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افزایش معقول دستمزد کارگران 
وزیر کار با اش��اره به س��هم ۷.۹ درصدی دستمزد 
در تولید، این عدد را ناچیز دانس��ت و گفت: الزم است 

دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کند.
محم��د ش��ریعتمداری ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دولت 
حساسیت های زیادی بر س��ر بحث دستمزد دارد گفت: 
سهم دستمزد در تولید صنعتی کشور ۷.۹ درصد آنهم به 
صورت دست باال است؛ این عدد خیلی ناچیز است و الزم 
است دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کند. 
وی افزود: نباید اجازه داد که کس��ی تشکل ها را در کشور 
ضعیف کند و ما بنش��ینیم نگاه کنیم. این مساله با تفکر 
اسالمی نیز س��ازگار نیست؛ ضرورت دارد که تشکل های 

صنفی کارگری در استان های مختلف داشته باشیم. 
شریعتمداری با تاکید بر ضرورت حمایت از ایجاد 
تشکل ها گفت: یک نفر از جامعه کارگری نباید بدون 
برخورداری از تش��کل های کارگری ما باش��د. معتقدم 
کار از کارگر و کارفرما مهمتر است، کار نباشد معاش 
از دست می رود. کارفرماها باید بدانند برخی زیان های 
آنی ممکن اس��ت به دس��ت بیاید اما سود آتی درپی 
خواهد داش��ت. باید توجه داشت در نظام اسالمی باید 

حتما از نیروی کار محافظت کنیم. 
 وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی با بیان اینکه 
اصالحات پارامتریک برای کارگران آتی اس��ت که به 
کار وارد می ش��وند، ادام��ه داد: پایداری صندوق برای 
نس��ل های آتی اهمیت دارد. بقیه مستمری بگیران هم 
باید اس��تفاده کنند. اصالحات پارامتریک را که برای 
پایداری صندوق تأمین اجتماعی است تایید می کنیم، 
باید تجربی��ات دنیا را در این حوزه ببینیم. وی افزود: 
همه توان خود را ب��ه کار گرفتیم که جامعه کارگری 
صدمه نبیند. یقینا مالکیت خصوصی محترم است و در 
عین حال باید با اقدامات فس��اد آمیز مبارزه کنیم و ما 

حتما در راستای مبارزه با فساد در حرکت هستیم. 

کسب و کار

افزایش ضریب نفوذ بیمه زندگی را به 3/5 درصد 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با اتخاذ سیاست های توسعه ای و فرهنگ سازانه 
صنعت بیمه در مدارس، دستیابی به ضریب ۳.۵ درصدی نفوذ بیمه های زندگی 

در کشور، دور از دسترس نیست.
غالمرضا سلیمانی گفت: بیمه زندگی و تامین آتیه، مناسب ترین بیمه نامه برای 

دانش آموزان کشور به شمار می رود و امیدواریم با درک حساسیت ها و آگاهی مردم از 
ظرفیت های این بیمه نامه زمینه افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه فراهم شود.

وی نس��بت به ضرورت طراحی بیمه نامه های متناسب با نیاز خانوارها تاکید کرد و 
افزود: با اتخاذ سیاست های توسعه ای و فرهنگ سازانه و فعالیت صنعت بیمه در مدارس 
سراس��ر کشور، دس��تیابی به آمار ۳.۵ درصد ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور دور 
از دسترس نیست. به گفته وی شورای هماهنگی بیمه استان ها باید نقش ویژه ای را در 

فرهنگ سازی بیمه ای برعهده گیرد.  بیمه مرکزی

چتر 
راه اندازی ابزارهای مالی جدید مشروط شد

مدیرعامل ش��رکت بورس با اش��اره به طراحی ابزارهای مالی جدید در بازار 
س��رمایه گفت: برای راه اندازی وارانت و فروش اس��تقراضی، محدودیت های فنی 
داریم، چراکه س��امانه معامالتی موجود برای بازار نقد طراحی ش��ده اس��ت؛ لذا 
برای رفع این محدودیت ها با همکاری تعدادی از شرکت ها در حال بهبود سامانه 

معامالتی هستیم تا بتوانیم معامالت ابزارهای غیر نقد را نیز راه اندازی کنیم.
علی صحرائی درباره عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در یک سال و نیمی که تاسیس 

شده است، اظهار کرد: از زمانی که صندوق تثبیت بازار سرمایه یا صندوق های مشابهی همچون 
صندوق توسعه بازار در راستای افزایش نقدشوندگی تاسیس شدند وظیفه شان را به خوبی انجام 

