
آگهی  سه شنبه 8 خرداد 1397 - 13 رمضان   1439 -  29 می 2018 - سال بيست وهشتم ـ شماره 107784

 آگهی تغییرات انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی 
شهرستان کردکوی و حومه

باستناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 89/8/3 هیات وزیران و به موجب 
صورتجلسه های مورخ 96/11/21 مجمع عمومی و 96/12/2 هیات مدیره و سایر 
مدارک تســلیمی ،اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 
انجمن صنفی که از تاریخ 96/11/21 به مدت ســه ســال و بازرسان که از تاریخ 

یادشده به مدت یکسال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد :
1-محمدرضا آهنگران           رئیس هیئت مدیره و دبیر

2-محمود مشکانی               نائب رئیس
3-حسینعلی داودی               خزانه دار 

4-اسماعیل شکوه نژاد و جعفر احمدی فر  اعضای علی البدل هیات مدیره
5-شعبان شهری                بازرس اصلی

6-سید باقرپور حسینی         بازرس علی البدل
ضمنا برابر ماده 21 اساســنامه انجمن صنفی کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی 
با امضای رییس هیات مدیره یا دبیر ممهور به مهر انجمن و کلیه اســناد و اوراق 
مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رییس هیات مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار 

و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.
سعید مازندرانی-مدیرکل اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 استان گلستان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان قم

تاریخ انتشار: 97/3/8 شماره ثبت 7614  
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن شماره هفت فرهنگیان 
قم دعوت به عمل می آید در جلســه مجمع عمومی فــوق العاده نوبت اول که 
راس ساعت 17 روز شنبه مورخ 97/3/19 در محل مدرسه قائمیه واقع در قم 
خ چهارمردان نرسیده به گلزار شهدا جنب سازمان اوقاف و امورخیریه برگزار 
می گردد  شــرکت نمایند ضمنا اعضایی که نمی توانند شخصا در جلسه حضور 
یابند می بایست جهت معرفی نماینده تام االختیار خود به منظور حضور در جلسه 
به اتفاق یکدیگر) عضو ونماینده( تا تاریخ 97/3/17به دفتر شرکت تعاونی به 
آدرس: قم – خیابان  45 متری صدوق خ شــهیدمحمود اخالقی روبروی مجتمع 
باران پالک 197 مراجعه تا پس از احراز هویت و تایید وکالتنامه ورقه ورود به 

جلسه جهت نماینده و عضو صادر شود .
تذکر:حضور توام عضو و وکیل یا نماینده تام االختیار وی در جلسه ممنوع است

دستورجلسه:
1-تمدید فعالیت شرکت تعاونی

مقام دعوت کننده: هیات مدیره تعاونی مسکن شماره هفت
 فرهنگیان قم 

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 90/9/30

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک خمین مورد 

رسیدگی و رای آنها صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 1

1-برابر رای شماره 580 کالسه 96/324 هیات اول آقای احمد سرلک فرزند نادعلی به شماره شناسنامه 1520 
صادره از خمین ششــدانگ یک باب گلخانه به مساحت 7166/97 متر مربع قسمتی از پالک شماره 295 فرعی از 

58- اصلی واقع در بخش 6 خمین خریداری و از مالکیت مشاعی محرز گردیده است.
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی این آگهی نسبت به 
امــالک فوق الذکر در دو نوبــت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی و در صورتی که 
اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق 
در محل تا یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد تســلیم ورســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت. اعالم 
مــی دارد در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومــی محل ارایه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید صدور ســند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/22 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/8  

ذوالفقاری - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمین

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت ســهامداران شرکت سواری رانی ساری سیر )ســهامی خاص( ثبت شده به 

شماره 1803 و شناسه ملی 10760218559 تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه بدین وسیله از 
کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 18 
عصر مورخ 1397/03/28 به آدرس ســاری بلوار پاسداران ترمینال غرب دفتر شرکت سواری 

رانی ساری سیر تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند .
دستور جلسه:

1-     انتخاب بازرس اصلی و علی البدل   2-     انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
3-     سایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باشد.

