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كمبود محصول دليل جديد افزايش قيمت

نظارتهاييكهگرانيموبايلراتشدیدکرد

در شرايطي كه از سوي وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات اعالم شده قيمت تلفنهاي
هوشمند كاهش مييابد فروشندگان عالءالدين
از گرانتر شدن قيمتها خبر ميدهند .دليل
اين امر را نيز كمبود محصوالت در بازار عنوان
ميكنند .به گفته فروشندگان موبايل ،كمبود
موبايل در بازار به دليل ترخيص نشــدن و يا
به زبان آنها آزاد نشدن گوشيهاي هوشمند
است .حال تصور ميكنيد دليل آزاد نشدن اين
محصوالت چيست؟ كنترل بازار و قيمتها!
امري كه خود موجب گرانتر شــدن قيمت
موبايل شــده اســت .به گفته يداهلل صادقي
رييــس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
اســتان تهران؛ هماكنون در سازمان حمايت
مصرفكننــدگان و توليدكننــدگان قيمت
كاالهاي ورودي در حال بررسي است و با توجه
به توزيع حدود  ۲۲۴هزار دستگاه تلفنهمراه
و باقــي ماندن حدود  ۹۴هزار دســتگاه در
انبارهــاي واردكنندگان ،منتظر اعالم قيمت
از ســوي سازمان حمايت از مصرفكنندگان
و توليدكنندگان است تا نه تنها مابهالتفاوت
قيمت واقعي با آن چيزي كه در بازار فروخته
شده است محاسبه شوند بلكه مابقي تلفنهاي
همراه توزيع نشــده با قيمت درست در بازار
عرضه شوند .اين نظارت نه تنها موجب تنظيم
بازار نشــده است بلكه بر گراني موبايل دامن
زده اســت .به گفته او بــراي واردكنندگان
موبايل كميتهاي تشكيل و  ۴۰واردكننده را
مورد بررسي قرار داديم كه  ۳۵شركت از آنها
مختص تهران بوده است.
به هر روي اين اقدامات تاكنون تنها يك نتيجه
داشته است؛ گرانتر شدن قيمت موبايل.

  كمبود محصوالت در بازار
به گفته فروشندگان پاساژ عالءالدين قيمت
گوشيهاي هوشمند گرانتر هم ميشوند و
قيمتهاي كنوني موقتي هستند و به زودي
حتي ممكن است تا زمان چاپ اين گزارش،
قيمتها افزايش چشــمگيري داشته باشند
كــه دليل اصلي آن نيــز كمبود محصوالت
در بازار است.
يكي از توزيعكنندگان و فروشندگان موبايل
در پاساژ عالءالدين در گفتوگو با «جهانصنعت»
اظهار كرد :بــه زودي قيمت موبايلها گرانتر
ميشود .دليل آن نيز كمبود جنس در بازار است.
بسياري از فروشندگان اكنون هيچ كااليي براي
فروش ندارند .واردكنندگان نيز عنوان ميكنند
كه اجناس آنها از گمرك ترخيص نشده و اين امر
موجب گرانتر شدن محصوالت شده است.

به گفته او قرار است مجددا ارز دولتي در اختيار
واردكنندگان قرار بگيرد .روز چهارشنبه ،بيستم
تيرماه بسياري از واردكنندگان و فروشندگان
موبايل از اعالم قيمت بســياري از محصوالت
خودداري كرده و اعالم كردند كه اين محصوالت
به زودي گرانتر خواهند شد.
  گرانفروشي موبايل ادامه دارد
روايت يك خريدار موبايل از خريد جديد خود
نشان ميدهد با وجود استعالم از سامانه همتاي
رجيستري كه ميگويد گوشي با دالر دولتي وارد
شــده اما همان گوشي بي واهمه با دالر هشت
هزار تومان فروخته ميشود.
به گزارش فارس ،تجربه يك خريدار گوشي از
خريد جديد خود در پاساژ عالءالدين شرحي از
وضعيت واقعي بازار گوشي تلفنهمراه و تخلفات
در اين بازار به همراه دارد.