دادند. با ورود این صندوق ها به بازار شاهد صف های طویل فروش یا خرید نیستیم.
وی ادامه داد: البته می دانیم که منابع این صندوق ها محدود است و هر چه منابع آن 

افزایش یابد، حمایت از بازار را با وسعت بیشتری می توان انجام داد.  ایسنا

خیابان حافظ
مجوز واردات هواپیما صادر شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از صدور مجوز واردات تعدادی هواپیما به 
کشور از سوی این سازمان خبر داد و گفت: کانال مالی برای خرید این هواپیماها 

تعیین شده است.
علی عابدزاده اظهار داش��ت: قرار اس��ت به زودی تعدادی هواپیما از س��وی 

ش��رکت های واردکننده هواپیما که همان ش��رکت های هواپیمایی هس��تند، وارد 
ناوگان حمل ونقل هوایی کشور شوند و سازمان هواپیمایی کشوری مجوز واردات این 

هواپیماها را صادر کرده است. ما به عنوان نهاد حاکمیت واردکننده نیستیم و دخالتی در 
کار نداریم؛ خود شرکت های هواپیمایی واردکننده این هواپیماها هستند.

وی درب��اره کانال مالی واردات این هواپیماه��ا نیز گفت: خود ایرالین ها کانال مالی 
برای واردات این هواپیماها را ایجاد کرده اند. عابدزاده از بیان نام کش��ورهای فروش��نده 

هواپیما به ایران خودداری کرد.  مهر

ج مراقبت  بر

اقتصادی  کمیس��یون  عض��و  مجلس شورای اسالمی با بیان بــــازار روز
اینک��ه اخیراً اخباری از دپوی ۱۷هزار تن گوش��ت 
وارداتی در گمرک بنادر ش��نیده ش��ده، گفت: این 
ماجرا باید ش��فاف ش��ود تا معلوم گ��ردد رانت این 

گوشت های دپوشده به چه  کسانی رسید.
 علی اکبر کریمی با بیان اینکه "امروز ش��اهد 
نابسامانی، کمبود کاال و تورم افسارگسیخته اقالم و 
مایحتاج روزمره هستیم"، گفت: یکی از دالیل این 
موضوع به  اعتقاد بنده تضعیف ساختار تشکیالتی 
دولتی در حوزه نظارت و کنترل بازار اس��ت. قباًل 
سازمان نظارت و بازرسی بازار را برای پوشش این 
موضوعات در بدنه دولت داشتیم اما امروز جایگاه 

ساختاری مشخصی برای این بحث نداریم.
عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان اینکه در م��اده 6 قانون مبارزه و 
نظ��ارت، وزارت صم��ت موظف به اجرای س��امانه 
یکپارچه س��ازی نظارت بر فرایند تجارت شده بود 
که این کار کامل نشده است، گفت: همچنین قرار 
بود س��امانه انبارها راه اندازی ش��ود اگر این موارد 
بموقع انجام ش��ده بود ش��اهد پایش هوشمند در 

بازار بودیم که این موضوع اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: حوزه بازرگانِی داخلی در س��الهای 
اخیر تضعیف شده و افراد قوی در این منصب قرار 
نگرفته اند. به طور کلی برنامه روش��نی برای تنظیم 
بازار و کنت��رل آن همچنین تأمین نیازمندی های 

مردم را با روال علمی مشاهده نمی کنیم.

کریمی با بیان اینکه "نمی توانیم تولید گوشت 
را یک شبه بسامان کنیم و این موضوع چندین ماه 
زم��ان نیاز دارد"، گفت: بر این اس��اس نبود برنامه 
مشخص در دولت منجر به ایجاد صف های طوالنی 

برای تهیه گوشت قرمز شده است.
وی افزود: کاالهای وارد ش��ده ب��ا ارز 4200 
تومان با قیمت مصوب به دس��ت مردم نمی رسد، 
دولت مدعی اس��ت در س��ال جاری بی��ش از ۱4 

میلیارد دالر برای واردات کاالی اساسی تخصیص 
داده است اما شاهد هس��تیم که بسیاری از اقشار 
از دسترس��ی به این کاال ب��ا قیمت مصوب، ناگریز 

هستند و باید در صفهای طوالنی بایستند.
عضو کمیس��یون اقتصادی، با ابراز اینکه رانت 
واردات کاالی اساس��ی بی��ش از ۵0 هزار میلیارد 
تومان اس��ت، گفت: متأس��فانه این رانت گسترده 
در جای��ی توزیع می ش��ود که اس��تحقاق دریافت 

ای��ن رانت وجود ندارد چراکه مردم کاالها را گران 
می خرند.

