
بررسی نحوه فعالیت صرافان
 در بازار متشکل ارزی

جلسه بحث و بررسی عملیاتی شدن و آغاز به کار 
بازار متشکل ارزی با حضور هیات مدیره این بازار و 
تعداد چشمگیری از صرافان سراسر کشور برگزار شد.
بانک مرکزی - از زمان انتشار خبر راه اندازی 
بازار متشکل ارزی، همواره سواالت و ابهامات بسیاری 
از سوی صرافان در خصوص ویژگی های بازار، نحوه 
فعالیت در آن و چگونگی شکل گیری مطرح می شد 
که روز چهارشنبه جلسه  مشترک هیات مدیره بازار 
و تعداد زیادی از صرافان عضو کانون، به منظور ارایه 

توضیحات روشنگرانه به سواالت آنها برگزار شد. 
در این جلسه پرس����ش ها و ابهاماتی نظیر نقش 
فرابورس در بازار، می����زان کارمزد معامالت، میزان 
حق عضویت در بازار، نحوه انتخاب سهامداران بازار، 
دوره زمانی پرداخت حق اشتراک، ناعادالنه بودن 
تساوی حق اش����تراک برای صرافی های کوچک و 
بزرگ، نامشخص بودن تکلیف ارز خریداری شدن در 
صورتیکه بعد از 10 روز به فروش نرسد، نامشخص 
بودن بازار ساز اصلی این بازار، نقش بانک مرکزی در 
بازارسازی و ... از طرف صرافان مطرح شد که اعضای 
هیات مدیره بازار متشکل ارزی به تفصیل جزییات و 

توضیحات الزم را ارایه کردند.
محمود شکسته بند، مدیرعامل بازار متشکل ارزی  
در جلسه روز گذشته ضمن تشکر از اقدامات بانک 
مرکزی در خصوص تشکیل این بازار در خصوص 
انگیزه تاسیس و نحوه فعالیت آن گفت: هیجانات و 
نابس����امانی هایی که در بازار ارز به وجود آمد باعث 
شد بانک مرکزی به فکر س����اماندهی و تشکیل 
بازاری بیفتد که در آن نرخ واقعی خرید و فروش 
صرافان معین شود. بازار متشکل ارزی بین صرافان 
و خریداران قرار می گیرد، معامالت واقعی هستند و 
هیجانات کاذب نمی تواند در نرخ ها تاثیرگذار شود و  

در نتیجه قیمت ها به ثبات می رسد.
شکس����ته بند اعالم کرد: نسخه آزمایشی پایگاه 
اینترنتی بازار متشکل ارزی به آدرس ice.ir هم 
اکنون قابل مشاهده شده است و نرخهای روزانه نیز 

روی این پایگاه قرار داده می شود.
رییس کل بانک مرکزی نیز پس از دریافت گزارش 
روابط عمومی بانک مرکزی از مطالبات و دغدغه های 
مطروحه صرافان در خصوص عملیاتی شدن بازار 
و سازوکارهای پیش بینی شده برای فعالیت آنها 
در این بازار بر لزوم توجه کامل به بحث های فنی و 

اجرایی طرح شده از سوی صرافان تاکید کرد.
همچنین همتی تاکید کرد شخصا دغدغه های 
مطرح ش����ده را طی هفته اینده در جلس����ات با 
صاحبنظران و فعاالن بازار بررسی و تصمیم گیری 

خواهد کرد. 

امروز، آخرین مهلت ثبت نام
 طرح توانمندسازی صدف 

دومی���ن دوره طرح صدف با هدف توانمندس���ازی 
دانش���جویان و فارغ التحصیالن برگزار می شود. ثبت 
نام در این رویداد با توجه به اس���تقبال دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تا  امروز 25 خردادماه ادامه 

دارد.
معاونت علمی- دومین دوره طرح صدف با هدف 
توانمندی سازی دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی 
برای تسهیل ورود به بازار کار برگزار می شود. این طرح 
به همت پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ش���بکه نوآوری تهران و با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاس���ت جمه���وری مرداد و 
شهریورماه 98 برگزار می شود،  این طرح شامل آزمون ها 
و مشاوره های خودشناسی و روان شناختی شغلی، برگزاری 
کارگاه و سمینارهای تخصصی و مهارتی، مشاوره های 
مهارتی شغلی به صورت گروهی و رزومه سازی حرفه ای 
است. از دیگر برنامه های این طرح می توان به بازدید از 
پارک فناوری پردیس و شرکت های دانش بنیاِن مستقر در 
آن به عنوان یکی از زیست بوم های نوآوری و فناوری کشور 

و عضویت در شبکه نوآوری تهران اشاره کرد.
عالقه مندان به شرکت در این طرح تا تاریخ مذکور 
فرصت دارند، به پایگاه اینترنتی شبکه نوآوری تهران به 

نشانی tinet.ir مراجعه و در آن ثبت نام کنند.

صدور ۲۵۰۰ کارت بازرگانی جدید 
در سال ۹۷

در س���ال 1۳9۷ با وجود آنکه بازگشت تحریم های 
آمریکا کار را برای بسیاری از فعاالن اقتصادی ایران با 
مشکالت مواجه کرد، اما بررسی عملکرد اقتصادی تهران 
نشان می دهد که در بخش های مختلف فعالیت ها ادامه 

یافته است.
ایسنا - بر اس���اس آمارهای ارائه شده از سوی اتاق 
بازرگانی تهران در سالی که گذشت 959 مجوز تأسیس 
بخش صنعتی جدید در تهران صادر شد که این عدد در 
قیاس با سال 1۳9۶ افزایش ۷1 عددی را نشان می دهد.

بر اساس پیش بینی های انجام شده برای تأسیس این 
واحدهای صنعتی نیاز به حدود ۴,500 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری وجود داشته که این عدد نیز در قیاس با 

سال 1۳9۶ افزایش ۴۳ درصدی داشته است.
در حوزه اش���تغال زایی نیز عملکرد فعاالن اقتصادی 
تهرانی مثبت بوده و با ایجاد ح���دود ۳1 هزار فرصت 
شغلی جدید نسبت به عملکرد سال قبل شان افزایشی 
1۶.۶ درصدی را به ثبت رساندند. با وجود این عملکرد 
مثبت سهم واحدهای صنعتی جدید تأسیس شده در 
تهران کمتر از چهار درصد سهم کل واحدهای صنعتی 
کشور بوده است. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال 1۳9۷ مجوز تأسیس بیش از 2۴ هزار 

واحد صنعتی جدید در کشور صادر شده است.
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مرکز پژوهش های مجلس عملكرد هيات مقررات زدايي را بررسی کرد

ناكامی در ساماندهي نظام مجوزهای كسب و كار در كشور

معاونت علمی - راه اندازی دفاتر مالکیت فکری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از اقداماتی است که مسیر حمایت از ایده ها و اختراع ها را در این مراکز علمی تسهیل می کند.
شاید بسیاری از افرادی که یک ایده یا اختراع را در سر دارند با فضای فعالیت و ثبت آن آشنایی نداشته باشند. در این زمینه کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به راه 

اندازی دفاتر مالکیت فکری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور کرده است. 