به گفته اين خريدار ،برخي از فروشندهها از
قيمت دادن پرهيز ميكردند و تمامي كساني كه
قيمت ميدادند قيمت را براساس دالر 8000
تومان اعالم ميكردند.
وي گفت :در هيچ مغازهاي نتوانستيم گوشي
بــا دالر  4200هزار تومان پيدا كنيم ،حتي به
نمايندگي چند شركت واردكننده نيز مراجعه
كرديم كه گفتند جنس موجود ندارند .در آخر
در مغازهاي شــخصي خريد كرديم و فروشنده
با ما اتمام حجت كرد كه ادعايي درباره قيمت
براســاس دالر  4200تومــان و  8هزار تومان
نداشته باشــيم چون او فقط فروشنده است و
كاال را با مقداري سود از واسطه گرفته است؛ اگر
ميخواهيم خريد كنيم اگر نميخواهيم منتظر
بمانيم وضعيت بازار روشن شود كه ما ترجيح
داديم خريد كنيم زيرا مشخص نيست وضعيت
چه زماني روشن شود.
اين خريدار ادامه داد :براي احراز اصالت گوشي
و فعالســازي نيز تمامي مراحل رجيستري را
مانند گذشــته انجام داديم و حتي ديديم كه
گوشي با دالر  4200تومان وارد شده است.
وي گفت :فروشنده به ما گفت كه «مغازههاي
ديگر از مشتري ميخواهند پول را در باجه بانك
سامان در پاساژ عالءالدين به حساب بريزد يا در
 2نوبت يكي به ازاي دالر  4200تومان و ديگري
مابهالتفاوت دالر  4200و  8هزار تومان كارت
ميكشــند يا ميخواهند كه وجه را اينترنتي
واريــز كنيد اما من ايــن كار را نميكنم»؛ در
نهايــت  9ميليون و  400هزار تومان را يكباره
كارت كشيديم و يك فاكتور چاپي غيررسمي
نيز دريافت كرديم كه فقط شناسه دستگاه در
آن ثبت شده بود.

 با متخلفان برخورد ميشود
به تازگي نيز رييس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان تهران از تشكيل كميتههايي
براي بررســي گرانفروشي از سوي شركتهاي
دريافتكننده ارز دولتي مانند خودرو و موبايل
خبر داد و اعالم كرد :خســارت مردم از محل
جريمه متخلفان جبران ميشود؛ لذا معترضان
به ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
تهران مراجعه كنند و در ســامانه  ۱۲۴اعالم
گزارش كنند.
يداهلل صادقي ،رييس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان تهران افزود :از مردم ميخواهيم كه
با سامانه  ۱۲۴يا وزارت صنعت ،معدن و تجارت
استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران
خسارتشان اقدام كنند.
وي گفــت :از زماني كه طرح رجيســتري
تلفنهمراه اجرا شده ،هر دستگاه موبايل از زماني
كه از گمرك ترخيص ميشود تا به عمدهفروش و
نهايتا مصرفكننده ميرسد ،به دقت رصد شده و
بايد انتقال مالكيت به صورت جداگانه در سيستم
ثبت شــود چرا كه در غيــر اين صورت امكان
استفاده از تلفنهمراه وجود نخواهد داشت.
 سخن آخر
كنترل بازار نيزبايد به روش اصولي و درست
انجام شود نه اينكه مسووالن اجناس را ترخيص
نكنند و در نهايت بــر گراني بازار دامن بزنند!
پرســش اينجاست كه مسووالن پيش از عمل
و نظارت به عواقب اقدامات خود فكر ميكنند؟
به دليل كمبود محصول ،قيمت موبايلها باز هم
گرانتر شده و دليل اين امر نظارت بر محصوالت
موبايل است .از ســوي ديگر وعدههاي وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات نه تنها به حقيقت
نپيوسته اســت بلكه موبايلفروشان همچنان
قيمتها را افزايش ميدهند! به نظر ميرســد
اين وعده نيز مانند ديگر وعدههاي دولت روحاني
بوده است .هرچند محمدجواد آذريجهرمي،
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ثابت كرد در
شفافسازي مالي مصمم است.

خبر

رييس ســازمان فناوري اطالعات ايران گفت :مشاركت
و ســرمايهگذاري بخش خصوصي ،يكي از الزمههاي اصلي
توسعه پايدار در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات محسوب
ميشود.
به گــزارش مركز روابطعمومي و اطالعرســاني وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات ،رسول سراييان رييس سازمان
فناوري اطالعات در نشستي با فعاالن حوزه فناوري اطالعات
استان گلستان ،با بيان اينكه مشاركت و سرمايهگذاري بخش
خصوصي ،يكي از الزمههاي اصلي توســعه پايدار در حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات محسوب ميشود .گفت :با توجه
به همين ديدگاه دو راهبرد كلي در دولت الكترونيكي و شبكه
ملي اطالعات مصوب شده است.
وي افزود :امكان مشاركت بخش خصوصي در پروژههاي
دولت الكترونيكي با مصوبه دولت فراهم شده و بر همين اساس
راهكارهاي قانوني الزم براي اين امر پيشبيني شده است.