وی ادامه داد، مردم برای تهیه گوش��ت قرمز 
مورد نیاز با مش��کالت ج��دی مواجه اند، به  ادعای 
دولت در س��ال جاری واردات گوش��ت 20 درصد 
افزای��ش یافته اس��ت ام��ا واقعاً معلوم نیس��ت ارز 
یارانه ای به چه کسانی پرداخت شده و نحوه توزیع 

به چه شکل بوده است.

کریمی افزود: اخیراً اخباری از دپوی گوش��ت 
در سردخانه ها و کانتینرهای یخچال دار و در نهایت 
انتقال آنها به رستورانها شنیده شده است. از طرف 
دیگر بحث دپوی ۱۷هزار تن گوش��ت وارداتی در 
منطقه ویژه اقتصادی و انبارهای بنادر مطرح شد. 
معلوم نیس��ت چرا این گوش��تها آنجا دپو ش��ده و 
صاحبان کاال حاضرند هزینه انبارداری را بپردازند 

اما محموله های خود را ترخیص نکنند.
به گفته ای��ن نماینده مجل��س، دولت واردات 
گوش��ت ب��ا ارز نیمایی را آزاد کرده اس��ت، به هر 
ترتیب این شائبه ایجاد شده است که واردکنندگان 
منتظ��ر اس��تفاده از این ران��ت بوده ان��د، بنابراین 
مسئوالن باید به این موضوع ورود و پشت پرده آن 

را برای مردم شفاف کنند.
وی اضافه کرد: امروز شاهد قاچاق دام زنده از 
مرزهای کشور هستیم از طرفی گزارشهای مردمی 
در این خصوص مطرح شده اما به نظر می رسد این 
موارد خیلی جدی گرفته نش��ده اس��ت. متأسفانه 
این موارد آینده تولید گوشت قرمز را تحت الشعاع 

قرار می دهد.
کریمی گفت: در شرایطی که دام زنده از مرز 
قاچاق می ش��ود مجبوریم با افتخار دام زنده سبک 
را با هزینه سنگین ارزی از طریق هوایی وارد کنیم. 
واقعاً چه کسانی مسئول این نابسامانی هستند این 
خس��ارتها در نهایت به مردم وارد می شود و انتظار 
ما این اس��ت که هرچه سریع تر تمهیدات الزم در 

این حوزه صورت گیرد.  تسنیم

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید خبر داد
پرداخت ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال 

در سال ۹۷
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امی��د از  باجـه پرداخ��ت ۱۵00 میلیارد تومان تس��هیالت پشـت 
اش��تغال در س��ال ۹۷ خبرداد و گفت: امس��ال به 2۱ هزار طرح 

اشتغال زای روستایی و عشایری تسهیالت پرداخت شد.
اصغ��ر نورال��ه زاده درباره تس��هیالت پرداختی اش��تغال در 
سال جاری اظهار داشت: در قالب اجرای قانون حمایت از اشتغال 
پایدار در مناطق روس��تایی و عش��ایری تاکن��ون ۱0۵0 میلیارد 
تومان تس��هیالت از مح��ل منابع صندوق توس��عه ملی با تلفیق 

منابع صندوق کارآفرینی امید پرداخت شد.
وی با بیان اینکه تس��هیالت اشتغال روستایی و عشایری به 

2۱ هزار طرح متقاضیان پرداخت ش��ده است، افزود: در مجموع 
طرح های اش��تغال به ارزش ۱2۵0 میلیارد تومان از محل اجرای 
برنامه اش��تغال روستایی و عشایری مصوب شده است که ۱۱00 
میلی��ارد تومان از این طرح ها منجر ب��ه امضای قرارداد متقاضی 
با صندوق ش��ده اس��ت. عالوه بر پرداخت ۱0۵0 میلیارد تومان 
تس��هیالت اش��تغال از محل اجرای قانون اش��تغال روس��تایی و 
عش��ایری، 4۵0 میلیارد تومان نیز از سایر منابع صندوق توسعه 

