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 حضور فعال شعب بانک آینده
 به مناسبت اربعین حسینی )ع(
برای رفاه حال زائران محترم اربعین حس��ینی )ع(، 
کلیه شعب بانک آینده در استانهای خوزستان، کرمانشاه 
و ایالم، از روز ش��نبه م��ورخ 1397/08/05، به صورت 
یکسره از س��اعت 07:00 صبح تا ساعت 18:00، آماده 
خدمت رس��انی به زائران محترم و عموم مشتریان عزیز 

است.
در ضمن؛ روز س��ه ش��نبه مورخ 1397/08/08، 
هم¬زمان با اربعین حس��ینی )ع(، شعب استان های 
خوزس��تان، کرمانش��اه و ایالم بانک آینده، از س��اعت 
07:00 صبح الی 14:30، خدمت رس��انی به زائران و 

عموم مشتریان را به انجام می رسانند.

 دخالت بازارساز در کنترل نرخ ارز، 
حباب قیمت ها را تخلیه کرد
مدیرعامل شرکت صرافی بانک توسعه صادرات با 
اش��اره به ریزش فراتر از انتظار قیمت ارز گفت: صعود 
احتمالی قیمت ها در کوت��اه مدت دور از پیش بینی 
اس��ت و با توجه به دخالت بازارساز در کنترل نرخ ارز 
و ورود بانک مرکزی به بازار غیر رس��می، قیمت ها به 

رکوردهای قبلی نخواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، 
آقای محسن بوالحسنی مدیرعامل شرکت صرافی این 
بان��ک در گفتگو ب��ا اگزیم نیوز اظهار داش��ت: از آنجا 
ک��ه پیش بینی و گمانه زن��ی در هر بازاری نمی تواند 
قطع��ی باش��د و نباید انتظار تحقق ص��د درصد آن را 
داش��ت و از آنجا ک��ه تنها یک برآورد اس��ت که می 
 تواند بنا به عوامل خارجی و داخلی قابل تغییر باش��د، 
م��ی توان گف��ت هنوز هیجان فروش از ب��ازار به طور 

کامل تخلیه نشده است.

اخبار

افزایش قیمت بلیت هواپیما پایدار نیست 
معاون عملیات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کشوری گفت: با کاهش نرخ 

ارز رسمی کشور، قطعا قیمت بلیت هواپیما نیز کاهش می یابد.
مرتضی دهقان با اشاره به کاهش نرخ ارز در کشور گفت: اگر نرخ ارز رسمی 
کش��ور بیایید پایین، قطع��ا نرخ بلیت هواپیما نیز به همان نس��بت کاهش پیدا 

می کند. وی افزود: س��ال گذش��ته نرخ بلیت با 3800 تا 4000 تومن تنظیم شد، 
اما امسال می بینیم این نرخ ها باالی 10 هزار تومان است.

دهق��ان ادامه داد: افزایش نرخ ارز س��بب افزایش نرخ بلیت خواهد ش��د. خصوصا در 
پروازهای خارجی که باید نرخ تسعیر ارزی به شکلی باشد که این شرکت ها بتوانند درآمد 
مازاد خود را منتقل کنند. بنابراین افزایش نرخ ارز بر نرخ بلیت هواپیما اثر مستقیم دارد.

این مقام مس��ئول به پایدار نبودن افزایش قیمت بلیت هواپیما اش��اره کرد و گفت: 
افزایش قیمت تا حدی کشش دارد.   وزارت راه و شهرسازی  

ج مراقبت  بر
مقابله جدی با دالالن سکه 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از افزایش معامالت س��رپایی، عرضه سکه 
و برخی مصنوعات تقلبی طال در بازار خبر داد و گفت: اتحادیه درپی آن اس��ت 

تا دست دالالن را از بازار سکه و طال کوتاه کند.
ابراهیم محمدولی با اش��اره به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ورود دالالن 

ارز ب��ه بازار داللی س��که و ط��ال گفت: در چند وقت اخیر بازار ارز ش��اهد تغییر و 
تحوالتی بود و بر همین اساس نیز برخی از دالالن که در بازار ارز فعالیت داشتند حاال 

