار آگهى 1397/3/23
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى / خانم پرى رحمانى زيدانلو فرزند خداقلى 
آگهى احضار

شــماره بايگانى شــعبه:880528- بدين وســيله به خانم پرى رحمانى زيدانلو فرزند خداقلى كه فعال مجهول 
المكان مى باشد در راستاى تبصره 1 ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهام 
مطروحه داير بر مشــاركت در حمل و نگهدارى مواد مخدر از نوع هروئين فشــرده به مقدار 296 گرم با متهم قاسم 
عيوض پور در تاريخ 1397/5/7 ساعت 8/30 صبح در دادگاه حاضر شود بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى معمول و صدور راى بعمل خواهد آمد. 
شعبه 1 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان سمنان

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى عليرضا نيك بين داراى شناسنامه شماره 170 به شرح دادخواست به كالسه 1/97/229 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا نيك بين به شناسنامه 
21318 در تاريخ 96/6/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-فاطمه جلينى فرزندحســن ش ش18متولد1311/3/20-سبزوار-همسر2-اعظم نيك بين فرزندغالمرضا 
بيــن فرزندغالمرضــا ش ش0780350693  نيــك  ش ش30177 متولد39/1/1ســبزوار فرزند3-مرضيــه 
متولد52/4/1 ســبزوار فرزند4-محمد نيك بين فرزندغالمرضا ش ش32576 متولد43/3/1 سبزوار فرزند5-

اقدس نيك بين فرزندغالمرضا ش ش34351 متولد46/12/1 سبزوار فرزند6-زهرا نيك بين فرزندغالمرضا ش 
ش763 متولد46/1/1 سبزوار فرزند7-طاهره نيك بين فرزندغالمرضا ش ش1471 متولد40/10/21 سبزوار 
فرزند8-عليرضــا نيك بيــن فرزندغالمرضا ش ش170 متولد53/1/1 ســبزوار فرزند-اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد. 
قاضى شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالســه 960055 اجراى احكام مدنى على نقى آهنگرى به نشــانى روســتاى بادله جلوتر از پل 
هوايى جوشــكارى نقى آهنگــرى به پرداخت 300,000,000 ريال خســارت تاخير از تاريخ تقديم دادخواســت 
95/8/9 و مبلغ 8695000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له محمدرضا 
باطنــى با وكالت محمد مس كار و مبلغ 15,000,000 ريــال هزينه اجرايى در حق صندوق دولت محكوم گرديد.

محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك دســتگاه ماشين ژنراتور و توقيف 
آن ،مشــخصات خودرو مزدا به شماره شــهربانى 832هـ17 ايران72 مدل 1384 و طبق نظريه كارشناسى بدنه 
اتومبيل داراى ســايش مختصر و خط و خش، شيشــه جلو در نيمه چپ شكســته ، راهنما روى گلگير جلو ســمت 
راســت شكسته،الســتيك ها در وضعيت 5درصد اســتهالك قرار دارد،داراى پالكت مشــخصات و حك شاســى 
فابريك مى باشد به مبلغ 130,000,000ريال و يك دستگاه ديزل ژنراتور جوش طبق نظريه كارشناسى دستگاه 
ديزل ســه سيلندر داراى شاســى 38158270 فاقد پالك با ظاهرى ســالم نصب بر روى شاسى متحرك داراى 
چرخ الســتيكى كويل شــده با ژنراتور از شــركت ايتاليايى به شماره 742967 تك فاز ســه كيلوولت هم چنين 
داراى خروجــى هــاى جريان 500 آمپرى و 120 آمپرى براى كارهاى جوش با ظاهرى ســالم و به صورت كاركرده 
يك دســتگاه و طبق نظريه كارشناســى به مبلغ 60,000,000 ريال برآورد اموال توقيف شــده مذكور در تاريخ 
97/4/5 روز سه شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و به فروش 
مى رســد . متقاضيــان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر بــه دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين قيمت 
را قبــول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخــذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر 
دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده 
توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويل مال مورد مزايده تابع 

تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى مزايده
به موجب راى شماره 96-577 شعبه اول كالسه پرونده 970026 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
بهارســتان محكوم عليه اقاى شــركت الميران محكوم است به پرداخت مبلغ 63/773/432 ريال در حق محكوم له 
اقاى حســينعلى كاظمى و مبلغ يك بيســتم ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت كه اموال محكوم عليه 
حســب درخواســت محكوم له توقيف و توسط كارشناس منتخب دادگاه ارزيابى گرديده است كه قرار مزايده اموال 
توقيفى ذيل به تاريخ 1397/04/03 روز يك شنبه ساعت 9-10 صبح در محل مزايده به نشانى نسيم شهرميدان 
هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر اجراى احكام مدنى برگزار ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شركت 
در مزايده مى باشــند مى توانند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهند 
به عنوان برنده مزايده شــناخته خواهندشد.مشــخصات و قيمت پايه اموال توقيفى مورد مزايده:مورد مزايده يك 
دستگاه برش مبلغ 10/000/000 ريال تعيين براورد گرديده است. ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى:دو درصد 
پيشــنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف اســت ظرف يكماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله 
را بــه صنــدوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول شــده به نفــع صندوق دولت ضبط و مزايده 
تجديدخواهد شد.متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انان 

از محل مزايده داده شود. م الف/677
حامد جهانى- مدير/دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت غالمحســين كوه كن فرزند بادين داراى شناسنامه شماره 66 صادره از زهك 
به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200117 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهدى كوهكن فرزند غالمحسين بشناسنامه 8907 صادره از زابل 
در تاريخ 1397/2/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضى با مشخصات فوق پدر متوفى 2- مهديه كوهكن فرزند مهدى به ش ش 3614476332 فرزند متوفى 
3- فاطمه كوه كن نورى فرزند حسن به ش ش 5330002257 همسر متوفى 4- حميده كهال فرزند على به ش 
ش 5339747824 مادر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه 

به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/707
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
اشــرف احمدى فرزند اله مراد به شرح دادخواست به كالسه 970146 از اين حوزه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اهللا مراد احمدى فرزند محمد به شــماره شناســنامه ... در تاريخ 
1396/10/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود 
احمــدى فرزند اله مراد به ش ملى 2002480680 پســر متوفى 2- اشــرف احمدى فرزند الــه مراد به ش ملى 
1755928084 دختر متوفى 3- عفت رســولى فرزند مســلم به ش ملى 39339728009 والغير اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف/225 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقايان 1- يوسف قادرى فرزند معارف 2- رستگار قادرى فرزند يوسف فرزند مجهول المكان 
ابالغ ميگردد حسب شكايت اولياى دم مرحوم اعظم عباسى در پرونده كالسه 960042 به اتهام قتل عمدى مرحوم 
اعظم عباســى جهت دفاع از خود و شركت در جلســه رسيدگى مورخ 1397/5/27 ساعت 10 صبح در شعبه سوم 
دادگاه كيفرى يك اســتان كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر 

خواهد نمود. نوبت اول: 97/3/23 نوبت دوم: 97/4/2- م الف/446
 رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: نظر ناروئى فرزند سعيد ساكن زهك روستاى جريكه ، خواندگان: 1- عبدالرحمان ثالث عيار فرزند 
عيدمحمد 2- امين جاويد فرزند ملنگ مجهول المكان ، وقت رسيدگى: 1397/6/24 ساعت 12/30 ظهر ،خواسته: 
الزام به تعويض پالك خودرو ســوارى پرايد مدل 1388 به شــماره 316ل26- ايران 95، خواهان دادخواستى به 
شــعبه اول دادگاه عمومى زهك به شــرح خواسته فوق ارائه كه به كالســه 9609985443200535 ثبت شعبه 
حقوقى گرديده و وقت رسيدگى تعيين و به علت مجهول المكان بودن خواندگان و با توجه به درخواست خواهان و 
دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 ق آ د م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار كشــور آگهى مى گردد 
تا آنان از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خويش در جلســه 

رسيدگى در دادگاه حضور يابند در غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/301
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زهك

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: ناصر اشــترك فرزند نور احمد به نشــانى اســتان سيستان و بلوچستان 
شهرســتان زهك شــهر زهك روستاى دشت اميرنظام ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- محسن شايان 
فرزند محمدعلى مجهول المكان ، 2- ابراهيم شــيوان پور فرزند حســين به نشــانى زابل نيمروز خ يعقوب ليث ، 
محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9710095443200025 و شماره دادنامه مربوطه 
9709975443200013 محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند رسمى و پرداخت نيم عشر حق االجراى 
دولتى محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه : 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد (ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى) . 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود 
را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه 
هفــت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالــى 1394) 5- انتقــال مال به ديگرى بــه هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحــوى كه باقيمانده اموال براى 
پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات 
مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 

خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
قاضى شوراى حل اختالف شماره دو زهك