الزمه توسعه پايدار در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات

ســراييان تصريح كرد :از ســوي ديگر ،سازمان فناوري
اطالعات ايران با توجه به تبديل شدن به يك سازمان توسعهاي،
اين امكان را دارد تا در پروژههاي حوزه فناوريهاي نوين كه
بخش خصوصي تمايلي به حضور در آنها ندارد ،با مشاركت 50
درصدي با بخش خصوصي وارد شده و پس از سه سال ،آن
پروژه به صورت كامل به بخش خصوصي واگذار شود.
 سقوط  ۱۲پلهاي ايران در ردهبندي جهاني سرعت
اينترنت
ديجياتو  -دادههاي مربوط به  ۱۶۳ميليون تست جهاني
پهناي باند حاكي از سقوط  ۱۲پلهاي سرعت اينترنت ايران
نسبت به سال گذشته است.
بر اساس تحقيقات بينالمللي جديد در رابطه با پهناي
باند كشورهاي اروپايي و آمريكايي شمالي از اينترنت بسيار

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي
تجديدنظرخواه آقاي مصطفي رحيم پور ازغدي دادخواست تجديدنظرخواهي به طرفيت تجديدنظرخوانده
قاسم اميري لقماني نسبت به دادنامه شماره  9709977575800331در پرونده كالسه  970031شعبه  8حقوقي
مشــهد تقديم كه طبق موضوع مواد  73و  346قانون آئين دادرســي مدني به علت مجهولالمكان بودن پس
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم
تجديدنظرخواهي را دريافت و چنانچه پاســخي دارد كتبا بــه اين دادگاه ارائه نمايد .در غير اينصورت پس از
انقضای مهلت مقرر قانوني نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.

مدير دفتر شعبه  8دادگاه عمومي حقوقي مجتمع امام خميني مشهد -م الف 14638

آگهي ابالغ دادنامه
به اين وسيله پيرو آگهي قبلي به خانم كيميا باادب برزگر فرزند خدايار فعال مجهولالمكان ابالغ ميشود در مورد
شكايت طاهره رضازاده ارهكمر عليه شما داير به انتقال مال غير به موجب دادنامه شماره 9709975116100426
مورخ  97/04/03در پرونده  106/970086به تحمل دو سال حبس تعزيري ،رد مال به شاكي به مبلغ دويست
و پنجاه ميليون ريال و پرداخت معادل همين مبلغ به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم شده ايد .مراتب
از اين طريق در روزنامه درج ميشــود .راي صادره غيابي و از تاريخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانوني
قابل واخواهي در اين دادگاه است.

مدير دفتر شعبه  106دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي عدالت مشهد -م الف14637

آگهي احضار متهم
به اين وســيله برابر ماده  174قانون آيين دادرســي كيفري به آقاي عباس فدايي به اتهام شركت در شروع
به كالهبرداري در پرونده كالســه  106/961334موضوع شكايت شركت ايرانول ابالغ ميگردد تا جهت دفاع
از اتهام انتســابي خود در مورخ  97/06/10ســاعت  11صبح در شــعبه  106دادگاه كيفري دو مشهد مستقر
در مجتمع قضائي عدالت نبش شــيرودي  13حاضر و در غير اين صورت دادگاه به موضوع رســيدگي و حكم
مقتضي صادر خواهد نمود.

رئيس شعبه  106دادگاه كيفري دو مشهد -مالف 14636

آگهي احضار متهم
در پرونده كالســه  951054شــعبه  119دادگاه كيفري دو مشهد خانم سارا درياشناس فرزند بوذرجمهر به
جرم كالهبرداري رايانهاي موضوع شكايت مهرآفرين كالهان تحت تعقيب ميباشد و به واسطه معلوم نبودن
محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده  344قانون آيين دادرســي كيفري مراتب در روزنامه آگهي ،نامبرده
مكلف اســت راس ساعت  9صبح مورخه  1397/05/23در شــعبه  119دادگاه كيفري  2مشهد واقع دربلوار
شــهيد شــيرودي  13حاضر و از اتهام انتســابي دفاع نمایيد ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي
و اتخاذ تصميم خواهد شد.

مدير دفتر شعبه  119دادگاه كيفري دو مشهد -مالف14757

آگهي احضار متهم
در پرونده كالسه  960926شعبه  119دادگاه كيفري دو مشهد خانم زهرا رحماني مشهد فرزند غالمرضا به
جرم سرقت گوشي موضوع شكايت محسن نصيري تحت تعقيب ميباشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت
نامبرده و به تجويز ماده  344قانون آيين دادرسي كيفري مراتب در روزنامه آگهي ،نامبرده مكلف است راس
ساعت  9صبح مورخه  1397/05/24در شعبه  119دادگاه كيفري  2مشهد واقع دربلوار شهيد شيرودي  13حاضر
و از اتهام انتسابي دفاع نمايد ،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

مدير دفتر شعبه  119دادگاه كيفري دو مشهد -مالف14756
آگهي مزايده (مرحله اول)

نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده اجرايي به كالسه بايگاني  960930شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آستارا
و در راستاي عمليات اجراي اجرائيه به شماره  9610421820800066اموالي به مشخصات ذيل به نام مسعود
عليدخت شكيبا و خانم اليزا صيامي نمين توقيف و ارزيابي گرديده است لهذا در اجراي مواد  137و  140قانون
اجــراي احكام مدني در جهت تاديه محكوم به در حق آقاي طيب عباســي تقي ديزج اموال موصوف در تاريخ
 1397/05/13ســاعت  9صبح در دفتر شــعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر آستارا از طريق
مزايده به فروش خواهد رسيد .قيمت فروش پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كسي كه باالترين قيمت را
پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ،ده درصد مبلغ پيشنهادي از برنده مزايده فيالمجلس اخذ و مشاراليه مكلف
اســت ظرف مدت يك ماه نسبت به پرداخت مابقي ثمن معامله اقدام در غير اين صورت ده درصد پرداختي
به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شــد .متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل  5روز قبل از
موعد مزايده به دفتر شعبه مراجعه تا موجبات بازديد مورد مزايده فراهم گردد.
مشخصات اموال موضوع فروش:
تعداد  3100بسته سلفني چاي سیاه شكسته ممتاز صادراتي هر بسته به وزن سيصد گرمي به وزن  930كيلوگرم
با مارك شاهسون به ارزش هر كيلو  300/000ريال
به مبلغ كل  279/000/000ريال
الزم به ذكر است كه كليه هزينههاي نقل و انتقال امتيازات مورد مزايده بر عهده خريدار خواهد بود.

جوان -مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر آستارا

آگهی حصر وراثت
آقاي سيدعلي رضوي فرزند سيدمحمدجواد شناسنامه به شماره  484-012723 -9و محل صدور شناسنامه
ازنا به شرح دادخواستي به كالسه پرونده  9709986710200233از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت
نموده كه شادروان سيدمحمدجواد رضوي فرزند آقانور به شماره شناسنامه  52و تاريخ تولد 1339/06/04
و در تاريخ  1397/03/31در اقامتگاه دائمي خود بدرود گفته ورثه آن منحصر است به:
 -1نام و نامخانوادگي مريم عيســيوند شــماره شناسنامه  109تاريخ تولد  1319/11/14صادره از ازنا نسبت
همسر  -2نام و نامخانوادگي ســيدعلي رضوي شماره شناسنامه  484-012723-9تاريخ تولد 1374/12/18
صادره از ازنا نســبت فرزند  -3نام و نامخانوادگي سيده ســپيده رضوي شماره شناسنامه  4249تاريخ تولد
 1367/05/28صادره از ازنا نسبت فرزند
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كســي
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او ميباشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم
دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

 15995مالف -شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان ازنا

با كيفيتي بهره ميبرند ،در حالي كه اوضاع براي كاربران در
ديگر نقاط جهان چندان مناسب نيست.
اين دادهها توسط M-Labبا همكاري «انستيتوي فناوري
باز آمريكا»« ،جستوجوي منبع باز گوگل» و «PlanetLab
«دانشگاه پرينستون» طي  ۱۲ماه جمعآوري شده و كامپايل
نهايي نيز بر عهده سايت  Cableقرار داشته است.
بر اساس اين مطالعه كه بر پايه  ۱۶۳ميليون تست سرعت
اينترنت در  ۲۰۰كشور جهان صورت گرفته ،متوسط پهناي
باند در جهان با افزايش  ۲۳درصدي به  9/1ميليون بيت در
ثانيه رسيده در حالي كه اين ميزان در سال قبل  7/4ميليون
بيت در ثانيه بوده است.
بر اين اساس سنگاپور با ميانگين سرعت دانلود ۶۰مگابيت
در ثانيه در صدر جدول قرار گرفته و پس از آن كشــورهاي

آگهي حصر وراثت
آقاي علي راه داراي شناســنامه شماره  191به شرح دادخواست به كالسه  960237/9ش  /5ح از اين دادگاه
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن راه به شناسنامه  139مهاباد در
تاريخ  96/12/12اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به  4پسر و  5دختر
 -1رحيم راه فرزند حسن داراي شش 172
 -2رحمن راه فرزند حسن داراي شش 143
 -3ابراهيم راه فرزند حسن داراي شش 184
 -4علي راه فرزند حسن داراي شش 191
پسران متوفي
 -5شمع راه فرزند حسن داراي شش 141
 -6زهرا راه فرزند حسن داراي شش 170
 -7مروت راه فرزند حسن داراي شش 142
 -8خديجه راه فرزند حسن داراي شش 140
 -9فاطمه راه فرزند حسن داراي شش 171
دختران متوفي
ي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مينمايد
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت پ 
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف سه ماه به
دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

ايوبي -رئيس شعبه  5شوراي حل اختالف شهرستان مهاباد

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
در خصوص دعوي عثمان ســليمان آتشســودا به طرفيت  -1محمد حمدشــور گنداوبــا  -2صابر ميهني
 -3رضا زرزانليوان به خواســته اعتراض شــخص ثالث نســبت به پرونده اجرايي  900175مطروحه در شعبه
دو دادگاه عمومي حقوقي آســتارا و ابطال عمليات اجرايي و مزايده و رفع توقيف از خودرو ،پرونده كالســه
9709981820200012به شماره بايگاني  970030در شعبه دوم عمومي حقوقي آستارا ثبت و تحت رسيدگي
ميباشد و به لحاظ مجهولالمكان بودن خوانده رديف سوم آقاي رضا زرزانليوان فرزند مامند با رعايت ماده
 73قانون آيين دادرسي مدني از خوانده صدراالشاره دعوت ميشود به روز محاكمه مورخ  97/6/12ساعت
 10صبح در دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي آستارا حاضر شوند .تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي
يك ماه ميباشد در غير اين صورت دادگاه تصميم قضايي مقتضي اتخاذ مينمايد.