در بازار س��که نسبت به معامالت س��رپایی اقدام می کنند که ریسک بسیار زیادی دارد و 
همین مس��ئله نیز باعث شده تا تعدادی سکه تقلبی وارد بازار شود که البته اتحادیه این 
موضوع را تایید نمی کند اما با توجه به خبرهای منتشر شده از مسئوالن نظاتی بهتر است 
تا مردم مراقب س��که ها و انواع مصنوعات تقلبی باش��ند. اتحادیه به دنبال آن است که با 

هماهنگی نهادهای مسئول انتظامی دست دالالن را از بازار کوتاه کند مهر  

خط کش 
تسهیالت ارزان قیمت برای سرمایه گذاران طرح های نیمه تمام

معاون س��ازمان برنامه و بودجه گف��ت: قانونگذار به دولت اجازه داده 4400 
میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و ۲0 درصد اعتبارات عمرانی استان ها را 

صرف یارانه تسهیالت کند.
با اش��اره به اینکه این تصمیم موجب می ش��ود تس��هیالت ارزان قیمتی در 

اختیار فعاالن بخش خصوصی که در طرح های نیمه تمام مش��ارکت یا س��رمایه 
گذاری می کنند قرار گیرد افزود: در تامین مالی این طرح ها عالوه بر آن که بودجه 

عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می شود ،منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، 
تسهیالت بانکی و بورس نیز این طرح ها را تامین مالی می کنند. معاون امور اقتصادی 
و هماهنگی برنامه و بودجه س��ازمان برنامه و بودجه درباره افزایش ش��فاف سازی ها در 
مش��ارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه ای را طراحی و اطالعاتی را در آن قرار 

می دهد که هر دستگاهی که می خواهد طرحی را واگذار کند.  صدا و سیما 

خ توسعه  چر

۷ سناریو برای تغییر قیمت بنزین؛
سوختدونرخیمیشود

ی��ک مقام ارش��د دول��ت با بی��ان اینکه 7  ل و س��ناریو برای افزایش قیم��ت حامل های پت�����ر
انرژی وجود دارد،  گفت:  قیمت دونرخی برای بنزین قطعی است.

یک مقام ارش��د دولتی با اشاره به موضوع هدفمندسازی 
یارانه ها اظهار داش��ت: پیش��نهاد ی به منظ��ور افزایش قیمت 

حامل های انرژی در همان جلس��ه اول یا دوم شورای عالی قوا 
مطرح و با نظر اعضا تصویب شد؛ در این راستا قرار است هیأت 
دولت تمامی جوانب و جزئیات اجرایی را بررسی و جمع بندی 
کند و احتمال دارد تا پایان س��ال ف��از جدیدی از هدفمندی 

یارانه ها اجرا شود.
وی در مورد س��ناریو های موجود ب��رای اجرای فاز جدید 
هدفمندس��ازی یارانه ها گفت: در حال حاضر س��همیه بندی با 
7 س��ناریو طراحی و پیش بینی ش��ده و در آن دو نرخی شدن 

بنزین قطعی است. در یکی از این مدل های پیشنهادی بنزین 
س��همیه ای همان 1000 تومان و با سهمیه ۶0 لیتر برای هر 

خودرو در نظر گرفته شده است.
این مقام ارشد دولت به جزئیات بیشتر موضوع اشاره کرد و 
بیان داشت: همچنین یکی از مدل ها مربوط به اختصاص کوپن 
بنزین به افرادی است که خودرو ندارند بگونه ای که مثاًل روزانه 
یک تا دو لیتر بنزین سهمیه ای داده شود و اگر مصرف نکردند 
ب��ه قیمت فوب خلیج فارس از آنها خریداری ش��ود. وی افزود: 

حسن این کار این است که با افزایش قیمت اقشار آسیب پذیری 
که وسیله نقلیه ندارند می توانند از بهای آن برخوردار شوند اما 

هنوز روی این مدل اختالف نظر وجود دارد.
این مقام ارش��د دولتی با بیان اینکه برای خرید بنزین به 
قیمت فوب از افراد بدون وس��یله مشکل منابع نداریم، تصریح 
کرد: بر اساس پیشنهادات مطرح شده قیمت بنزین آزاد نیز در 
سناریو های مختلف از 1۲00 تومان تا 4000 هزار تومان یعنی 