  هیئت مدیره شرکت

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارگری
استادکاران و کارگران ساختمانی زاهدان

بموجب مدارک تســلیمی از سوی انجمن صنفی کارگری استادکاران و کارگران ساختمانی زاهدان 
 تغییــرات هیئت مدیره انجمن فوق به شــرح ذیــل اعالم می گردد:    1- رئیــس: صابر فنودی 
 2- نایب رییس: حسن نخعی   3- خزانه دار: محمد مودی   4- دبیر : رحمت اهلل کاشانی  5- عضو 
اصلی : مصطفی شــایان فرد ضمنا اعتبار انجمن مذکور تا 1399/10/9 می باشد و مطابق تبصره 
ماده 21 اساســنامه اســناد و اوراق مالی و بهادار با امضای رییس یا دبیر و ممهور به مهر انجمن 

صنفی معتبر خواهد بود.
مهرداد جهاندیده- مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت اجر سفال قم )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 879 

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می گردد تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه و مجمع عمومی فوق العاده شــرکت که به 
ترتیب راس ســاعت 14 و 15 روز پنجشنبه مورخ 97/3/24 در محل 
دفتر فروش شــرکت واقع در قم – انتهای بلوار امام موســی صدر – 
نرســیده به فرهنگســرای جوان جنب کوچه 9 برگزار می گردد حضور 

رسانند.  به هم 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: 

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی 
2-بررســی و تصویب ترازنامه و صورت ســود و زیان عملکرد سال 1396 

شرکت 
3-انتخاب بازرسان 

4-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

1-اصالح ماده 4 اساسنامه شرکت 
2-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد . 

هیات مدیره 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده  )نوبت  سوم(
شركت  تعاونی  مسکن   مهرمحلی شماره 23 ارومیه  به 

شماره ثبت9428
بنــا به تصویب هیات مدیره جلســه مجمع عمومی  فــوق العاده نوبت 
ســوم شرکت تعاونی مسکن  مهرمحلی شماره 23 ارومیه  راس ساعت  
10:30صبح روز   دوشنبه   مورخ 1397/3/21  درمحل تاالر اجتماعات 
اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ارومیه  با همان دستور جلسه 

نوبت اول  تشکیل می گردد.
 ازعمــوم ســهامداران و اعضای محترم دعوت می شــود جهت اتخاذ 
تصمیــم راجع بــه موضوعات ذیل   در روز و ســاعت مقرر در محل 
تعیین شــده حضور بهم رســانند و یابا توجه به  مفاد ماده19 آئین 
نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوي در مجمع 
میســر نباشــد میتواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضاء  یاغیر اعضاواگذار نماید. 
در این صورت هر عضوی میتواند عالوه بر رأي خود حداكثر حق ســه 
رأي بــا وكالت و هر شــخص غیرعضو تنها یك رأي با وكالت داشــته 
باشــد. توضیحًا اینكــه وكالتنامه هاي عادی بایســتی یک روز بعداز 
انتشارآگهی مذکور تایک روزقبل ازتشکیل مجمع بغیراز ایام تعطیل 
درمحل دفتر شــرکت  تنظیم شــده وتوســط بازرس بررسی وتائید 
گردد درغیر این صورت وکالتنامه رســمی حضوردرمجمع بایستی به 

تایید یکی ازدفترخانه های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:

1-اتخاذ تصمیم درخصوص استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره 
شرکت تعاونی مسکن مهر محلی شماره 23- ارومیه 

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهرمحلی شماره 23 ارومیه
 انتشار: 97/3/8

 »آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه 
شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه«

)نوبت اول(
بنا به تصویب هیأت مدیره جلســه مجمع عمومي عادي ســالیانه نوبت اّول شــركت تعاوني 
اعتبار كاركنان دانشــگاه  ارومیه  رأس  ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 
در محل ســالن دانشــکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشــكیل مي گردد. از عموم 
ســهامداران و اعضاي محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در 
روز و ســاعت مقرر در محل تعیین شــده حضور بهم  رسانند و یا با توجه به ماده 19 آیین 
نامه نحوه¬ی تشــکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع میســر نباشــد، 
مي توانــد حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگــر یا نماینده تام االختیار از میان 
اعضا یا غیراعضا واگذار نماید، در این صورت هر عضوي مي تواند عالوه بر رأي خود حداكثر 
حق ســه رأي با وكالت و هر شــخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشــته باشد. توضیحًا 
اینكه وكالتنامه های عادی بایســتي یک روز پس از انتشــار آگهی مذکور تا یک روز قبل از 
تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده توسط بازرس بررسی 
و تأیید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رســمی حضور در مجمع بایســتی به تأیید یکی 

از دفترخانه¬های اسناد رسمی رسیده باشد.
دستور جلسه:

1( استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان 
2( طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورت هاي مالي سال 1396

3( اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سال 1396
4( طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1396

5( طرح و تصویب بودجه پیشنهادي هیأت مدیره براي هزینه هاي سال مالي 1397
6( انتخاب یك نفر بازرس اصلي و یك نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت مأموریت

7( تغییر و افزایش موضوع فصل چهارم شــرایط میزان پرداخت و بازپرداخت وام و افزایش 
ســرمایه اعضاء از آیین نامه اجرایي شــركت تعاوني اعتبار كاركنان و طرح پیشــنهاد افزایش 

وام هاي عادی و ضروري موضوع ماده 17 آیین نامه 
8( اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه كثیراالنتشار برای درج آگهي هاي بعدی شركت.