شامرزي -مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) آستارا

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي ياور زارع فرزند داود
خواهان آقاي فرامرز جعفرينافچي فرزند نجفقلي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي ياور زارع فرزند داود
به خواســته مطالبه خســارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983844400576
شوراي حل اختالف شماره  4شهرستان شهركرد ثبت و وقت رسيدگي مورخ  1397/05/27ساعت  09:00تعيين
كه حسب دستور شورا طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس
از تاريخ انتشار آگهي به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي و استماع گواهي گواهان در شورا حاضر گردد.

رئيسي -مسئول دفتر شوراي حل اختالف شماره  4شهرستان شهركرد

آگهي ابالغیه
خواهان آقاي امير هموله فرزند محمدنبي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي حسين آقاكريمي فرزند رضا
به خواسته الزام به انجام تعهد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986710600502
شــعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا ثبت و وقت رسيدگي (فراهم نمودن موجبات
قرار كارشناسي) مورخ  1397/05/29ساعت  08:30تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئين دادرسي مدني به علت مجهولالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد
كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت
مقرر فوق جهت رسيدگي (فراهم نمودن موجبات قرار كارشناسي) در دادگاه حاضر گردد.

 15991مالف -اسدالهي -شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان ازنا
آگهي مزايده اموال غيرمنقول (مرحله اول)

نوبت اول
نظر به اينكه در پرونده اجرايي به كالســه  970069شــعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آستارا و
در راســتاي عمليات اجراي اجرائيه به شــماره  9610421820800018ملك به مشخصات ذيل به نام عليرضا
خدادادي فرزند بيوك به شماره ملي  545977810توقيف و ارزيابي گرديده است لهذا در اجراي مواد 137
و  140قانــون اجــراي احكام مدني در جهت تاديه محكوم به در حق آقــاي عادل ابراهيميفرد فرزند قدرت
به شــماره ملي  0041261674ملك موصوف در تاريخ  1397/05/15ســاعت  11صبح در دفتر شعبه اجراي
احكام مدني دادگستري شهرستان بندر آستارا از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد .قيمت فروش پايه از
بهاي ارزيابي شــده شــروع و به كسي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ،ده درصد مبلغ
پيشــنهادي از برنده مزايده فيالمجلس اخذ و مشاراليه مكلف اســت ظرف مدت يك ماه نسبت به پرداخت
مابقي ثمن معامله اقدام در غير اين صورت ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد
خواهد شد .متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل  5روز قبل از موعد مزايده به دفتر شعبه مراجعه تا موجبات
بازديد مورد مزايده فراهم گردد.
مشخصات ملك موضوع فروش:
پالك فوق با كاربري مســكوني واقع در طبقه چهارم واحد شرقي در مجتمع آپارتماني كانسپت  2كه وضعيت
درب ورودي جنوبي شــش دانگ يك واحد آپارتماني با كاربري مسكوني در واحد شرقي طبقه  4از مجتمع 8
واحدي بر روي پيلوت به مساحت  85/07مترمربع ميباشد مشتمل بر دو اتاق خواب ،هال و پذيرايي ،آشپزخانه
و سرويس بهداشتي ،اسكلت ساختمان از بتن آرمه نما آلمینيوم كامپوزيت و سنگ تيشهايي كف از نوع پاركت و
داراي تزئينات روشنايي ،سرويس و آشپزخانه كاشيكاري از نوع ايراني و داراي امتيازات آب برق گاز مستقل
ميباشد و همچنين ساختمان مذكور داراي  7سال قدمت ميباشد كه با توجه به كارشناسي انجام گرفته قيمت
هر متر مربع شش دانگ آپارتمان فوق به مبلغ  12/000/000ريال به ازای  85/07مترمربع وضع موجود كه
به مبلغ كل  1/020/840/000ريال برآورد ميگردد.
الزم به ذكر است كه كليه هزينههاي نقل و انتقال امتيازات مورد مزايده بر عهده خريدار خواهد بود.