قیمت فوب خلیج فارس پیش بینی شده است.  فارس

گروه معیشت  س����بز طی روزهای اخیر  وزیر جهاد راه 
کش��اورزی ایران را در جرگه  جزو 10 کشور اول 
تولیدکننده مرغ و تخم مرغ  خواند که این کاال که 
به عنوان یک کاالی اساسی در سبد معیشت مردم 
وجود دارد رش��د قیمتی قاب��ل توجهی را در طول 

یکسال اخیر تجربه کرده است .
   محمود حجتی  همچنی در سخنان خود به 
این مس��اله اشاره داشته است که ایران در گذشته 
جز واردکنندگان محصوالت لبنی بوده اس��ت اما 
خوشبختانه طی سالهای اخیر با اقداماتی که انجام 
ش��ده، ایران جزء صادر کنندگان محصوالت لبنی 

منطقه قرار گرفته است. 

 آیینه آمار
مهرماه س��الجاری بود که رئیس هیات مدیره 
اتحادیه مرغ تخمگذاراس��تان تهران با بیان اینکه 
تخم مرغ ط��ی روزهای آت��ی حدود۶درصد گران 
می ش��ود اعالم کردکه به دلیل درگیری باآنفلوانزا 
وممنوعیت صادرات کاالهای اساسی،صادرات تخم 

مرغ متوقف است.
ناصر نبی پ��وردر آن زمان اع��الم کرد که هم 
اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب 

مرغداری 7000 تا 7100 تومان اس��ت و  با توجه 
به آغاز س��ال تحصیلی و افزای��ش تقاضا برای این 
کاال، پیش بین��ی می ش��ود قیمت تخ��م مرغ طی 

روزهای آینده بین 5 تا ۶ درصد افزایش یابد. 
رئی��س هیات مدیره اتحادیه م��رغ تخم گذار 
اس��تان تهران تاکید کرد ک��ه افزایش تقاضا دلیل 
این مساله است و تولید هیچ مشکلی ندارد و روال 

عادی خودش را طی می کند. 
نبی پور  همچنین مدعی ش��د که همه نهاده 
ها فراوان هستند، کمبودی نیست فقط قیمت آنها 
گران است و مشخص نیست طی یک تا دو ساعت 

آینده چه اتفاقی برای قیمت ها رخ می دهد. 
 این ادعای وی درحالی مطرح شد که تا پیش 
از آن بانک مرکزی در گزارش های رس��می خوداز 
گرانی قابل توجه مرغ و تخم مرغ خبر داده و اعالم 
ک��رده بود در طول یکس��ال اخیر قیمت تخم مرغ 
بیش از ۶0 درصد و قیمت مرغ باالی ۲1 درصد با 

رشد قیمتی مواجه بوده است. 
 البته ناگفته نماند که با گذش��ت کمتر از یک 
هفت��ه  این پیش بینی محقق ش��ده  و این متولی 
در مصاحب��ه ای به تش��ریح دالیل گرانی محصول 
پرداخ��ت و گفت :اختالالت ایجاد ش��ده در حمل 
و نقل موجب رس��وب تخم م��رغ در مرغداری ها 
شده اس��ت،همچنان با این مشکل مواجه هستیم 
و نم��ی توانی��م »دان« مورد نظر م��رغ داری ها را 

تامین کنیم.  
وی در آن زم��ان مدعی ش��د ک��ه  با دریافت 
حواله   از شرکت پشتیبانی امور دام،مقداری نهاده 
دریافت می کنیم  و متاس��فانه ب��رای حمل و نقل 
تخم مرغ نیز دچار مشکل شده ایم و همین مساله 
باعث ش��ده قیمت تخم مرغ ح��دود 400 تومان 

درب مرغداری افزایش یابد.  
در آن زم��ان یعن��ی چی��زی در ح��دود یک 
هفته قبل نبی پ��ور اعالم کرد که میانگین قیمت 

هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری بین 7400 
تا 7500 تومان اس��ت و درای��ن زمینه دولت باید  

تدابیر الزم را اتخاذ کند.  