ضمنًا كلیه كاندیداهاي عضویت در ســمت بازرس بایستي حداكثر تا ظرف مدت یك هفته بعد 
از انتشار آگهي لغایت تاریخ 1397/03/15 مدارك شناسایي ذیل را با مراجعه به دفتر شركت 
واقع در خیابان شهید بهشتي ساختمان آپا یا مدیرعامل شرکت آقای حسین شرفپور در پردیس 

نازلو تحویل نموده و رسید دریافت دارند .
مدارك شناسایي شامل: تکمیل فرم کاندیدای عضویت در سمت بازرسی بهمراه کپی شناسنامه، 

کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی و تصویر حکم کارگزینی
1397/03/08 تاریخ انتشار:  

هیأت مدیره شركت تعاوني  اعتبار كاركنان دانشگاه ارومیه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن تاکسیداران اندیشه به شماره ثبت 1466
بدینوسیله از کلیه اعضای تعاونی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 

تاکسیداران اندیشه که راس ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 97/3/24 در محل شهریار اندیشه فاز 5 انتهای توحید شمالی 
بلوار امام خمینی مجتمع الماس بلوک 6 واحد 4 تشکیل می گردد شرکت نمایند.

دستورجلسه:
1-استماع گزارش کتبی هیات تصفیه

2-انتخاب 3 نفر به عنوان اعضای هیات تصفیه
3-تعیین محل و مدت تصفیه

یادآوری می شود:
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشــد می تواند حق حضور و اعمال رای از ســوی خود را به نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شــخص غیر عضو تنها 1 رای 

خواهد بود.

هیات تصفیه شرکت تعاونی

محکومیت به استناد چک و سفته
تاریخ 96/12/5 شماره پرونده 788/963/96 

خواهان: سید جواد سید غیاثی مرادی 
خوانده: مصطفی قهیه ئی 

خواسته: مطالبه وجه 4 فقره چک بالمحل به مبلغ 150/000/000 ریال خسارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی 

در تاریخ قاضی شــورا پس از مالحظه و بررســی محتویات پرونــده ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 

رای شورا 
در خصوص دعوی اقای سید جواد سید غیاثی مرادی فرزند سید جالل 

بــه طرفیت آقــای مصطفــی قهیه ئــی فرزند علــی به خواســته مطالبــه مبلغ 
150/000/000 ریــال بابــت وجــه چهــار فقره چک بــه شــماره 507258-
 527255 -95 /11 /25 -507256 -95 /3 /25 -507259 -95 /12 /28
-95/8/10 و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در 
جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته بطوری که خواسته خواهان 
مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی مانده بنابراین اشــتغال ذمه وی محرز و شورا 
دعوی خواهان را وارد تشــخیص و مســتندا به مــواد 198 و 303 و 522 قانون 
آیین دادرســی مدنی و مواد 306-309-310-213 قانون تجارت خوانده را به 
پرداخــت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/860/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ قابل محاســبه و اجرایی بابت خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چکها لغایت اجرای حکم طبق شــاخص قیمتهای اعالمی از 
ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
در حــق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی محســوب و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس از آن ظرف بیست روز تجدید نظر در 

دادگاههای عمومی دادگستری شهرری می باشد . 
1035/م الف مجتمع شماره  20 شورای حل اختالف تهران 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی تولیدی کفاشان دستدوز تهران 

جلســه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی کفاشان دستدوز تهران 
راس ساعت 10 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1397/4/6 در محل شرکت به آدرس: 
خیابان ســعدی شمالی کوچه معمار مخصوص پالک 2 تشــکیل می گردد. لذا از کلیه 
اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 18 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شــخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
بــود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود حداکثر تا 
تاریخ 1397/3/30 در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت  وتایید وکالت برگه 

ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیات مدیره و بازرسان
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1396 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال 

جاری شرکت 
3-ارایه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی

4-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
تاریخ انتشار آگهی : 1397/3/8

هیات مدیره شرکت تعاونی تولیدی کفاشان دستدوز تهران

مفقودي
  SL 131 برگه كمپاني  و شناســنامه مالکیت ســواری ســایپا

مدل 1390 بشــماره پالك  ایران 38-295 ب 34 شــماره موتور 
4251010 شماره شاسي S 1412290004129  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد
 ساوجبالغ 285