برای اشتغال زایی پرداخت شده است.
نورال��ه زاده گفت: در مجموع با احتس��اب منابع قانون اش��تغال 
روس��تایی و سایر منابع، حدود ۱۵00 میلیارد تومان تسهیالت برای 
اج��رای طرح های اش��تغال زا از طرف صن��دوق کارآفرینی امید در 
سال جاری به متقاضیان اعطا شده است. به گفته وی پیش بینی ایجاد 
۵2 هزار و ۷6۳ فرصت ش��غلی با اتمام پرداخت تس��هیالت اشتغال 

روستایی از سوی صندوق کارآفرینی امید شده است.  مهر

ماجرای تازه از پرونده گوشت قرمز؛

رانت 50 هزار میلیارد تومانی در واردات کاالهای اساسی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه صدور مجوز 
برای واردات گوشت در حیطه اختیارات این شرکت نیست، گفت: واردات 

گوشت انحصاری نیست و ۱۲۰ شرکت مجوز واردات گرفته اند.
حمید ورناصری با بیان اینکه شرکت پشتیبانی اموردام کشور مجوز 
واردات گوشت را به عده ای خاص می دهد، اظهار داشت: نکته نخست و 
مهم این است که خود شرکت پشتیبانی امور دام کشور باید برای انجام 
سوی  از  کار  این  بهداشتی  مجوزهای  کند.  اخذ  مجوز  واردات،  هرگونه 
سازمان دامپزشکی و مجوزهای اولیه تخصیص ارز نیز از سوی معاونت 
ثبت  اینکه  جهاد کشاورزی صادر می شود ضمن  وزارت  بازرگانی  توسعه 
می گیرد.  انجام  صمت  وزارت  سفارش  ثبت  سامانه  در  نیز  آن  سفارش 
آن  باید  واردات گوشت  برای  واردکننده ای  که هر  پروسه ای است  این 

را طی کند.

وی با اشاره به سخنان علیرضا نبی، با بیان اینکه بیشتر صحبت های 
این شخص از سرناآگاهی و به منظور تشویش اذهان عمومی مطرح شد، 
افزود: اطالعاتی که وی مطرح کرد، کامال غلط بود چراکه شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور هیچگونه ارتباطی با صدور مجوز برای واردات ندارد و ما 
صادرکننده مجوز نیستیم. اینکه عنوان شد شرکت پشتیبانی امور دام 
اولین  می دهد،  خاصی  افراد  به  را  آن  و  است  مجوز  صادرکننده  کشور 

تهمتی است که بر ما وارد شده است.
ورناصری با اشاره به اینکه در صحبت های ایشان اشاره شده شرکت 
خاصی  اختیار شرکت های  در  را  واردات  مجوز  اموردام کشور  پشتیبانی 
قرار می دهد، افزود : این درحالی است که اگر لیست واردکنندگان را 
از مبادی ورودی بگیرید، بیش از ۱۲۰ شرکت واردکننده در حال حاضر 

دارند گوشت وارد می کنند.

نمای نزدیک

آگهى مفقودى
برگ ســبز هيونداى ســانتافه 2400 به شــماره پالك 729 د 64 ايران 88 مدل 2014 بنام هادى حضرتى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز و برگ كمپانى سوارى پژو پارس مدل 1388 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 11-577 ط 41 
بشماره موتور 12488010673  وشماره شاسى NAAN01CA59E819455 بنام اسمعيل حامد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز و برگ كمپانى سوارى پرايد مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 42- 881 ن 43 
بشــماره موتور 2583436  وشــماره شاسى S1412287832061 بنام عليرضا فرداد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز ســوارى رانا مدل 1394 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران42- 569 ن 22 بشماره موتور 
163B0160892 وشماره شاسى NAAU01FE2FT106069 بنام على دلبرى مفقود گردبده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كارت و شناســنامه (برگ سبز)خودرو سوارى پژو پارس سفيد مدل 89به شماره انتظامى 251ن 57ايران 
63و به شــماره موتور 12489205161 و به شماره شاســى NAANO1CA9AE270945به نام صالح حبيبى 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

مدرك تحصيلى اينجانب ســيد محمد باقرزاده فرزند سيد تعارف به شماره ملى 1660308151 صادره از 
پارس آباد در مقطع  كاردانى رشته برق صنعتى صادره از واحد آموزشكده سما پارس آباد مغان با شماره 2196 به 
تاريخ 94/5/26 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به آموزشكده 