دومینوی گرانی
البته در کنار این رشد قیمتی نکته قابل توجه 
همراهی س��ایر کااله��ا و مواد لبنی با  این رش��د 
قیمت��ی بود به طوریکه در هفته مورد گزارش  که 
خیلی هم دور نیست بانک مرکزی اعالم کرده که 
در گ��روه لبنیات  بهای پنیر پاس��توریزه 0 رش��د 
داش��ته است و نس��بت به هفته  مشابه سال قبل 
38.4 درص��د، تخم م��رغ ۶1.۲ درصد، برنج 1۲.۶ 
درصد، حب��وب 4.1 درصد، میوه ه��ای تازه 8۶.3 
درصد، سبزی های تازه 40.1 درصد، گوشت قرمز 
4۶.8 درصد، گوش��ت مرغ ۲1 درصد، قند و شکر 
۲5.۶ درص��د، چ��ای ۲۲.7 درص��د و روغن نباتی 

11.4 درصد رشد داشته اند.

ح��ال اگراین آمار و ارق��ام و ادعاهای متولیان 
را کنارهم قراردهی��م چند نکته قابل توجه مطرح 
خواهد شد که  در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

 سرانه مصرف تخم 2 کیلو بیشتر
 از سرانه جهانی

   طبق آمار  ساالنه 900 هزارتن تخم مرغ در 
کش��ور تولید می شود و سرانه مصرف تخم مرغ در 
کشور 11.5 کیلوگرم است که این رقم ، ۲ کیلوگرم 
بیش��تر از سرانه جهانی است.  متولیان  تا پیش از 
این پیش بینی  کرده بودند که در س��الجاری 900 

هزارتن تخم مرغ در کشور تولید شود.
 ای��ن آمار را در کنار  ای��ن حرف متولیان که 
هیچ گونه مش��کلی از نقط��ه نظر  تولید تخم مرغ 
و م��رغ وجود ندارد قرار دهید و  در نهایت  ادعای 
حجتی مبن��ی بر رتبه ایران در جای��گاه 10 رتبه 
برتر در جهان به منظور تولید مرغ و تخم مرغ قرار 
دهید  نکته ای که حاصل می ش��ود آن اس��ت که 
اگر تولید مش��کلی ن��دارد و  نیاز داخل هم تامین 
اس��ت ،پس آنچه منجر به بروز مشکل در کشور و  
بازار این دو محصول ش��ده است چیزی نیست جز 
عدم مدیریت و یا به س��خن بهتر س��وئ مدیریت 

متولیان که همچنان نیز ادامه دارد. 

آگهى مفقودى

كارت خودرو سوارى سيســتم پژو CNG-405GLX-XU7 مدل 1395 برنگ خاكسترى-متاليك بشماره 
موتور 124K0866854 و شماره شاسى NAAM11VE2GK459515 و بشماره پالك ايران 84-287 ب 43 

به نام صالح تمكينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اينجانب على برخوردارى مالك خودروى پژو 206 تيپ 2 به شماره انتظانى 41 / 368 م 97 و شماره بدنه 
10873581 و شــماره موتور 13085050828  به علت فقدان اسناد سازمان فروش تقاضاى رونوشت المثنى 
اســناد مذكور را نموده اســت.لذا چنانچه هر شــخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

  S1412282145917مدل 1382 به شماره موتور 00587457 و شماره شاسى GTX برگ سبز پرايد صبا
به مالكيت ليال صارمى به شماره پالك 41 / 122 م 85 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اينجانب زهرا شــاهوردى مالك خودروى پژو GLXI 405 به شــماره انتظانى 41 / 668 م 51 مدل 1389 
شــماره بدنه  NAAM11CA8BK636048  و شــماره موتور 12489231265 به علت فقدان اســناد سازمان 
فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) ســند و شناسنامه مالكيت مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر 
شــخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در پيكان شــهر ســاختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

اينجانب عبدالرضا سعيدى مالك خودروى پژو PARS XU7 به شماره انتظانى 41 / 818 م 87 مدل 1390 
شــماره بدنه NAAN01CA2EH114718 و شــماره موتور 124K0390162  به علت فقدان اســناد سازمان 
فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ ســبز مذكور را نموده اســت.لذا چنانچه هر شخص ادعايى 
در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان 
شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد.