حمایت از دستاوردهای فکری
 در مراكز علمی 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، مهمترین 
دلیل ناکامي در انجام فرایند ساماندهي و تسهیل 
صدور مجوزهاي کسب وکار را نبود متولي ستادي 
و با قدرت نفوذ کافي براي هماهنگي و یکپارچگي 
دستگاه هاي صادرکننده مجوزها عنوان کرده است.

اتاق ته��ران- در گ���زارش نظارت���ي مرکز 
پژوهش ه���ای مجل���س درباره عملک���رد هیات 
مقررات زدایي و تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار 
که با عنوان »موانع تسهیل صدور مجوزهاي کسب 
وکار در ایران« منتشر شده، آمده است: »وظایف و 
اختیارات برشمرده شده براي هیات مقررات زدایي 
طبق قوانین جاري، وظای���ف و اختیاراتي مختص 
به نهادي با ویژگي هاي س���تادي و داراي قابلیت 
هماهنگ کنندگي و انس���جام بخشي به نهادهاي 
متعدد مس���وول صدور مجوز در کشور است و به 
همین دلیل اس���ت که قابلیت انجام آن وظایف و 

اختیارات براي هیات مقررات زدایي وجود ندارد.«
مرکز پژوهش های مجلس  در این گزارش برای  
بهبود روند مجوززدایی، پیشنهادی مبنی براستفاده 
از ظرفیت اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسي  
وتعیین نماینده ویژه توس���ط رییس جمهور  را 
مطرح کرده است. در این بخش اشاره شده است 
که »با توجه به این واقعیت که بر حسب تجربیات 
مکرر، نهادهاي ستادي دولت ) براي مثال، سازمان 
امور اداري و استخدامي( از قابلیت ایفاي تکالیفي 
همچون مجوززدایي برخوردار نیس���تند، پیشنهاد 
مي شود این کارویژه بر عهده نماینده ویژه رییس 

جمهور قرار گیرد.«

دفت���ر مطالعات اقتصادی مرک���ز پژوهش های 
مجلس در این گزارش آورده است:»آنچه در ادبیات 
حقوقي � اقتصادي ایران ب���ا عنوان مقررات زدایي 
از آن یاد مي ش���ود و هیاتي نیز با همین عنوان، 
متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست 
وپاگیر براي کس���ب وکارها فعالیت دارد، در واقع 
نوعي مجوززدایي است که واجد کارکرد و اهدافي 
محدودتر از مقررات زدایي به معناي مرسوم است. 
مصوبات هیات مقررات زدایي از بدو ش���کل گیري 
تاکنون و کیفیت اجراي آنها، نشانگر آن است که 
این هیات در انجام مأموریت خود توفیقي حاصل 
نکرده است. بدین ش���رح که مصوبات هیات در 
ادغام یا حذف برخي از مجوزها، اوال توسط  برخي 
از دستگاه ها مالک عمل قرار نگرفته است و ثانیاً، 

تأثیري ملموس در کاهش فرآیند دس���ت وپاگیر 
صدور مجوزها براي کسب وکار نداشته است.«

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها به میزان 
حذف و اصالح مجوزها در این هیات آمده است:» 
طبق گزارش ه���اي دبیرخانه هیات مقررات زدایي، 
مبان���ي قانوني و ضرورت وج���ودي تعداد زیادي 
ازمجوزها )809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده 
تا شهریورماه 1۳9۶ (در جلسات کمیته تخصصي 
هیات مقررات زدایي و تس���هیل صدور مجوزهاي 
کسب وکار، مورد بررسي قرار گرفته است.  بدین 
ترتیب ، تاکنون ۳8 درصد کل مجوزهاي شناسایي 
شده، مورد بررس���ي قرار گرفته اند. اما حاصل کار 
هیات مقررات زدایي بر اس���اس نتایج حاصل شده 
در کمیته تخصصي، ادغ���ام 1۳۴ مجوز در قالب 

۳2 مجوز، اصالح ۳0 مج���وز و حذف ۳91 مجوز 
)تا پاییز 1۳9۶( اس���ت. در ح���ال حاضر پس از 
فعالیت هاي هیات مقررات زدایي، تعداد  مجوزهاي 
نهایي مصوب، ۳۴0 مورد است. اما ادغام مجوزها 
و کاهش عددي آنه���ا، در واقعیت منجر به بهبود 
محیط کس���بوکار و زدودن موانع مربوط به اخذ 
مجوزهاي متعدد و زمانب���ر براي فعاالن اقتصادي 
نشده اس���ت.« در ادامه این گزارش آمده است: 
»تجربه کش���ورهاي موفق در مقررات زدایي )به 
معناي مجوززدای���ي( از جمله ک���ره جنوبي و 
گرجستان نیز حاکي از آن است که ایجاد و بهره 
برداري مؤثر از س���امانه هاي دولت الکترونیکي، از 
جمله سامانه هاي مربوط به کسب وکار و بالتبع، 
دستیابي به توسعه اقتصادي، با اراده قوي رییس 
جمهور براي اصالحات دردولت و از طریق تشکیل 
نهادهایي با عضویت وزراي مربوط و البته با مشاوره 
نمایندگان بخش خصوصي انجام ش���ده است. در 
حال حاضر، مناسب ترین نهاد براي انجام فرایند 
ساماندهي مجوزها و مجوززدایي در ایران، نماینده 
ویژه رییس جمهور از طری���ق نهادي مانند مرکز 
ملي مطالعات، پایش و بهبود محیط کس���ب وکار 
به نظر مي رس���د. پس از ناکامي هاي متعدد در 
س���اماندهي نظام مجوزها در کشور، اکنون زمان 
آن فرا رس���یده که رییس جمهور با استفاده از 
اختیارات مندرج در قانون اساسي، این تکلیف مهم 
را به انجام رساند و از این طریق، بار اداري ناشي 
از پیچیدگي و پُرهزینه بودن و زمانبر بودن فرایند 