جوان -مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بندر آستارا

سوئد و دانمارك به ترتيب با سرعت دانلود  ۴۶و  ۴۴مگابيت
در ثانيه قرار گرفتهاند.
همانطور كه گفتيم اوضاع براي ديگر نقاط جهان از جمله
خاورميانه چندان خوشايند نيست ،براي مثال سرعت اينترنت
ايران با ميانگين 2/2مگابيت در ثانيه و سقوط ۱۲پلهاي نسبت
سال گذشته جايگاهي بهتر از  ۱۴۵را به دست نياورده است.
در اين منطقه تركيه با سرعت دانلود  4/9مگابيت در ثانيه و
با وجود افت  ۸پلهاي به عنوان بهترين كشور خاورميانه در
رده نود و يكم قرار گرفته و پس از آن امارت ،عمان و عربستان
قرار دارند .در انتهاي اين ليســت نيز كشورهاي جنگزده
سوريه و سومالي قرار گرفتهاند كه سرعت دانلود يك مگابيت
در ثانيه را در اختيار كاربران قرار ميدهند .نكته نااميدكننده
اينجاست كه بهبود ميانگين جهاني سرعت اينترنت بيشتر
مربوط به كشورهاي پيشرفته است و جهان سوم در آن نقش
چنداني نداشته است.

آگهی ابالغیه
خواهان رمضان توانا دادخواســتی تحت عنوان مطالبه علیه خوانده ســبحان فرجی تقدیم شورای حل اختالف
حوزه  9نموده که پس از ثبت وقت رسیدگی مورخ  97/6/31ساعت  9:30صبح تعیین به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواست و مستفاد از ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود .شماره
پرونده716/9/96 :

حوزه  9شورای حل اختالف شهرستان قدس -مالف1079

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به :کالسه پرونده 3/970393:وقت رسیدگی1397/05/30 :
ساعت  11صبح
خواهان :شــرکت ســولیران به نمایندگی آقای فرشــاد فتوحی خوانده :وحید صباغی عامره فرزند علیاکبر
خواسته :مطالبه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه به شورای حل اختالف نموده که وقت رسیدگی به شعبه  3ارجاع گردیده و
وقت رســیدگی فوق تعیین شده به علت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه
به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود
تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به
وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود

دفتر شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان قدس -مالف1078

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم
ردیف 1نام :مهدی فطری نام پدر :یوســف نشــانی :قزویــن -کیلومتر جاده4جاده قدیم تهــران -بعد از پل
پالک -321تولیدی تاروپود
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم
ردیف 1نام :مرتضی نام خانوادگی :عبدالهی نشانی :قزوین -پشت امامزاده سید محمد -رو به روی موتورسازی
پخش گلچین
محکوم به:
به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9710092823200102و شــماره دادنامه مربوطه
9709972823200031محکــوم علیه محکوم اســت به پرداخت100/000/000ریال ازبابت اصل خواســته و
475/000ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارات تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ تقدیم دادخواســت
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی درحق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
-1ظــرف مــدت ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده 34قانون اجــرای احکام مدنی)-2 .ترتیبی برای
پرداخت محکوم به بدهد-3 .مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت
همه اموال منقول و غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقلو انتقاالت و هر نوع
تغییر دیگردر اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام
قضائی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشت میشود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت
مالی  -4 .)1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری
درجــه هفت را در پی دارد( .ماده 34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده  16قانون نحوه اجرای
محکومیــت مالی  -5 .)1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم
به یا هر دو مجازات میشود( .ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 .)1394چنانچه صورت اموال پس
از مدت سی روز ارائه شود آزادی محکومعلیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود( .تبصره 1ماده  3قانون اجرای محکومیت مالی )1394

زینب جلو خانی نیارکی -مسوول دفتر شعبه22شورای حل اختالف شهرستان قزوین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم خدیجه رجبی مقدم فرزند علی
خواهان آقای میثم جنت مکان دادخواستی به طرفیت خوانده خانم خدیجه رجبی به خواسته مطالبه چک مطرح
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709982823300090شعبه  23شورای حل اختالف شهرستان
قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/21ساعت  16:15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
ن
مریم رشوندملی -مسئول دفتر شعبه 23شورای حل اختالف شهرستان قزوی 
آگهی حصروراثت
خانم لیالجعفری نژادفردکهن فرزند کریم دارای شناســنامه شماره 41به شرح درخواست به کالسه 970216
از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهزاد امینی فرزند
هاشــم به شناســنامه 1155در تاریخ  1397/2/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1بیتا امینی شماره شناسنامه 4312377103صادره از قزوین
 -2لیالجعفری نژاد فردکهن ش ش 41صادره از قزوین
 -3ذلیخا صالحی ش ش  1891صادره از بوئین زهرا
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامهای از متوفی نزد اوباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.