برگ سبز سوارى پرايد132 مدل 1391 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران42-661 ن 59 بشماره 
موتور 4607852 و شــماره شاســى S5420091702038 بنام مرتضى نودهء مفقــود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ سبز وسندكمپانى وانت پيكان مدل 1386 رنگ سفيد بشماره پالك ايران42-612ن43 بشماره موتور 
11486012805 و شماره شاسى 31619452 بنام جواد ميان آبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. (سبزوار) 

ايــران47- 464 ع 67 بشــماره  بــارى بشــماره پــالك  نــاوگان  كارت هوشــمند بشــماره 2447916 
شاســى  وشــماره    EQ4BTAA3987075753 موتــور  بشــماره   IREB9085S71580833 شناســه 

NA5K1063CAS580833 بنام عبداله لطفى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ سبز ســوارى پرايد مدل 1389 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران42-239ن23 بشماره موتور 
3313394  وشماره شاسى S1412288394082 بنام جواد حسن نژاد اناركى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. (سبزوار)

اينجانــب مريــم قنبرلــو مالــك خــودرو پــژو 206بــه شــماره شاســى  0081617530 و شــماره موتور 
10FSE33949602 به علت فقدان كارت ســبز و ســند كمپانى( اســنادفروش) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد 
مذكــور را نموده اســت. لذا چنانچه هر كــس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج درب 16 مراجعه نمايد. بديهى است پس 

از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گرمسار

سند فروش خودرو سوارى پژوCNG-405GLX-XU7  مدل91به شماره انتظامى 455 ط38ايران 49 و 
به شماره موتور 124K0005692 و به شماره شاسى NAAM11CA9CH309012 به نام حمزه پاسدار مفقود 

گرديده ولز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

سند و برگ سبز خودرو سوارى (فاو) B50بسترن به رنگ سفيد مدل93 به شماره پالك 43م363 - ايران 
24 به شــماره موتور BWHW79622شماره شاسى NAGS8CE21EA700066 به نام رامين صفر پور فرزند 

شكر خدا با كد ملى 1930709102 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(كرمان)

برگ سبز سوارى هاچ بك سايپا تيپ 111SE مدل 97 رنگ سفيد روغنى ش موتورM13/6150223شاسى 
NAS431100J1030998 پالك 99-499هـ83 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت ســبز خــودرو پرايــد مــدل 1386 بــه شــماره پــالك 331س35- ايــران 19 بــه شــماره شاســى 
s1412286152499 به شــماره موتور 2055883 بنام عليرضا رضائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005391-1396/7/3 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسين پيرى پژند فرزند سياه جان بشماره شناسنامه 867 صادره از زهك در ششدانگ 
اعيان يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع در قسمتى از پالك 525 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان 
شهرستان زابل چهل مترى فلكه بسيج خريدارى از مالك رسمى مرضيه و سكينه و محمدرضا شهرت كيخائى وراث 
عبدالحســين محرز گرديده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت 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/1052– 

تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 97/7/1 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/7/16
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم موسســه حقوقى ياســامداران خبره ســقز 
فرزند 

خواهان: آقاى/خانم هيوا حســينى دادخواســتى به طرفيت خوانده موسســه حقوقى ياســا مــداران خبره 
ســقز به خواســته جلب ثالث و اعسار از هزينه دادرسى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988740400599شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان سقز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/8/13 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور 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 كثيراالنتشار 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:1473

فريده حسينى – منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان سقز

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002243-97/07/07  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات گلدسته طوفان 
فرزند نظر      در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر مغازه به مساحت 503/70 مترمربع به شماره پالك 
فرعى 606 مجزى از 135 واقع در توتكابن سنگ اصلى 43 بخش 18 گيالن    به ادرس واقع در توتكابن خيابان 
انقــالب كوچه گل نرگس 4 محرز گرديده   اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 16 /97/07 