صدور مجوزها را کاهش دهد.«
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شرایط حمایت از طرح های فناورانه حوزه انرژی اعالم شد
مصوبه

ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری درراستای رسیدن به توس���عه فناوری های حوزه انرژی از 

طرح های فناورانه این حوزه با شرایطی مشخص حمایت می کند.
معاونت علمی - طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان برای 
دریافت حمایت مالی در گام نخس���ت باید در مرحله تجاری سازی 
باشند و بتوانند محصول فناورانه خود را به صنعت انرژی عرضه کنند.
در مرحله بعد محصوالت طرح های ارایه شده که پتانسیل تجاری 

س���ازی را دارند باید در مرحله نیمه صنعتی و ساخت نمونه قرار 
داش���ته باش���ند.همچنین برای دریافت حمایت مالی باید توافقات 
اولیه با بهره بردار )خریدار( محصول/خدمت انجام شده باشد و ارائه 

توافقنامه با بهره بردار الزامی است.
در گام بعدی باید درخواس���ت حمایت در قالب یک ش���خصیت 
حقوقی مطرح شده باشد زیرا در حال حاضر حمایت از افراد حقیقی 
در اولویت های س���تاد قرار ندارد.  طرح های فناورانه ارائه شده باید 

توجه داشته باشند که اولویت استفاده از این حمایت ها با شرکت های 
بخش خصوصی است. وحداقل51 درصد سهام شرکت متقاضی متعلق 

به بخش خصوصی باشد.
درخواست حمایت،بررس���ی اولیه طرح توسط این ستاد، بررسی 
محتوایی توس���ط کارگزار این س���تاد و معرفی ب���رای حمایت 
 مراحل فرآیند ارزیابی درخواس���ت ها ب���رای دریافت حمایت های

 مالی است.

     بسمه تعالی
) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس شماره 99(    
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع در قریه پالوژده به شماره 8و9 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کران

3757 فرعی قســمتی از پالک 1861 فرعی به نام ســید مریم حسینی  نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 164.74 متر مربع  خریداری مع الواسطه از عبدالعلی قربانی  مالک رسمی 

3768 فرعی قسمتی از پالک 1861 فرعی به نام الهام رضوانی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
207.90 متر مربع  خریداری مع الواسطه از عبداله جهاندار  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه آبرنگ  به شماره 2  اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
3730 فرعی به نام ســید حســین ابطحی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مســاحت 238.73 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از قلی کیا دلیری  مالک رسمی 
3731 فرعی به نام ربابه ســزاوار زینتی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 589.98 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از روح الین امینی نژاد  مالک رسمی 
3732 فرعی به نام مهدی چانچیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 224.31 متر مربع  خریداری 

مع الواسطه از تقی آقایی  مالک رسمی 
3733 فرعــی به نام یداله ابوالحســنی نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 356.45 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از روح االمین امینی نژاد  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه گرامجان  به شماره 4 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

622 فرعی به نام هما اباذری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 231.54 متر مربع  خریداری مع 
الواسطه از جمشید کاظمی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه آیشبن  به شماره 5 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
896 فرعــی به نام زهرا کیا پاشــا نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به مســاحت 1250 متر مربــع  خریداری مع 

الواسطه از عیسی رضا پور  مالک رسمی 
897 فرعی به نام زینب پور رجبی ایمن آبادی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مساحت 320 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از طاهر رجبی امین آباد  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه هچیرود  به شماره 14 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

792 فرعی به نام صادق احمدی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مساحت 493.55 متر مربع  خریداری 
مع الواسطه از نعمت اله کیهان  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه نورسر  به شماره15 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
1003 فرعــی بــه نام مهبد انگورج تقوی با والیت قهری پدرش نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با انباری به مســاحت 

284.64 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد علی نوروزی  مالک رسمی 
1004 فرعــی بــه نام مهبد انگورج تقوی با والیت قهری پدرش نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با انباری به مســاحت 

277.91 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد علی نوروزی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه هرطه کال  به شماره28 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

688 فرعی به نام عابدین ســینکا کریمی با نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مساحت 167.79 متر مربع  
خریداری مع الواسطه از ابراهیم ابراهیمی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه سیبده به شماره 30 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
144 فرعی به نام فردین دلفان آذری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 486.70 متر مربع  خریداری 

مع الواسطه از حبیب اله دلفان آذری  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه چالوس محله به شماره 41 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

3599 فرعی به نام محمد رضا ملکی پسند کالمرزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 357.66 متر 
مربع  خریداری مع الواسطه از کیانی ها  مالک رسمی 

3603 فرعــی بــه نام مهدی مقیم تیرگر نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 325.57 متر مربع  
خریداری مع الواسطه از محمد نوشینی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه سنگ سرک به شماره 137 اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم
82 فرعی به نام بهروز احیاء نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به مســاحت 690 متر مربع  خریداری مع الواسطه 

از ذکریا حسین پور  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه باندر به شماره 8 اصلی بخش یک ییالقی دهستان پنجکرستاق

10 فرعــی به نام یزدان مجلج نســبت به ششــدانگ عرصــه یک قطعه زمین به مســاحت 865.60 متر مربــع  خریداری مع 
الواسطه ازعلی پیرانی  مالک رسمی 

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشــار در شــهر ها منتشــر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند 
مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود 
، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
م.الف 98/180/7485

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/03/25  
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 04/09/  1398    

ابراهیم حسین زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800936

بدینوســیله به اقــای مجید غالمی نام پدر براتعلی تاریخ تولد 1350/4/3 شــماره ملی 005972403 شــماره شناســنامه 
2107 بدهکار پرونده کالســه فوق الذکر که آدرس شما برابر گزارش مامور پست در مورخه 1398/2/17 شناخته نگردید ابالغ 
میگردد که به اســتناد یک فقره چک به شــماره 0975/522800 به عهده بانک صادرات اجرائیه ای تحت کالســه 9800936 به 
مبلغ 275/000/000 ریال به اقای علی حسن نژاد سالمی نام پدر یوسف بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواســت صدور اجرایئه نموده و پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی بشما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است که فقط 
یک نوبت در روزنامه خراسان چاپ و درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر اینصورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف 419 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  مشهد