سما  به نشانه پارس آباد مغان آموزشكده سما ارسال نمايد.پارس آباد مغان

ســند كمپانى و سند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيســتم جيلى تيپ AT 1800  امگراند 7 مدل 
  L6T7844Z3EN012923 شاسى JL4G18DBNG11841  2014 به رنگ مشكى- روغنى به شــماره موتور
به شــماره پالك 59-387 د 95 متعلق به آبتين شــيخى فرزند عبدالسالم به شماره ملى 1742008143 مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

پروانه حمل سالح شكارى ساچمه زنى تك لول ، دستكش ، ساخت ايران به شماره سريال 1174229 متعلق 
به اينجانب حسنعلى مرابى مهر فرزند عباس در مورخه 97/4/15 در شهرستان كاشان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. كاشان

آگهى دعوت از ســهامداران شــركت مهندسى مشاور زيست پويا گستر (با مســئوليت محدود) به شماره ثبت 
46521 و شناسه ملى 10860148255 جهت تشكيل مجامع عمومى فوق العاده و عادى بطور فوق العاده 

بدينوســيله از كليه شــركاء شركت مهندسى مشاور زيست پويا گســتر  با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
46521و و شناســه ملى 10860148255 دعوت به عمل مى آيد تا در جلســه مجمع عمومى فوق العاده شركت 
كه در ســاعت 10 صبح مورخ 1397/12/13و جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده كه در ساعت 11 صبح 
همان روز در محل قانونى شركت به آدرس مشهد بلوار كالهدوز،كالهدوز 17,2، پالك 154، واحد 3 تشكيل مى 

شود حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع فوق العاده 

1- در خصوص كاهش يا افزايش تعداد اعضاء هيأت مديره (اصالح ماده 14 اساسنامه)
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 

1- در خصوص كاهش يا افزايش تعداد اعضاء و انتخاب اعضاى هيأت مديره جديد
هيئت مديره

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

برابر راى شــماره  139760301206003208   مــورخ 1397/09/24 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه 
بالمعــارض متقاضى اقاى على صادقى عفيفى فرزند قدمعلى به شــماره شناســنامه 1 صادره ازنائين  نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت82/31 متر مربع در قسمتى از پالك 3 فرعى از141 
اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرســتان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر جليلى محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از آن 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:1397/12/02    

تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/12/18
م الف/1044

عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

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

برابر راى شــماره  139760301206003841   مــورخ 10/17/ 1397هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه 
بالمعارض متقاضى اقاى حســن زمانى فرزند ذبيح اهللا به شــماره شناســنامه 1606صادره ازمركزى  نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت111/88متر مربع در قسمتى از پالك 46فرعى از141 
اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى دهقانى محمد آبادى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از آن اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/12/02                              

تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/12/18
م الف/1043

عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

متن آگهى
خواهان آقاى سلطان محمد گل آقايى به طرفيت آقاى حسن خانى به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى حل 
اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
570/2/97 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1398/01/17 و ساعت 16/00 عصر تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5843
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
 ســند مالكيت مقدار ششدانگ پالك شماره 5550 فرعى از 3438 فرعى از 127 فرعى از 7- اصلى واقع 
در بخش 2 سقز كه ذيل ثبت 10859 صفحه 133 دفتر جلد 81– داخلى بنام سيد انور حسينى صادر و تسليم 
گرديده است.  برابر سند رهنى شماره 128695– 96/4/20  دفتر 9 سقز بمدت 60 ماه در رهن بانك سينا قرار 
دارد و برابر نامه شماره 970349 – 97/5/21 اجراى احكام مدنى دادگسترى سقز مازاد اول در قيد بازداشت 
قرار دارد و ايضا برابر نامه شــماره 970724-97/9/15 اجراى احكام مدنى دادگسترى سقز مازاد دوم نيز در 
قيد بازداشت قرار گرفته است سپس مالك فوق با تقديم دو برگ استشهاديه فقدان سند مالكيت كه به تاييد 
و گواهى دفتر اســناد رســمى شماره 88 سقز رسيده مدعى است كه ســند مالكيت فوق الذكر بشماره مسلسل 
438268 الف-90 در اثر اسباب كشى مفقود و با جستجوى كامل پيدانشده است لذا باستناد ماده 120 اصالح 
موادى از آئيننامه قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه شخص يا اشخاص 
نســبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله و يا وجود اصل ســند مالكيت و يا سند معامله نزد خود باشند از تاريخ 
انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا همراه با اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
نمايند بديهى است ، چنانچه ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
ارائه نشــود اداره ثبت المثنى ســند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد و در صورت 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبتنى بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن 