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/08/01 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760327001000083 مورخ 97/2/9 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى شهباز كريمى فرزند سليمان بشماره شناسنامه 274صادره از زنجان در 
ششدانگ يك باب عمارت به مساحت 150,16 متر مربع پالك 16848 فرعى از 41/7 اصلى مفروز و مجزى شده 

از پالك 588 فرعى واقع در بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز گرديده است .
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،  دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/7/1

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/7/16
مجتبى محمد لو- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين حاج حسينى فرزند صفر 
خواهان خانم صديقه محمد رضائى عباس آبادى فرزند على دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين حاج 
حســينى فرزند صفر به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709983410700390 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان كرمان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/08/27 
ســاعت 09:00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده73  قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثير االنتشــار 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: 1460
 دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002290-97/07/09  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيد مازيار 
رسولى تكليمى فرزند سردار در :1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 1000 مترمربع 
به شــماره پالك 608 مجزى از 535 واقع در دارســتان ييالقى سنگ اصلى 15 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در 
رودبار- روستاى ييالقى دارستان    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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 16 /97/07 

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/08/01 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر اراى شــماره 139760318004002228 – 97/07/07 و 139760318004002230-

97/07/07    هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  تصرفات غالمحسن فالح على آبادى فرزند حسن و بهمن محمود پور كپته فرزند مختار (مشاعا 
بالسويه)     در :1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى به مساحت 5640/61  مترمربع به شماره 
پالك فرعى 2001  مجزى از 403-405 متصل بهم  واقع در كلورز  ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس 
واقع در رســتم اباد خيابان هالل احمر خيابان 31 خرداد پشــت استاديوم ورزشى جنب ساروج بتون است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رســمى  برابر اراى شــماره 139760318004002282-97/07/09 و 139760318004002284- 
97/07/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار :1- تصرفات على عباسى داكدره فرزند بيوك در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى 
احداثى به مساحت 623/80 مترمربع به شماره پالك 214 مجزى از 114 باقيمانده واقع در رزگاه سنگ اصلى 5 
بخش 18 گيالن .2- تصرفات نوروز عباسى داكدره فرزند بيوك در ششدانگ يك قطعه باغ زيتونستان به مساحت 
539/02 مترمربع به شماره پالك 215 مجزى از 114 باقيمانده واقع در رزگاه سنگ اصلى 5 بخش 18 گيالن. به 
ادرس واقع در رودبار- گلديان پست  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 
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رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

مفقودى
اينجانــب عبدالجليل بردى زاده فرزند اراز محمد به شــماره ملى 5319543891 مالك خودروى 
 FE561528 به شــماره شهربانى 69-832 ن 32 شــماره موتور B2000I   وانت سيســتم مزدا تيپ
و شماره شاســى NAGDPX2PN11F12993 مدل 1389 رنگ نقره اى-آبى-متاليك اعالم مى دارم 
بــه علت فقدان ســند كمپانى ( فاكتور فروش خودرو) تقاضاى صدور المثنى ســند مذكور را نموده ام، 
لذا چنانكه شــخصى (حقيقى يا حقوقى) ادعايى درمورد خــودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز به اداره 
فروش گروه بهمن واقع در تهران –خ آزادى روبروى مخابرات شهيد فرد اسدى كوچه نورافكن پ 1/7 
ســازمان فروش گروه بهمن مراجعه نماييد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرره 

اقدام خواهد شد.گنبد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم منور عزيز آبادى فرزند طماسب 
خواهان آقاى / قاسم اسدالهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى منور عزيز آبادى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709985443200210 
شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك ثبت و وقت رسيدگى 1397/8/19 ساعت 9/30 جهت استماع 
شــهادت شهود تعيين كه حسب دســتور دادگاه و طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گردد 
تا خوانده ظرف يك  ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1158
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف زهك