آگهی مزایده ) نوبت اول(
به موجب اجرائیه پرونده شماره 972530 صادره از شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف بروجرد  محکوم علیه   علی شادان فر محکوم  است به پرداخت 
000/000/140 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 1/840/000 ریال و خسارت تاخیر و تادیه به مبلغ 4/905/660 ریال در    حق محکوم له صدیقه 
نمدی با وکالت خانم فاطمه دیناروند که با توجه اینکه محکوم علیه اموال زیر را به عنوان مال معرفی نموده اســت و طبق نظر کارشــناس منتخب دادگســتری به 
شرح زیر قیمت گذاری گردیده است.  آدرس:بروجرد میدان نواب ابتدای شهرک امام کوچه فردوسی ساختمان رایان پالک 7 طبقه سوم)به شماره پالک ثبتی 45 
فرعی از 3618 اصلی واقع در بخش دو بروجرد( ملک یک واحد مسکونی  در طبقه سوم یک ساختمان مسکونی8 واحده قرار دارد ملک دارای 112/51 متر مربع 
زیربنا میباشــد.کف واحد ســرامیک کابینت mdf سیستم گرمایشی پکیج و سیستم سرمایشی بخاری گازی میباشد.ملک دارای یک سری انشعابات آب و برق و گاز 
میباشــد.ملک دارای انباری و پارکینگ اختصاصی میباشــد. شرح کارشناسی:ملک دارای ســند تک برگ و پایان کار شهرداری میباشد نتیجه کارشناسی:ارزش هر 
متر مربع ملک فوق 000/000/40 ریال میباشد.ششــدانگ پالک ثبتی فوق به مبلغ 500/4000400/ 4 ریال معادل چهار میلیارد و پانصد میلیون و چهارصد 
هزار ریال تعیین و برآورد میگردد. الزم به ذکر اســت که براورد قیمت ملک های فوق بدون در نظر گرفتن کلیه عوارض و بدهی های احتمالی ملک به شــهرداری 
و دارایی و دیگر ادارات می باشــد.با توجه به مراتب مزایده در تاریخ 1398/4/15 ســاعت 10 صبح در مجتمع قضایی شــورای حل اختالف دادگســتری بروجرد 
برگزار و از قیمتهای فوق شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار می گردد.برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت 

که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد./
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بروجرد- مهدی حبیبیان

آگهی تغییرات
 شــرکت همیار راه نگین خراسان شرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 442 و شناسه ملی 14000003819 
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/23 و نامه شماره 31/27/30543 مورخ 97/3/13 اداره 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضای هیئت مدیــره به قرار ذیل 
تعییــن گردید: آقای محمد شــاهرخی کد ملــی 0749358149 به ســمت رئیس هیات مدیره و آقــای عبدالرحمن 
خجسته خرگردی به شماره ملی 0769040144 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام مقدم نیا به شماره 
ملی 2181135029 به ســمت عضو هیات مدیره و آقای اســماعیل بذرافشــان کد ملی 0769907946 به سمت 
مدیرعامل 2 - کلیه اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی شرکت با امضا ثابت آقای اسماعیل بذرافشان )مدیر عامل(و 

متغیر احدی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
)مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )497063

آگهی تغییرات 
شــرکت همیار راه نگین خراســان شرکت سهامی خاص به شــماره ثبت 442 و شناسه ملی 14000003819 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/02/23 و نامه شــماره 31/27/30543 مورخ 
97/3/13 اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - روزنامه کثیراالنتشــار 
فــن آوران اطالعــات جهــت درج آگهی های شــرکت تعیین شــد. 2- آقای حســین شــجاع پور فدکی به شــماره ملی 
0769612458 بــه عنــوان بازرس اصلــی ، خانم الناز پیدایی به شــماره ملی 0769857914 بــه عنوان بازرس 
علــی البدل برای یک ســال مالی انتخــاب گردیدند. 3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 ســال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای عبدالرحمن خجســته خرگردی به شــماره ملی 0769040144 و شــهرداری خواف به شناســه ملی 
10380027128 بــه نمایندگی آقای محمد شــاهرخی کــد ملی 0749358149 و آقای بهرام مقدم نیا به شــماره 

ملی 2181135029 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
  )مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )497069

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوســیله به آقای نصراله تجری فرزند صفر علی با شــماره شناســنامه 82 شــماره ملی 2249343845 به نشــانی: کردکوی_ والغوز ابالغ میشــود که 
خانم مژگان نوروزی اصفهانی فرزند علیجان جهت وصول طلب مهریه به تعداد پانصد عدد ســکه )که با اســتعالم ســکه به قیمت روز مبلغ 20/890/000/000 
ریال محاســبه گردید( به اســتناد سند ازدواج شــماره 12012-1377/9/2 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 3 بندر گز به انضمام حقوق دولتی متعلقه بابت پرونده 
کالسه 9700186 علیه جنابعالی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده کالسه فوق در این اجرا تشکیل و در جریان اقدام است لذا چون طبق گزارش مأمور 
اداره پســت کردکوی در ادرس تعیین شــده در اجرائیه شــناخته نشده اید مفاد اجرائیه باستناد تقاضای بســتانکار و ماده 18 اصالحی آیین نامه اجرا در روزنامه 
رســالت به شــماره 9449-1397/12/14 منتشــر گردیده است لذا با توجه به اینکه پالک ثبتی شماره )هزار و پانصد و نه فرعی از دو اصلی( 1509فرعی از 2 
اصلی واقع در بخش دو ثبت کردکوی متعلق به شــما در قبال طلب بســتانکار خانم مژگان نوروزی اصفهانی به مبلغ 20/890/000/000 ریال) بیســت میلیارد 
و هشــتصد و نود میلیون ریال( به انضمام نیم عشــر اجرایی به مبلغ 1/044/500/000 ریال بازداشــت گردیده است که طبق ماده 87 آیین نامه اجرای اسناد 
رســمی مراتب به شــما اخطار میشــود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شــما نسبت به مورد بازداشت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نمیشود.  تاریخ انتشار: 

روز شنبه 1398/3/25  م الف: 98/60 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی

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

برابر رای شماره 139860316014000253- مورخ 1398/2/23 - هئیت اول/ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
علی محمدی دوســت فرزند مروت به شــماره شناسنامه 35309 صادره از کرمانشاه در یک باب ساختمان به مساحت 50/84 متر مربع 
قسمتی از پالک 11 و 19 اصلی بخش سه حومه به ادرس دولت اباد خیابان چهارم عالفها  خریداری از زارع صاحب نسق بابا رضا بهمنی  
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 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 856 تاریخ  انتشار نوبت اول 