مصطفی محمدرضایی -قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهر قزوین

9

خبر

برگزاري نمايشگاه بينالمللي تخصصي دوربينهاي
ديجيتال ،هنر عكاسي و تصويربرداري ،سمعي و بصري
و تجهيزات وابسته

نمايشگاه 2018 D.I.Fيك رويداد تخصصي4
روزه است كه براي شانزدهمين سال متوالي از 26
تا  29تير  1397در مجتمع نمايشگاهي گفتوگو
(محل دائمي نمايشگاههاي تخصصي شهرداري
تهران واقع در بزرگراه چمران جنوب) با پشتيباني
و اخذ مجوز از ســازمان توسعه تجارت ايران و در
راستاي سياستهاي كالن اقتصاد مقاومتي و بهبود
فضاي كسبوكار و حمايت از توليد ملي و پشتيباني
از واحدهــاي فعال خدماتي ،توليدي بر اســاس
نيازهاي كشور و در جهت ارتقاي دانش و كيفيت
خدمات و بهرهگيري از دانش روز جهان به منظور
دستيابي هرچه بيشتر به استقالل و توسعه فناوري
و زيرساختهاي صنايع صوتي و تصويري ايران با رويكرد بوميسازي توليد ابزار و تجهيزات
در داخل كشور و كمك به توسعه صادرات كاال و ايجاد بازار كار و اشتغال و تبادل اطالعات و
آشنايي هرچه بيشتر صاحبان صنايع و عالقهمندان به آخرين دستاوردها با نگاهي گذرا به
آينده محصوالت عكاسي و تصويربرداري ،صوتي و تصويري و مصارف گوناگون آنها برگزار
ميشود .به گفته فريدون نوري بنيانگذار نمايشگاه ،اين رويداد محصوالتي مانند دوربينهاي
عكاسي و فيلمبرداري ،اسكنرها ،لوازم جانبي دوربين ،رسانههاي ذخيره ديجيتال ،فيلمها،
تجهيزات عكاسي استوديو ،سيستمهاي حرفهاي روشنايي و دوربين ،نرمافزار پردازش
تصوير ،تصويربرداري و چاپ ديجيتال ،سيستمهاي كيوسك عكس ،سرويسهاي آنالين
تصوير،فريمهاوآلبومها،محصوالتسرگرمي،عكس،پرينتخانگي،پرينتبافرمتبزرگ،
پرينت هنر زيبا ،ويدئو ،تكنولوژي اساليد و فيلم ،صفحات نمايش و مانيتورها ،پروژكتورهاي
ويدئويي،تصويربرداريتوليدباكامپيوتر،تصويربرداريموبايل،سرويسهايتصويربردار ودر
دستهبنديهاي فرعي ديگر در صنعت عكاسي ،صوت و تصوير را به معرض نمايش خواهد
گذاشت.نوري اعالم كرد ،شركتكنندگان در اين نمايشـگاه ميتوانند با گروه وسيعي از
لوازم سمعي و بصري ،صوتي و تصويري حرفهاي مانند تجهيزات سينمايي ،سيستمهاي
ضبط و پخش صدا و تصويربرداري و سيستمهاي نوردهي ،تجهيزات استوديوهاي عكاسي،
تصويربرداري ديجيتالي ،چاپ در قطعات بزرگ ،البراتوارهاي ظهور معمولي و ميني لب،
پروژكتورهاي ويدئويي ،ميكس و مونتاژ فيلم و دستگاههاي بزرگ چاپ عكس روبهرو شوند.
از آنجايي كه عكس يكي از محورهاي فعاليت نمايشگاه است يكبار ديگر نمونههايي از آثار
بسياري از عكاسان حرفهاي و همچنين استعدادهاي جوان روبه رشد در بخش گالري و
مالقات با متخصصان به نمايش درميآيد .برپايي ميزگرد ،سمينار و كارگاههاي تخصصي
از ديگر برنامههاي نمايشگاه است و عالقهمندان و بازديدكنندگان از اين نمايشگاه ميتوانند
با دريافت آموزشهاي عملي در كارگاههاي آموزش تخصصي كه به صورت رايگان برگزار
ميشود و همچنين در ميزگردها و سمينارهاي تخصصي مشاركت كرده و از برنامههاي
جنبي اين نمايشگاه شامل ارائه خدمات آموزشي بهرهمند شوند.