دادنامه
در مورخــه 1397/1/22 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف شــماره دو زهك به تصدى امضا 
كننده ذيل قاضى شورا تشكيل گرديد پرونده شماره 960358 تحت نظر است ، خواهان: ناصر اشترك فرزند نور 
احمد به نشانى زهك روستاى دشت امير نظام ،خوانده: ابراهيم شيوان پور فرزند حسين به نشانى نيمروز خيابان 
يعقوب ليث 2- محسن شايان فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام خوانده رديف 2 به حضور 
در دفترخانه و تنظيم سند رسمى خودرو وانت به شماره شهربانى 968ج45- ايران 85 ، گردشكار: پس از وصول 
دادخواســت و ضمائم و ثبت پرونده به كالســه فوق و تعيين وقت رسيدگى و ابالغ بطرفين سرانجام شورا بتصدى 
امضاء كنندگان ذيل تشكيل جلسه و پس از بررسى اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور 
راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى ناصر اشترك فرزند نوراحمد به طرفيت آقاى ابراهيم شيوان پور 
فرزند حسين ، محسن شايان فرزند محمدعلى (مجهول المكان) به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد 
رســمى و انتقال سند مالكيت يك دســتگاه اتومبيل وانت مدل 1387 به شماره انتظامى 968ج45- ايران 85 به 
اين توضيح كه خواهان فوق خودرو موصوف را در تاريخ 1395/9/10 طى مبايعه نامه عادى از آقاى ابراهيم شيوان 
پور فرزند حســين خريدارى نموده اســت برابر مدرك موجود ، سند مالكيت رسمى خودرو بنام خوانده رديف 2 مى 
باشــد هيچ يك از نامبردگان نسبت به انتقال ســند اقدامى بعمل نياورده اند با تقديم دادخواست تقاضاى صدور 
حكم به شــرح خواسته را دارد شــورا با  عنايت به اوراق و محتويات پرونده مالحظه دادخواست تقديمى خواهان و 
اظهارات وى به شرح صورتجلسه رسيدگى عدم دفاع و ايراد موثر خوانده رديف 2 در جلسه شورا عليرغم دعوت از 
طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار به منظور دفاع در قبال دعوى مطروحه توجها به قرارداد عادى پيوست كه 
حكايت از وقوع بيع دارد و نيز مالحظه استعالم بعمل آمده از مركز شماره گذارى ناجا ، با احراز مالكيت رسمى آقاى 
محسن شايان فرزند محمدعلى نسبت به خودروى موصوف و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف دعوى 
خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 10و219و220 قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم 
به محكوميت خوانده رديف 2 به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظيم و امضاء سند و انتقال قطعى سند خودرو 
وانت به شــماره انتظامى 968ج45 ايران 85 صادر و اعالم مى نمايد راى صادره راجع به خوانده رديف 1 توجها به 
اينكه سند مالكيت خودرو به نام مشاراليه نمى باشد ، اقامه دعوى به طرفيت نامبرده فاقد وجاهت قانونى بوده و 
به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا بوده و پس از انقضاء مدت مذكور ظرف مدت بيست روز 

قابل اعتراض در دادگاه عمومى زهك مى باشد. م الف/300
قاضى شوراى حل اختالف شماره دو زهك

فرانسوی ها در افزایش قیمت 
و چه سهمی دارند؟ خودر

نمایشگاه داران  اتحادیه  رئیس 
خودرو با بیان اینکه خودروهایی که 
می شوند  بازار  وارد  حاضر  حال  در 
تولید شش ماه گذشته خود هستند 
و تعلیق همکاری پژو با خودروسازان 
ایرانی که هنوز اجرایی نشده است 
افزایش  برای  عاملی  نمی تواند 
داشت:  اظهار  باشد  خودرو  قیمت 
را  تحویل خودرو  باید  خودروسازان 
به  دهند.  انجام  تولید  با  متناسب 
نحوی که وقتی قطعات یک خودرو و 
ثبت سفارش آن انجام شده نسبت 
اقدام  محصوالت  فروش  پیش  به 
کنند تا در آینده در تحویل محصوالت 

مردم مشکلی ایجاد نشود.
سعید موتمنی تصریح کرد: وقتی 
خودروساز در تأمین قطعات تعدادی 
از خودروها مشکل دارد چرا پیش 
فروش ها را انجام می دهد؟ چرا در 
زمان تحویل خودرو بی عهدی کرده و 

مشتریان را سرگردان می کنند.
باید  تندر پالس  افزود: چرا  وی 
اختالف 17 میلیون تومانی از کارخانه 
تا بازار داشته باشد. امروز بازار در 
عامل  و  می برد  سر  به  مرج  و  هرج 
اصلی آن عدم مدیریت عرضه است. 

نمای نزدیک