: 1398/3/25 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10
 رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرمانشاه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9801046
بدینوســیله به اقای مهدی غالمی نام پدر محمد حســین تاریخ تولد 1351/6/1 شــماره ملی 0638273803 شماره شناسنامه 
9396 ابالغ میشــود که اقای اصغر اســماعیل پور ســالمی جهت وصول 425/000/000 ریال چهار صدو بیست و پنج میلیون ریال به 
اســتناد چک شــماره 111049 تاریخ چک 1397/6/31 عهده بانک تجارت  علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9801046 در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1398/2/23 مامور  پســت مشــهد محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی میشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب میگردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.420
   اداره اجرای اسناد رسمی  مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9801041
بدینوسیله به شرکت بین المللی سالمت بنیان کرامت تاریخ ایجاد 1393/9/2 شناسه ملی 14004563328 ابالغ   
میگردد که بســتانکار پرونده آقای علی امیر هانی مســتند به شــماره چک 050/921995 تاریخ چک 1397/4/2 بانک انصار شــعبه 
میدان جانباز اقدام به صدور اجرائیه به مبلغ 455/500/000 ریال نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9801041 علیه شما  در این 
اداره اجرا تشکیل گردیده است چون برابر اعالم مامور ابالغ پست بدلیل عدم شناسایی آدرس شما ابالغ اجرائیه میسر نگردیده است 
لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی الزم االجرا مراتب طی این اگهی به شما ابالغ و عملیات اجرایی ظرف ده روز پس 

از انتشار اگهی به شما ادامه خواهد یافت و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. م الف 421 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهي ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده 9710325
بدینوســیله به آقای ســعید حاتمی نام پدر رستم تاریخ تولد 1357/6/20 شماره ملي 0933508301 شماره شناسنامه 763 
ابالغ میگردد که خانم فهیمه متقیان نام پدر عبدالرحیم تاریخ تولد 1363/7/4 شماره ملی 0939055491 شماره شناسنامه 2443  
جهت وصول دویســت و ســی و چهار  عدد ســکه طال تمام بهار ازادي به استناد مهریه مندرج در  سند ازدواج شماره سند 3656  تاریخ 
سند 1381/10/25 دفتر خانه صادر کننده دفتر خانه ازدواج 112 شهر مشهد استان خراسان رضوی  علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرایي به کالســه 9710325  در این اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 98/2/10 مامور پست محل اقامت مدیون 
به شــرح متن ســند حضور نداشــته لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار محلــي آگهي میشــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهي که روز ابالغ محســوب میگردد نســبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام ننمائید عملیات اجرایي جریان خواهد یافت.422                         رئیس اداره  اجراي اسناد رسمي مشهد   

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم پریوش زیبائی دارای شناســنامه شماره 1140 کدملی 3820010920 به شرح دادخواست به کالسه 8/980362 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان ایــران محمودی به شناســنامه 14238-
3730141414  در تاریخ 1394/2/20 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
مشــروحه زیر: 1- صالح زیبائی به ش.ش 13362 ت ت 1310/1/2 شــماره ملی 3730132644 شوهر متوفی 2-  پرویز زیبائی به 
ش.ش 30 ت. ت 1334/10/5 شــماره ملی 3821097582 پســرمتوفی 3- شــهریار زیبائی  به ش.ش 2394 ت.ت 1348/1/1  
شــماره ملــی 3821328665 پســر متوفــی 4- پرویــن زیبائــی بــه ش.ش 36 ت. ت 1337/10/1 شــماره ملــی 3821099836 
دخترمتوفــی 5- پــوران زیبائی به ش.ش 953 ت.ت 1341/1/1 شــماره ملــی 3820092560 دخترمتوفــی 6- پریوش زیبائی به 
ش.ش 1140 ت.ت 1343/6/29 شــماره ملــی 3820010920 دختــر متوفــی .به غیر از نامبردگان ورثه ی دیگــری ندارد. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م/الف: 9641
رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

"آگهی مزایده نوبت دوم"
در پرونده  کالســه 973185 شــعبه اول احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس، محکوم علیه نادر آخوند زاده فرزند آنه محمد، محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 4/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له بهزاد مهماندوست 
فرزند حســین و همچنین پرداخت مبلغ 9/998/000 ریال بابت نیم عشــر اجرائی در حق دولت و در مجموع 209/958/000 ریال که در راســتای اجرای حکم 
امــوال محکوم علیه شــامل ششــدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری به شــماره پــالک 61050 فرعی از یک اصلی بخش 10 به مســاحت 14/37 متر مربع 
واقع در خ امام خمینی شــمالی شــهید مطهری نرســیده به تقاطع حافظ مجتمع تجاری و اداری آخوند زاده طبقه اول در حق محکوم له توقیف گردیده و حسب نظریه 
کارشــناس در تاریخ 1397/11/06 به مبلغ 1/400/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت که جهت وصول محکوم به مقدار 36 ســهم مشاع از 240 سهم از 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب واحد تجاری به شماره پالک 61050 فرعی از یک اصلی بخش 10 به مساحت 14/37 متر مربع واقع در خ امام خمینی شمالی خ 
شــهید مطهری نرســیده به تقاطع حافظ مجتمع تجاری و اداری آخوند زاده طبقه اول و به مبلغ 209/999/988 ریال از طریق مزایده بفروش میرسد: 1- مزایده 
از مبلغ اعالمی کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود. 2-موعد مزایده روز چهار شنبه مورخه 1398/04/19 ساعت 9 الی 10 میباشد. 
3-مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد. 4-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس می باشد. 5-متقاضیان می 
توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. 6-این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر می گردد. 7-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد مبلغ 
پیشــنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگســتری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این صورت 
مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8-بهمراه داشــتن کارت شناســایی معتبر برای متقاضیان الزامی اســت.9-هزینه های انتقال ســند شامل دیون 

عوارض دارایی دفتر خانه و... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محکوم له کسر و تادیه میگردد./ش14 
  مدیر شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی                

رأی دادگاه
شماره بایگانی 960546  پرونده کالسه 9609981799000540 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گنبدکاووس )7 حقوقی قدیم(