ستاد برگزاري نمايشگاه

اينستاگرام قابليت «پرسش و پاسخ» را به استوريها اضافه كرد

ديجياتو  -بعد از معرفي «نظرسنجي» براي استوريها ،اينستاگرام به تازگي ويژگي
جديدي را به سرويس خود اضافه كرده تا كاربران بيشتر با يكديگر در تعامل باشند .اين
قابليت كه «پرسش و پاسخ» نام دارد و از چند هفته پيش نيز زمزمههايي مبني بر معرفياش
به گوش ميرسيد ،به كاربر اجازه ميدهد در استوري سوال بپرسد و از فالوورها بازخورد
بگيرد .براي استفاده از اين ويژگي ،بعد از آنكه وارد بخش استوري شديد كافي است روي
استيكرها كليك كرده و سپس آيكون Questionsرا انتخاب كنيد .در نهايت متن سوال
را بنويسيد و آن را استوري كنيد؛ فالوورها هر چند بار كه خواستند ميتوانند به سوال
جواب بدهند و پاسخها نيز در قسمت بازديدهاي استوري نمايش داده ميشود .همچنين
اينستاگرام قابليتي را فراهم كرده تا كاربر بتواند پاسخها را نيز دوباره استوري كند .البته
براي حفظ حريم شخصي ،در هنگام بازنشر جوابها عكس و نام كاربري فالوورها پنهان
باقي ميماند .ويژگي «پرسش و پاسخ» در دسترس كاربران  iOSو اندرويد قرار گرفته و
هم اكنون ميتوانيد از آن استفاده كنيد.
آگهی ابالغ اجرائیه

آگهی ابالغ اجرائیه کالســه 9700213 :علیه متعهد :عطاءاله رحیمینــژاد متعهدله :علیاکبر صفرپور
محمودآبادی بدینوســیله به آقای عطاءاله رحیمینژاد ،نام پدر :عبدلعلی ،شــماره شناسنامه،301 :
شــماره ملی ،3130698973 :متولد ،1357/4/3 :به نشــانی :سیرجان چهارراه پنج طبقه خیابان صائب
صائب  12کوچه شــماره  7کالســه مذکور که برابــر نامه  97003215مورخ  1397/4/19شــناخته
نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر چک شماره  049/404753مورخ  1396/12/5مبلغ 150000000
ریال بدهکار میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از
تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح میباشــد لذا طبق ماده 18/19
آئیننامه اجرائی مفاد اســناد رســمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
4473مالف -صالح آزادی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
آگهی ابالغ اجرائیه

آگهــی ابالغ اجرائیه کالســه 9700313 :علیه متعهد :محمد احمدیزاده زهرائی -متعهدله :ســولماز
خلیفهء بدینوسیله به آقای محمد احمدیزاده زهرائی ،نام پدر :حسن ،شماره شناسنامه ،264 :شماره
ملی ،3421816786 :متولد ،1358/7/1 :به نشــانی :سیرجان خیابان آیتاله سعیدی کوچه  12پالک 3
بدهکار پرونده کالسه فوق که برابر گزارش  97003168شناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر
ســند ازدواج شــماره  20854مورخ  1394/5/3بین شما و خانم سولماز خلیفهء مبلغ 3199980000
ریال بدهکار میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از
تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح میباشــد لذا طبق ماده 18/19
آئیننامه اجرائی مفاد اســناد رســمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
4472مالف -صالح آزادی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
آگهی ابالغ اجرائیه

آگهــی ابالغ اجرائیه کالســه 9600543 :علیه متعهد :عاطفه رنجبرزیدآبادی و ســید علی هاشــمی
و ملیحــه خوارزمــی متعهدله :ملی بدینوســیله به بدهکار پرونده کالســه مذکور کــه برابر نامه
 139604919067003890مورخ  1396/11/16شــناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر ســند
قرارداد شــماره  6602098971002مورخ  1394/5/21متعهد :ملیحه خوارزمی مبلغ 430000000
ریال به شــرح :مبلغ  430000000ریال اصل بدهکار میباشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا
مطرح میباشــد لذا طبق ماده  18/19آئیننامه اجرائی مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ میگردد از
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر
میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار
آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
4475مالف -صالح آزادی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
آگهی ابالغ اجرائیه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600541 :علیه متعهد :زهرا رنجبرزیدآبادی و محمدعلی رنجبرزیدآبادی
و مریم صالحی و محمد صالحی -متعهدله :ملی بدینوسیله به زهرا رنجبرزیدآبادی ،نام پدر :عباس،
شماره شناسنامه ،400 :شماره ملی ،3070220142 :متولد  ،1331/1/4به نشانی :سیرجان خیابان وحید
خیابان میرداماد که برابر نامه  139604919067004053مورخ  1396/11/25شــناخته نگردیدهاید
ابالغ میگردد که برابر ســند قرارداد شــماره  6602540160006مورخ  1394/9/25متعهد :زهرا
رنجبرزیدآبــادی مبلغ  680000000ریال به شــرح :مبلغ  680000000ریــال اصل طلب به انضمام
هزینههای متعلقه حقوق دولتی بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور
اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح میباشد لذا
طبق ماده  18/19آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی
که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف مدت
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
4476مالف -صالح آزادی -مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760301060001192هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای شــعبان کالنتری فرزند محمد به شماره شناسنامه  2964صادره از تهران در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  185/13مترمربع پالک  6فرعی از  103اصلی واقع در قریه ده شریفا ورامین
خریداری از مالک رســمی آقای حســین تات محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/7/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/04/21 :
193مالف -محمدرحیم پورراینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