آگهى ابالغ وقت دادرسى و مفاد دادخواست و ضمائم آن
كالسه پرونده 971028 شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى زابل ، وقت رسيدگى: ساعت 9/45 صبح 
مورخه 1397/8/22 ، خواهان: حســين رخشــانى فرزند كريم ، خوانده: كريم رخشــانى و مريم رخشــانى 
،خواسته: نفى نسب و رفع ممانعت ، خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده و به خواسته فوق تسليم دادگاه 
عمومى زابل نموده است كه پس از ارجاع به شعبه دوم و ثبت طى كالسه فوق و تعيين وقت رسيدگى بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و موافقت دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت باال جهت رســيدگى حضور بهمرســاند در غير اين صورت دادگاه غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/1165
منشى دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

متن آگهى
در پرونده شماره 9709985479000714 شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب زابل آقاى 
على ميرشــكار فرزند محمد دارنده كدملى 3610262974 به موجب شــكايت شاكى به اتهام ضرب و جرح 
عمدى تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و  عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم 
دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ، مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 
و متهم مهلت يكماه احضار مى شــود ضمنا نتيجه عدم حضور جلب مى باشــد پس از انقضاى مهلت مذكور 

تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/1171
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم  زهره ارزنده فرزند غالمعلى
خواهان آقاى محسن كيهانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى زهره ارزنده به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985477300381 شعبه سوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگســترى شهرستان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/14 ساعت 09/00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 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/1161
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حشمت اهللا چله شــهرى فرزند حسن به نشانى استان كرمانشاه 
شهرســتان كرمانشاه شهر كرمانشاه ميدان جوانشــير كوى هندسى شهيد ريزه وندى پالك 54- مشخصات 
محكــوم عليه / محكوم عليهم: محمد صادق بگ رضايى فرزند مهدى قلى ، مشــخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له/ محكوم عليه: سعيد سلطانى فرزند حسنعلى به نشانى كرمانشاه كرمانشاه ميدان انقالب 
خ معلم شــرقى كوى ازهر ســاختمان اركان ط 1 واحد 2 وكيل حشــمت اهللا چله شهرى ، محكوم به: بموجب 
درخواست اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9709978603700121 محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص 
ساليانه تورم از تاريخ چك 96/5/30 لغايت اجراى حكم و مبلغ 4/540/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
مبلغ 4/560/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق محكوم له و نيم عشر دولتى محكوم 

له مكلف است موقع اجرا مابه التفاوت هزينه دادرسى را پرداخت نمايد. 
 دبير دفتر شــعبه شوراى حل اختالف شعبه 37 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان
كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت اصغر عظيمى بر عليه معصومه منصورى فر 2- اميرضا مهرابى بر اتهام داير به مشــاركت در 
سرقت و تهديد و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988317900901 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/23 
ســاعت 08/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده 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/1324
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 
ســال 1392 آقاى رســتم الياسى فرزند  عليخان به اتهام خريد و مالكيت مقدار 250 كيلوگرم مرفين و به 
خدمت گماردن و ساماندهى و مديريت اشخاص به منظور حمل و نگهدارى مواد مخدر تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 1397/9/12 ســاعت 10 صبح با در دســت داشــتن شماره 
پرونــده مذكور خــود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايند و مراتــب در دو نوبت به فاصله 10 روز در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى شود در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/1336- نوبت اول: 97/7/16- نوبت دوم:97/7/26
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى 1- فريد نياكان 2- رســول سريالنى فرزند مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه 
به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 970254 به 
اتهام مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى با سالح سرد جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 
97/8/19 ســاعت 8 صبح در شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شويد در صورت عدم حضور 

دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/1342
(قاضى شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (106 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
به آقاى / خانم منصور شــيروانى جوزدانى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609988313200084 شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (109 جزايى 
سابق) ثبت و وقت  رسيدگى مورخ 1397/8/23 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/1402
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 
1392 به آقاى جعفر شــهبازى دائر بر مشــاركت در ايراد صدمه بدنى با سالح سرد و شركت در 
نزاع دسته جمعى متهم پرونده كالسه 960154 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده 
ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/8/28 راس ســاعت 9/00 صبح با در دســت 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1419
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مرتضى حسينى امجد فرزند 
سيد فتح اهللا

شاكى آقاى حسين عزيزى شكايتى عليه آقاى مرتضى حسينى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609988322400771 شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(108 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/23 ساعت 09/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه 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 نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/1418
(مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى سابق