 تصمیــم نهایی شــماره 9709971799000269- 97/3/12 خواهان: آقای ابراهیم صدقی فرزند ذوالفقار بــا وکالت خانم الهام ورور فرزند مهدی به 
نشــانی گنبد. خیابان طالقانی شــرقی. روبه روی پارک شــهرداری. ساختمان هیوه چی. طبقه 4 واحد 16 خوانده: آقای امیرهوشنگ شعبانیان فرزند ناصر به نشانی 
-خواســته ها: 1-مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2-مطالبه وجه چک 3-مطالبه حق الوکاله به درخواســت وکیل 4-مطالبه خســارات دادرسی رأی دادگاه در خصوص 
دادخواســت آقای ابراهیم صدقی فرزند ذوالفغار با وکالت خانم الهام ورور به طرفیت آقای امیر هوشــنگ شــعبانیان فرزند ناصر به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 
219/440/000 ریال به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به اســتناد یک فقره چک بشــماره 95/6/10-20943814-1584 
عهده بانک ملت با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، مالحظه مفاد دادخواســت تقدیمی و مســتندات ابرازی، مستند دعوی خواهان )چک( اگرچه ذاتا سند 
تجاری نیســت اما بر اســاس ماده 314 قانون تجارت از اوصاف و تضمینات اســناد تجاری برخوردار اســت و وجود آن در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
بــه میــزان وجه مندرج در آن بــه خواهان دارد بنابه مراتب مذکور و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ مراتب حضور نیافته و دفاعی ارائه ننموده اســت و نظر به 
اینکه براساس اصل فقهی استصحاب با اثبات دین اصل بربقای آن می باشد و در مانحن فیه خوانده در جهت اثبات برائت ذمه خویش دلیلی ارائه و اقامه نکرده 
اند از اینرو دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و به اســتناد مواد 313 ، 314 قانون تجارت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک و ماده واحده 
استفســاریه آن مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 198 و519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 
و نوزده میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پنج میلیون و هشــتصد و ســی و یک هزار ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین الزام او 
به پرداخت خســارت تاخیر در تادیه دین از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت آن بر اســاس تغییر شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و همچنین حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف 

بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گلستان می باشد./ش 16
رئیس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی گنبدکاووس-عابدی

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالســه 971711 شــعبه اول احکام مدنی شورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس محکوم علیه اسماعیل شکورزاده فرزند قدرت، محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 850.000.000 ریال بابت اصل خواســته)قیمت خودروی ال 90 صفر کیلومتر( و پرداخت مبلغ 1.345.000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت مبلغ 108.000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 62.900.000 ریال بابت خســارت از تاریخ 1396.07.25 لغایت روز انجام مزایده در حق محکوم له 
مجیــد بهزادیــان فرزند محمد ابراهیم و همچنین پرداخت مبلغ 45/717/650 ریال بابت نیم عشــر اجرائی در حق دولــت و در مجموع 960.070.650 ریال که 
در راســتای اجرای حکم اموال محکوم علیه شــامل دو دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 16041 فرعی از یک اصلی بخش 10 واقع در گنبد کاووس 
بلوار ســینا نبش خ شــهید شــیرودی در حق محکوم له توقیف گردیده و پالک موصوف به موجب دستور شــماره 972406 مورخ 1397/08/14 صادره از اجرای 
احکام مدنی دادگســتری شهرســتان گنبد کاووس و به مبلغ 200/000/000 ریال بازداشــت میباشد و حســب نظریه کارشناس در تاریخ 1397/10/18 بمبلغ 
5/666/666/666 ریال ارزیابی گردیده اســت که جهت وصول محکوم به و بازداشــتی مقدم مقدار 41 سهم مشاع از 240 سهم دو دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک ثبتی شماره 16041 فرعی از یک اصلی بخش 10 واقع در گنبد کاووس بلوار سینا نبش خ شهید شیرودی به مبلغ 968/055/551 ریال از طریق مزایده 
بفروش میرسد.1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.2- موعد مزایده روز دوشنبه مورخه 1398/04/17 
ساعت 9 الی 10 میباشد.3- مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد. 4- مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس 
میباشــد.5- متقاضیــان می توانند پنج روز قبــل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند.6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر میگردد. 7- برنده مزایده 
مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه 
نماید. در غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد.8- بهمراه داشــتن کارت شناســایی معتبر برای متقاضیان الزامی اســت.9- هزینه های 

انتقال سند شامل دیون عوارض دارایی دفتر خانه و... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محکوم له کسر و تادیه میگردد./ش12 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

"آگهی مزایده نوبت دوم"
در پرونده  کالسه 973127 شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس، محکوم علیه علی نریمانی فرزند سام، محکوم است 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 345/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 5/057/096 ریال بابت 
خســارت تاخیر تادیه در حق محکوم له محمد ابوالقاســمی فرزند رضا، و همچنین پرداخت مبلغ 1/270/104 ریال بابت نیم عشــر اجرائی در حق دولت و 
در مجموع 26/672/200 ریال که در راســتای اجرای حکم اموال محکوم علیه شــامل: 1-تعداد یک دستگاه چاپگر سه کاره رنگی مدل CL-4500 جوهر 
افشــان مســتعمل 2-تعداد یک دستگاه چاپگر رنگی IP-4500 با مارک کانن مستعمل 3-تعداد یک دستگاه چاپگر رنگی اپسون مدل G-4100 مستعمل 
4-تعداد یک دســتگاه چاپگر رنگی مدل G-86 اپســون مســتعمل 5-تعداد یک دستگاه چاپگر رنگی اپســون مدل G-64 مستعمل 6-تعداد یک دستگاه 
چاپگر رنگی اپسون مدل G-63 مستعمل در حق محکوم له توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1397/10/27 اموال شامل: 1-تعداد یک 
دســتگاه چاپگر سه کاره رنگی مدل CL-4500 جوهر افشــان مستعمل به مبلغ 4/000/000 ریال 2-تعداد یک دستگاه چاپگر رنگی IP-4500 با مارک 
کانن مســتعمل به مبلغ 3/500/000 ریال 3-تعداد یک دســتگاه چاپگر رنگی اپسون مدل G-4100 مستعمل به مبلغ 4/500/000 ریال 4-تعداد یک 
دســتگاه چاپگر رنگی مدل G-86 اپســون مســتعمل به مبلغ 3/500/000 ریال  5-تعداد یک دستگاه چاپگر رنگی اپسون مدل G-64 مستعمل به مبلغ 
3/500/000 ریال 6-تعداد یک دستگاه چاپگر رنگی اپسون مدل G-63 مستعمل به مبلغ 3/000/000 ریال و در مجموع 22/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است جهت وصول محکوم به از طریق مزایده به فروش می رسد: 1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
میشود. 2-موعد مزایده روز سه شنبه مورخه 1398/04/18 ساعت 9 الی 10 میباشد. 3-مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد. 4-مکان مزایده در 
شــعبه اول اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس می باشد. 5-متقاضیان می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور 
بازدید نمایند. 6-این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر می گردد. 7-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشــنهادی خویش را فی المجلس به صندوق 
دادگستری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این صورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط 

می گردد. 8-بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است./ش13 
  مدیر شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی                

"آگهی مزایده نوبت دوم"
در پرونده  کالسه 972650 شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس، محکوم علیه محمود جاللی فرزند قرجه، محکوم است 
بــه پرداخــت مبلغ 106/021/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/415/262 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 15/689/206 
ریــال بابــت خســارت تاخیر تادیه در حق محکوم له عبدالباســط پاژن براهوئی و همچنیــن پرداخت مبلغ 5/371/813 ریال بابت نیم عشــر اجرائی در حق 
دولت و در مجموع 128/497/019 ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم علیه شامل: 1-دو تخته فرش ترکمن 10 متری پشمی دست باف )طرح 
شــانگلی قرمز و الکی روناس( 2-دو تخته فرش ترکمن 12 متری پشــمی دســت باف )طرح قاب اناری( 3-یک دســت پشتی دســت باف پشمی 80*1/40 
)مدل جیران( 4-دو دســت پشــتی دســت باف پشــمی 80*1/40 )مدل گل قارچین( در حق محکوم له توقیف گردیده و حســب نظریه کارشناس در تاریخ 
1397/11/30 اموال شــامل 1- دو تخته فرش ترکمن 10 متری پشــمی دســت باف )طرح شــانگلی قرمز و الکی روناس( فی 27/000/000 ریال و در 
مجموع 54/000/000 ریال 2- دو تخته فرش ترکمن 12 متری پشمی دست باف )طرح قاب اناری( فی 30/000/000 ریال و در مجموع 60/000/000 
ریال 3-یک دســت پشــتی دست باف پشــمی 80*1/40 )مدل جیران( به مبلغ 5/000/000 ریال 4-دو دست پشتی دست باف پشمی 80*1/40 )مدل 
گل قارچیــن( فــی 5/000/000 ریال و در مجموع 10/000/000 ریال و در کل 129/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت جهت وصول محکوم به از 
طریق مزایده به فروش می رســد: 1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشــناس شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشود. 2-موعد مزایده روز شنبه 
مورخه 1398/04/15 ســاعت 9 الی 10 میباشــد. 3-مزایده برای جلســه دوم تشکیل میگردد. 4-مکان مزایده در شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس می باشــد. 5-متقاضیان می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند. 6-این آگهی فقط در 
یک نوبت منتشــر می گردد. 7-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشــنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگســتری تودیع و الباقی آنرا در 
مهلت یک ماه به حســاب مذکور واریز و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این صورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8-بهمراه داشــتن کارت 

شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است./ش15 
  مدیر شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی                

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه 960817 شــعبه اول احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس محکوم علیه علی تقی زاده فرزند حسین اصغر ، 
محکــوم اســت به پرداخــت مبلغ 31.365.348 ریال در حق محکوم له محمد ناصر چمی گر فرزند علی اکبــر و همچنین پرداخت مبلغ 1.250.000 بابت نیم 
عشر اجرائی در حق دولت و در مجموع 32.615.348 ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم علیه شامل یک دستگاه یخچال ویترین دار ایستاده به 
طول 2 متر و ارتفاع 180 ســانت و عرض 70 ســانت دارای چهار درب در حق محکوم له توقیف گردیده و حســب نظریه کارشناس در تاریخ 1397/12/17 
بمبلغ 43/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرســد.1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس شروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود.2- موعد مزایده روز چهارشنبه مورخه 1398/04/12 ساعت 9 الی 10 میباشد.3- مزایده برای جلسه 
اول تشــکیل میگردد. 4- مکان مزایده شــعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس میباشد.5- متقاضیان می توانند پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند.6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشر میگردد. 7- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی 
خویش را فی المجلس به صندوق دادگســتری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حســاب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه نماید. در غیر اینصورت مبلغ 

واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد.8- بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است./ ش17
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالسه 962834 شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس محکوم علیه علی سخاوی ، محکوم است به پرداخت 
مبلغ 120.000.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3.095.000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 50.983.302 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریــخ 1396.03.22 لغایــت آبان ماه ســال 1397 در حق محکوم له یونس چرکزی فرزند حاجی گلدی، و همچنیــن پرداخت مبلغ 8.703.915 ریال بابت 
نیم عشر اجرائی در حق دولت و در مجموع 182.282.217 ریال که در راستای اجرای حکم شخص ثالث به نام آقای حسین سخاوی فرزند نوبت اموال خود 
شامل1-دیسک کششی تاندوم پره کشاورزی )سنگین چرخ دار( 2-دیسک کششی تاندوم 28 پره کشاورزی )سبک چرخ دار( را در قبال محکوم به در حق 
محکوم له یونس چرکزی معرفی نموده که توقیف و تحویل امین گردیده و حســب نظریه کارشــناس در تاریخ 1398.01.26 اموال شامل 1-دیسک کششی 
تاندوم پره کشــاورزی )ســنگین چرخ دار( به مبلغ 50.000.000 ریال و 2-دیسک کششی تاندوم 28 پره کشاورزی )سبک چرخ دار( بمبلغ 35.000.000 
ریال و در مجموع 85.000.000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرسد.1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس 
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود.2- موعد مزایده روز یکشنبه مورخه 1398/04/16 ســاعت 9 الی 10 میباشد.3- مزایده برای 
جلســه دوم تشــکیل میگردد. 4- مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس میباشد.5- متقاضیان می توانند 
پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند.6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر میگردد. 7- برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای 
پیشــنهادی خویــش را فــی المجلس به صندوق دادگســتری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حســاب مذکور واریز و فیش آنــرا ارایه نماید. در غیر 

اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد.8- بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است./ ش11 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

آگهی فقدان دانشنامه
آقای محمد عاکف دارای شناســنامه شماره 3859 صادره از مشــهد متولد 1364 فرزند غالمرضا اظهار میدارد که 
دانشنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناسی ناپیوسته ایشان مفقود گردیده است لذا به موجب این اگهی دانشنامه 
مذکور ابطال میگردد از یابنده تقاضا میشــود مدرک فوق را از طریق پســت به نشــانی مشــهد بزرگراه امام علی ) 
ع( بلوار شــهید رفیعی خیابان فالحی 4/12 کد پســتی 9184168619 ارسال و یا درصورت امکان تحویل نمایند 

3-1 مشهد 

در  5 سال با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
صورت گرفت:

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکی 
بیش از 99 درصد 

اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان 
گفت: طی 22 سال از سالهای  70 تا 92  ، ) قبل از  انعقاد قرارداد بیع متقابل میان  
شرکت فوالد مبارکه و شرکت آبفا استان اصفهان( حدود 150 کیلومتر لوله گذاری  
شــبکه فاضالب  در شهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال 92 تا پایان 

سال 97 ، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتی گردید.
مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضالب در شهر مبارکه 
با بیش از 99 درصد پیشــرفت فیزیکی آماده بهره برداری است فقط  حدود3 کیلو 

مترتا تکمیل شبکه فاضالب شهر مبارکه   باقیمانده است.
وی با اشاره به اجرای شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 70 تا سال 92 اعالم 
کرد:طی 22 سال با اجرای 80 کیلو متر شبکه فاضالب در شهر مبارکه و 70 کیلو 
متــر در محله صفائیه مبارکه اجرای شــبکه فاضالب در این منطقه تنها حدود 48 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهنــدس امینی در خصوص اجرای شــبکه فاضــالب در شــهر کرکوند بیان 
کرد:اجرای شــبکه فاضالب در شــهر کرکوند پس از انعقاد قــرارداد بیع متقابل با 
سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان 

سال 97 بیش از 45کیلومتر مترشبکه فاضالب در این شهر  اجراءشد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان 
اینکه اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی 
درحال تکمیل شدن است خاطر نشان ساخت: با اجرای حدود 4کیلومتر باقیمانده 
شبکه فاضالب شهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت 
پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می گیرند. وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد 
قرار داد الحاقیه بیع متقابل میان شرکت فوالد مبارکه وآبفا استان اصفهان به منظور 
اجرای شبکه فاضالب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان 
ســال 97 بیش از  45 کیلومتر شــبکه در زیباشهر اجراء شــد که بیانگر پیشرفت 
78درصدی اســت و نیز در شــهر دیزیچه با اجرای 88 کیلومتر شاهد بیش از 79 

درصد پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضالب دراین منطقه هستیم
برگزاری نمایشگاه با رویکرد ویژه به صنایع دستی 
با حضور 300 مشارکت کننده درروزهای 28 تا 31 

خرداد در اصفهان
اصفهان - بهمن توکلی فرد -

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان در  نشست خبری 
از توجه ویژه به صنایع دســتی در نمایشــگاه امسال خبر داد و گفت: تاکنون 300 
مشــارکت  کننده برای شــرکت در یازدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع دســتی اصفهان اعالم حضــور کرده اند که این نمایشــگاه در فضای 9 هزار 

مترمربع برگزار می شود. 
علی یارمحمدیان اظهار کرد: شــرکت نمایشگاه ها شــرایطی فراهم می کند که 

اخبار شهرستان ها
فعــاالن در تمامی حوزه ها در این مکان حضور پیدا  کنند و امیدواریم برگزاری این 

نمایشگاه به رونق اقتصادی بینجامد. 
وی بیان کرد: این نمایشــگاه ششــمین رویداد از 55 نمایشــگاه  در نظر گرفته 
شده در ســال جاری محسوب می شــود؛ امیدواریم این نمایشگاه، نقطه عطفی در 

جذب گردشگر باشد. 
وی افزود: شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی می توانــد باعث افزایش جذب 
گردشــگر به یک منطقه شود؛ امروزه نمایشــگاه ها بهترین ابزار بازاریابی به شمار 
می روند؛ در نمایشگاه است که فعاالن حوزه گردشگری می توانند حضور پیدا کنند 

و با افراد فعال در صنعت خود مالقات کنند. 
یارمحمدیان گفت: امروز محیط طبیعی، صنایع دستی و آثار تاریخی فقط موجب 
جذب گردشگر نمی شود بلکه رویدادهای فرهنگی و اقتصادی و برگزاری نمایشگاه ها 
نیز می تواند باعث جذب گردشگر در یک منطقه شود؛ در دنیا نمایشگاه های جهانی 
و منطقه ای برگزار می شــود که در این نمایشــگاه تعداد باالیی گردشــگر به آن جا 

می روند. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان عنوان کرد: یازدهمین 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی که در اصفهان برگزار می شود، می تواند فرصتی 
برای معرفی پتانســیل های گردشگری استان باشــد و ظرفیت سایر استان ها را به 

نمایش بگذارد. 
وی بیان کرد: اصفهان قطب گردشگری ایران است؛ بر اساس آمار سازمان میراث 
فرهنگی، اصفهان در جذب گردشــگران خارجی رتبه نخست و در رتبه دوم جذب 
گردشگران داخلی را داشته است و با 22 هزار اثر ثبت شده ملی و 17 اثر ثبت شده 
جهانی پتانســیل باالیی در این حوزه دارد؛ همچنین با تکمیل نمایشگاه بین المللی 

بزرگ، این ظرفیت را داریم که نمایشگاه منطقه ای بزرگ برگزار کنیم. 
در این نشست خبری همچنین فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری استان، علیرضا ساالریان نماینده وزارت امور خارجه در استان 
و نصیر ملت رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز پیرامون اهمیت ونقش گردشــگری مطالبی بیان نمودند . نمایشــگاه 
گردشــگری و صنایع دستی 28 تا 31 خرداد سالجاری در محل نمایشگاههای بین 

المللی اصفهان  پل شهرستان برگزار می شود .

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
انجمن صنفی كارفرمایی شركت های نرم افزاری استان تهران )آشنا(

 مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور ، روز دوشنبه مورخ 15/4/98 ساعت 14 در محل دفتر انجمن به  
آدرس خیابان بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه ساوجی نیا – پالک 4 – طبقه 5 -واحد7 برگزار می گردد. 

از کلیه کارفرمایان عضو انجمن صنفی مربوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.

دستور جلسه : 
1 -تجدید انتخابات بازرسی انجمن  

2 -استماع گزارش هیات مدیره و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان سال 97
3 -سایر مواردی که تصویب آنها بر عهده مجمع عمومی عادی می باشد.
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