به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند مالكيت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/12/2 

م/الف: 2105
 سيد اميد زمانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001364

بدينوسيله به آقاى محمود مينائى فرزند قادر شناسنامه شــماره 476 شماره ملى 3761636334 صادره 
از ســقز ســاكن استان كردستان شهرستان سقز روستاى پير عمران ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند 
عبداله به شــماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار 
غيرمســكوك به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 
شهرستان سقز عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700508 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف 
مــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخــت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م/الف:2133

فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اســناد و مدارك  عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه كوه بنه 
الهيجان سنگ اصلى  20 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 5773 مفروز از 83- روح اله زمان زاده 
فرزند كريم به ش ش 1012 و كدملى 5949585704 صادره از رودبار – ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 
125/69 مترمربع از مورد مالكيت يعقوب على مجمع صنايع به استناد راى 139760318005002511 مورخه 
1397/9/10 هيــات . لــذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و 
مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/2  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/16  
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آگهى دادخواست تجديدنظر
مشخصات طرفين: تجديدنظر خواه: پويان حيدرى االسود فرزند شنبه ، شغل: مدير كاريابى ، به آدرس آبادان 
خيابان پرويزى روبروى مســجد على النقى پالك 200 ، تجديدنظر خوانده: محمدرضا زارعى ، شــغل مديركارخانه ، 
مجهول المكان ، تجديدنظر خواسته: تجديدنظر خواهى نسبت به دادنامه شماره 293 صادره از سوى شعبه سوم 
شــوراى حل اختالف شهرســتان آبادان در كالســه پرونده شــماره 354/3/96ح ، داليل و منضمات دادخواست: 
تصاوير مصدق: دادنامه صادره ، اليحه اعتراضيه ، رياست محترم دادگاههاى تجديدنظر شهرستان آبادان ، اينجانب 
نســبت به دادنامه صادره شماره 293 كه در تاريخ 97/5/30 از سوى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان 
آبادان صادر گرديده و در تاريخ – ابالغ شده معترض و درخواست رسيدگى و تجديدنظر خواهى مى نمايم. رونوشت 

دادنامه بدوى و اليحه اعتراضيه و ... كه جمعاً ... برگ مى باشد پيوست دادخواست تقديم است.
دفتر مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان آبادان

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

برابر رأى شماره 139760301058002325 مورخ 1397/8/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهروز جهانگيرى فرزند على بشــماره شناسنامه 11602 كدملى 0059506806 
صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 819/02 مترمربع پالك 512 فرعى 
مفروز و مجزى شده از پالك 35 فرعى از 70 اصلى واقع در شلمبه خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از مالك رسمى 
و مشاعى محمد فهيمى فرزند فريدون برابر تقسيم نامه رسمى شماره 20038 مورخ 1383/03/20 دفترخانه 
11 دماوند محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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 ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5852– تاريخ انتشــار نوبت اول: 

1397/12/2 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/18
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن داودى به شــماره ملى 0056522088 به شــرح دادخواســت به كالســه 801/2/97 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان وجيهه شاه محمدى به شماره ملى 
0439810817 در تاريــخ 67/08/20 در اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 
1- مجيد داودى فرزند على به شماره ملى 0439884004 فرزند متوفى 2- حسن داودى فرزند على به شماره 
ملــى 0056522088 فرزند متوفى 3- حميدرضــا داودى فرزند على به ش ملى 0069339252 فرزند متوفى 
4- عبــاس داودى فرزند على به شــماره ملى 0078728282 فرزند متوفــى 5- رحيم داودى فرزند على به ش 
ملــى 0078728274 فرزند متوفى 6- علــى داودى فرزند رحيم به ش ملى 0439788552 فرزند متوفى 7- 
حميده كوچكى فرزند حســين داراى ش ش 679 صادره از دماوند مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5850
شوراى حل اختالف حوزه 4 دماوند

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001365

بدينوســيله به آقاى ناصر مينائى فرزند قادر شناســنامه شماره 633 شــماره ملى 3761637934 صادره 
از ســقز ســاكن استان كردستان شهرستان سقز روستاى پير عمران ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند 
عبداله به شــماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار 
غيرمســكوك به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 
شهرستان سقز عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700508 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف 
مــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخــت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م/الف:2134

فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001366

بدينوســيله به آقاى جالل مينائى فرزند قادر شناســنامه شماره 478 شــماره ملى 3761636350 صادره 
از ســقز ساكن استان كردستان شهرستان بانه روســتاى ترخان آباد ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند 
عبداله به شــماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار 
غيرمســكوك به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 
شهرستان سقز عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700508 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از  روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف 
مــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخــت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م/الف:2135

فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001369

بدينوســيله به خانم آلتون مينائى فرزند قادر شناسنامه شماره 383 شــماره ملى 3761635397 صادره 
از ســقز ساكن استان كردستان شهرستان بانه روســتاى ترخان آباد ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند 
عبداله به شــماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار 
غيرمســكوك به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 
شهرستان سقز عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700508 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف 
مــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخــت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
م/الف:2136

فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001370

بدينوسيله به خانم ايران مينائى فرزند قادر شناسنامه شماره 477 شماره ملى 3761636342 صادره از 
سقز ساكن استان كردستان شهرستان سقز روستاى ميرده ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند عبداله به 
شماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار غيرمسكوك 
به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 شهرستان سقز 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700508 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريــخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقــدام ننماييد، عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت.
م/الف:2137

فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001371

بدينوســيله به آقاى عزت مينائى فرزند قادر شناســنامه شماره 632 شــماره ملى 3761637926 صادره 
از ســقز ســاكن استان كردستان شهرستان سقز روستاى پير عمران ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند 
عبداله به شــماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار 
غيرمســكوك به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 
شهرستان سقز عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700508 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت.   م/الف:2138
فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه: 139705132049001372

بدينوسيله به خانم خاتون مينائى فرزند قادر شناسنامه شماره 475 شماره ملى 3761636326 صادره از 
سقز ساكن استان كردستان شهرستان سقز روستاى ميرده ابالغ مى شود كه خانم همين مراديان فرزند عبداله به 
شماره شناسنامه 394 شماره ملى 3760263119 جهت وصول مقدار 19/5 مثقال طالى هجده عيار غيرمسكوك 
به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 4062-1390/4/15 دفتر ثبت ازدواج شماره 3 شهرستان سقز 
عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700508 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مامور اداره پست ، ابالغ واقعى به شما ميسر نبوده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه  فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريــخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقــدام ننماييد، عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت.
م/الف:2139