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (نوبت دوم) 
به موجب اجراييه صادره از شــعبه سوم حقوقى زابل محكوم عليه محمدرضا گرگيج فرزند 
شــيرعلى محكوم به پرداخت مبلغ 157/500/000 ريال در حق محكوم له محمود چترســيمايى 
فرزنــد غالمحيدر گرديده اســت مقرر مى دارد چــون محكوم له در قبال بدهــى خود ملك پالك 
ثبتى 3 فرعى از 1543 اصلى متعلق به محكوم عليه محمدرضا گرگيج را معرفى و حســب نظريه 
كارشناسى ارزش ملك جمعاً 700/000/000 ريال برآورد گرديده لذا با توجه به تقاضاى محكوم 
له ملك فوق الذكر از طريق مزايده در تاريخ 1397/8/2 روز چهارشــنبه راس ساعت 10 صبح 
به فروش مى رسد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد 
مزايده بازديد سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا فروش آن از قيمت 
پايه شــروع و به كســى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد 
همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به عهده برنده وانتقال سند بنام خريدار تابع مقررات خواهد 
بود اين آگهى به تجويز مواد 114 و 118 و 120 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى 

كثيراالنتشار منتشر ميگردد. م الف/1163
قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى زابل

آگهى ابالغ
بدينوسيله به آقاى سعيد صادقى فرزند على ابالغ مى گرددكه حسب شكايت على صادقى 
نجدى به اتهام سرقت از منزل ملزميد به حضور در شعبه 146/970389 در مورخه 97/8/19 

ده صبح در صورت عدم حضور راى بصورت غيابى صادر خواهد گرديد. م.الف 26756
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مدير دفتر شعبه 146 دادگاه كيفرى دو مجتمع امام خمينى شهر مشهد

اگهى ابالغ اجرائيه
آقاى/خانم على الياسى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى/خانم فرشته باغبانى به 
طرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شود كه پرونده كالسه 303/970169 منجر به صدور اجرائيه 
عليه شما مبنى بر پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت وجه سفته ها- حق الوكاله وكيل به 
مبلغ 4/800/000 ريال و مبلغ 2/227/000 ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه اوراق و تعرفه 
خدمات و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/3/1 تا يوم االدا بر مبناى تغيير 
نرخ محاسبه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مراتب 
وفق مواد 19 – 118- 119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد 
اين اجرائيه ده روز پس از انتشــار بموقع اجراءگذارده خواهد شــد و پس از اين براى عمليات 
اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت 

اجراء اعالم نماييد. م.الف26899
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مسئول دفتر شعبه 303 شوراى حل اختالف مشهد

اگهى ابالغ اجرائيه
آقاى/خانم وحدت نبى اسدى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى/خانم سيد حسن 
حســينى به طرفيت شــما بدينوسيله ابالغ مى شود كه پرونده كالســه 303/970149 منجر به 
صدور اجرائيه عليه شما مبنى بر پرداخت 1- مبلغ 140/000/000 ريال بابت اصل خواسته 2-  
مبلغ 2/560/000 ريال هزينه دادرســى الصاق تمبر و اوراق روزنامه حق محكوم له و پرداخت 
نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مراتب وفق مواد 19 – 118- 119 قانون اجراى 
احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع 
اجراء گذارده خواهد شد و پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد 

شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجراء اعالم نماييد. م.الف26900
تاريخ انتشار: 1397/07/16

مسئول دفتر شعبه 303 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى احضار متهم 
 در پرونده شماره 970334 شعبه 607 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد 
آقاى مليحه نوروزى فرزند غالمحســن به موجب شكايت شــهال پيروز به اتهام ايراد ضرب عمدى 
تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم 
دسترســى به او طبق ماده 174قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و 
متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد 

شد. م.الف26902
تاريخ انتشار: 1397/07/16

بازپرس شعبه 607 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد

 سیاست روز سوء مدیریت متولیان  در تامین معیشت مردم را بررسی می کند؛

سایه بی تدبیری بر سرسفره مردم 