فايق محمودى و سيد اميد زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم رحيم عظيمى داراى شناسنامه شماره 36 به شرح دادخواست به كالسه 971511 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن عظيمى به شناسنامه 203 در تاريخ 
1397/11/23 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- رحيم 
عظيمى فرزند حسن ش.ش 36 ت ت 11/4 /1364 پسر متوفى 2 –سكينه عظيمى فرزند حسن ش.ش 13668 
ت. ت 1360/11/1 دخترمتوفــى 3- فاطمــه عظيمى فرزند حســن ش.ش 92 ت.ت 1367/1/9 دختر متوفى.
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى شمســعلى غيبى بشماره شناسنامه 2 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970729 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان على محمد غيبى به 
شــماره شناســنامه 5 در تاريــخ 1394/8/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى شمسعلى غيبى فرزند على محمد به ش ش 2 صادره دماوند پسر متوفى 2- آقاى حسنعلى 
غيبى فرزند على محمد به ش ش 6 صادره دماوند پسر متوفى 3- آقاى حسين غيبى فرزند على محمد به ش ش 6 
صادره دماوند پسر متوفى 4- آقاى فرضعلى غيبى فرزند على محمد به ش ش 116 صادره دماوند پسر متوفى5- 
آقاى قاسمعلى غيبى فرزند على محمد به ش ش 112 صادره دماوند پسر متوفى 6- آقاى احمدعلى غيبى فرزند 
على محمد به ش ش 134 صادره دماوند پســر متوفى 7- خانم ليلى غيبى فرزند على محمد به ش ش 3 صادره 
دماوند دختر متوفى 8- خانم شهال غيبى فرزند على محمد به ش ش 1 صادره دماوند دختر متوفى 9- خانم نوبهار 
اسمعيلى فرزند ابراهيم به ش ش 4 صادره دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5849
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم صغرى بوالنى به شماره شناسنامه 540 به شرح دادخواست به كالسه 183/97 از اين شورا درخواست 
گواهــي حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان حميدرضــا غالمى  بشناســنامه 1821 در تاريخ 
1396/4/9 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اباذر 
غالمى فرزند على اوســط به ش ش 10 صادره از دماوند پدر متوفى 2- صغرى بوالنى فرزند آقا بزرگ به ش ش 
540 صادره از دماوند مادر متوفى 3- مرواريد اسفنديار فرزند غالمعباس به ش ش 5261 صادره از فيروزكوه 
همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5847
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حســن اســمعيلى به شماره شناســنامه 22 به شــرح دادخواســت به كالســه 224/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان كبى على غالمرضائى  بشناسنامه 12 در 
تاريــخ 1390/4/27 در اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حسن اسمعيلى فرزند خليل به ش ش 22 صادره از دماوند پسر متوفى 2- مولود اسمعيلى فرزند خليل به ش 
ش 5 صادره از دماوند دختر متوفى 3- عذرا اسمعيلى فرزند خليل به ش ش 22 صادره از دماوند دختر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/5853/2
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا غالمرضائى به شــماره شناســنامه 1737 به شــرح دادخواست به كالســه 252/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اختر على غالمرضائى  بشناسنامه 715 در 
تاريخ 1378/4/9 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- تقى 
على غالمرضائى فرزند رضا به ش ش 2 صادره از دماوند پسر متوفى 2- فضل اله على غالمرضائى فرزند رضا به 
ش ش 8 صادره از دماوند پسر متوفى 3- عبداله على غالمرضائى فرزند رضا به ش ش 34 صادره از دماوند پسر 
متوفى 4- بانو على غالمرضائى فرزند رضا به ش ش 8418 صادره از تهران دختر متوفى 5- اعظم على غالمرضائى 
فرزند رضا به ش ش 14 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5853/1
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى حسن سنقرى به شماره ملى 0439011469 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 97/4/700 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان على سنقرى به 
شماره ملى 0439445248 در تاريخ 1396/12/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- عباس سنقرى فرزند على به ش ملى 0439556856 صادره از دماوند پسر متوفى 2- حسن 
سنقرى فرزند على به ش ملى 0439011469 صادره از دماوند پسر متوفى 3- مجيد سنقرى فرزند على به ش 
ملى 0439572088 صادره از دماوند پســر متوفى 4- فاضل ســنقرى فرزند على به ش ملى 0035464674 
صادره از تهران پســر متوفى 5- مريم ســنقرى فرزنــد على به ش ملى 0042367621 صــادره از تهران دختر 
متوفى 6- نســرين ســنقرى فرزند على به ش ملى 0439567912 صادره از دماوند دختر متوفى 7- قدســى 
ســنقرى فرزند على به ش ملــى 0037042319 صادره از تهران دختر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5848/1
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى حسن سنقرى به شماره ملى 0439011469 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 97/4/701 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان اقدس شجاع 
الدين به شــماره ملــى 0439450799 در تاريخ 1390/2/2 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حيــن الفوت وى عبارتند از: 1- عباس ســنقرى فرزند علــى به ش ملى 0439556856 صادره از دماوند پســر 
متوفى 2- على سنقرى فرزند محمد به ش ملى 0439445248 صادره از دماوند همسر متوفى 3- حسن سنقرى 
فرزند على به ش ملى 0439011469 صادره از دماوند پســر متوفى 4- مجيد ســنقرى فرزند على به ش ملى 
0439572088 صادره از دماوند پسر متوفى 5- فاضل سنقرى فرزند على به ش ملى 0035464674 صادره 
از تهران پسر متوفى 6- مريم سنقرى فرزند على به ش ملى 0042367621 صادره از تهران دختر متوفى 7- 
نســرين سنقرى فرزند على به ش ملى 0439567912 صادره از دماوند دختر متوفى 8- قدسى سنقرى فرزند 
على به ش ملى 0037042319 صادره از تهران دختر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5848/2
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
آقــاى / ذبيــح اله كهــزادى زارع بعنوان ذينفع فرزند محمد نبى داراى شناســنامه 537 به شــرح كالســه 
993/2/97 ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نادر خيرى آباديان 
فرزنــد ظهراب به شناســنامه 699 در تاريــخ 97/11/20 در اقامتگاه (دائمى) خود بــدرود زندگى گفته و ورثه 
مرحوم منحصر اســت به: 1- خيرى رشيد زاده بهبهانى ش ش 1815536896 مادر متوفى 2- شيدا خليلى ش 
ش 1810058600 همسر متوفى 3- كسرى خيرى آباديان ش ش 1811429009 پسر متوفى 4- نيما خيرى 
اباديان ش ش 1810423856 پســر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان