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی تفرش
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت 

منتشــر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده 61 آیین 
نامــه قانون ثبت تحدید حدود پالک مورد تقاضا از امالک واقع در بخش 12 

حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر:
چون تحدید حدود  ششــدانگ یک قطعه زمین پالک 167 فرعی از 1862 
اصلی بخش 12 ثبت اراک واقع در اراضی رســتم اباد دادمرز که طبق رای 
شــماره 13966035002000440 -96/9/14 در مالکیــت آقای جواد 
مجبعلی فرزند ابراهیم استقرار یافته تاکنون تحدید حدود به عمل نیاورده 
لــذا تحدید حدود ملک فوق در ســاعت 9 صبح مــورخ 97/3/28 در محل 

شروع و انجام خواهد شد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به مالک پالک و مجاورین 
پالک فوق الذکر به وســیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه مالک یا نماینده قانونی وی 
در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
یا حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدود خواهد شــد و اعتراضات 
مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی و نیز صاحبان ملک که در موقع 
مقــرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 30 روز ازتاریخ 
تحدیــد حدود پذیرفته خواهد شــد و در اجرای تبصــره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایســت از 
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواســت اعتراض 
خود رابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ 

و به این اداره تسلیم نمایند.
131/م الف   تاریخ انتشار: 97/3/8  

رییس ثبت اسناد و امالک تفرش - حیدری

اگهی احضار متهم 
اقای علی باقری نوشاد فرزند شاداهلل جلســه رسیدگی به اتهام شما درپرونده کالسه 

142/961523دائر برکالهبرداری موضوع شــکایت فروزفیروزفردرجلســه رسیدگی مورخ 
1397/4/24راس ساعت 8/30درشــعبه 142دادگاه کیفری مشهد مستقردرمجتمع قضایی 
امام خمینی مشهد برگزارخواهدشد لذا مراتب بدینوسیله دراجرای مفادماده344قانون ایین 
دادرســی کیفری مصوب 1392ازطریق درج اگهی روزنامه به شــما ابالغ تاجهت دفاع ازاتهام 
انتســابی درجلسه رســیدگی فوق الذکرحاضر شوید نتیجه عدم حضور شــما دردادگاه اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهدبود 
 م الف9186رئیس شعبه 142دادگاه کیفری 2امام خمینی مشهد 

اگهی ابالغ واحضارمتهم 
درپرونده کالســه 143/970144بدینوسیله به مهدی رضایی ماریان فرزند ابوطالب که 

حســب محتویات پرونده وتحقیقات بعمل امده فعال مجهول المکان بوده دراجرای ماده180 قانون 
ایین دادرســی کیفری ازطریق درج اگهی درروزنامه ابالغ میشود به منظور رسیدگی به اتهامتان 
دائربــه بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کارموضوع شــکایت اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی 
دروقت مقرر به تاریخ 1397/5/2ســاعت9/45صبح درشعبه 143دادگاه کیفری 2مشهد واقع 
دربلوارمدرس جهت دفاع ازاتهام منتسبه حاضرشوید واالدادگاه به موضوع غیابا رسیدگی وتصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهدشد 
م الف9185  مدیردفترشعبه143دادگاه کیفری 2امام خمینی مشهد 

اهــل  عبدالصمــد  فرزنــد  اچکزائــی  هدایــت  بــه  بدینوســیله 
افغانســتان متــواری ومجهــول المکان ابــالغ میگــردد به موجــب دادنامه 

9609977593801662مورخ96/10/21به اتهام تحصیل مال مســروقه واقامت 
غیرمجاز به تحمل شــش ماه حبس و20ضربه شالق وبابت اقامت غیرمجاز به پرداخت 
ده هزارریال جزای نقدی وطردازمرز محکوم شــده اســت لذا چنانچه اعتراضی دارد 
درمهلت مقررپس ازانتشار اگهی به این دادگاه مراجعه درغیراینصورت اقدام قانونی 

بعدی انجام خواهدشد 
م الف9184    مدیردفترشعبه 138دادگاه کیفری 2امام خمینی مشهد 

  رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربــه اینکــه صدیقــه برغمدی  دارای شناســنامه  شــماره 9شــرح دادخواســت به کالســه 

243/970229ازاین شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن 
برغمدی  به شناســنامه 601درتاریخ 1323/1/1دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت 
ان مرحــوم منحصراســت به1-فاطمه برغمــدی ش22ص پیراکوه ف متوفی   2-صدیقــه برغمدی ش9ص 
پیراکــوه  ف متوفی   3-حلیمه برغمدی ش265 ص جوین  همســر متوفــی    4-محمدبرغمدی ش599 ص 
جوین پدرمتوفی    متوفی ورثه دیگری ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا به استناد 
ماده 362 ق امور حســبی  یک نوبت اگهی می نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او 

میباشــد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد.

  م الف  9183                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربــه اینکــه صدیقه برغمدی  دارای شناســنامه  شــماره 9شــرح دادخواســت به کالســه 

243/970228ازاین شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حلیمه 
برغمدی   به شناســنامه 265درتاریخ 1327/9/25دراقامتگاه دائمی خود بــدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت ان مرحوم منحصراســت به1-فاطمــه برغمدی ش22 ص پیراکوه  ف متوفــی   2-صدیقه برغمدی 
ش9ص پیراکــوه  ف متوفی   3-بی بی جان برغمــدی ش263 ص جوین مادرمتوفی     متوفی ورثه دیگری 
ندارد   اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک نوبت 
اگهی می نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد.
  م الف  9182                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

. رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربه اینکه ســیده اکرم امیری نژاد ابراهیم ابادی  دارای شناســنامه  شــماره 0946085706شرح 

دادخواســت به کالسه 243/970118ازاین شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان محسن مهدوی تبار به شناسنامه 12295درتاریخ 96/2/27دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه 
حین الفوت ان مرحوم منحصراســت به1-ســیده اکرم امیری نژاد ابراهیم ابادی ش8317 ص مشهد همسرمتوفی  
2-محمدحســام مهدوی تبار ش0970883110ص مشهد ف متوفی   3-امیرضا مهدوی تبار ش0971196702ص 
مشــهد ف متوفی  4-زهرا بادبره ش20 ص قدمگاه  مادرمتوفی  متوفی ورثه دیگری ندارد اینک باانجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبوررا به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی  یک نوبت اگهی می نمایــد تاهر کس اعتراضی 
داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشــد ازتاریخ نشــر اگهی ظرف مدت یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهدشد.

  م الف  9187                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربه اینکه الهام مهردادیان   دارای شناســنامه  شــماره 0690630719شرح دادخواست به کالسه 

243/970204ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سجادحدادزاده 
به شناســنامه 0922732418درتاریخ 97/2/1دراقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان 
مرحوم منحصراســت به1-الهام مهردادیان ش0690630719ص مشــهد همســرمتوفی  2-حسین حدادزاده 
ش27471 ص تربــت حیدریه پدرمتوفی   3-مریم نظری ش810 ص مشــهد مادرمتوفی  متوفی ورثه دیگری 
ندارد   اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبوررا به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک نوبت اگهی 
می نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشــد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد.

  م الف  9188                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربه اینکه حسین صداقت   دارای شناسنامه  شماره 6480شرح دادخواست به کالسه 243/970287ازاین 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدجوادصداقت   به شناسنامه 18درتاریخ 
95/11/18دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراســت به1-حســین صداقت 
ش6480 ص فریمان ف متوفی   2-حسن صداقت ش3432 ص فریمان ف متوفی   3-ابراهیم صداقت ش4715 ص 
مشهد ف متوفی   4-اسماعیل صداقت ش4716 ص مشهد ف متوفی   5-زهرا صداقت ش2331 ص مشهد ف متوفی  
6-محبوبه صداقت ش424 ص مشــهد ف متوفی   7-فاطمه تلکو   ش56 ص مشــهد همسرمتوفی    8-منیره صداقت 
ش3431 ص فریمان  ف متوفی   متوفی ورثه دیگری ندارد    ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی  یک نوبت اگهی می نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او 

میباشد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد.

  م الف  9189                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربــه اینکــه بتــول اخالقــی   دارای شناســنامه  شــماره 825شــرح دادخواســت به کالســه 

243/970401ازاین شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عزیزعزیزی  
به شناســنامه 382درتاریــخ 97/1/4دراقامتگاه دائمی خــود بدرود حیات گفته وورثه حیــن الفوت ان مرحوم 
منحصراســت به1-فاطمه نساء اخالقی ش520 ص چناران همسرمتوفی   2-سیف اله عزیزی ش238 ص مشهد 
ف متوفی   3-شــهربانو عزیزی ش581 ص مشــهد ف متوفی  4-فاطمه عزیزی ش582 ص مشــهد ف متوفی    
5-خدیجه عزیزی  ش653 ص مشــهد ف متوفی   6-رضا عزیزی  ش10216 ص مشهد ف متوفی   متوفی ورثه 
دیگری ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک نوبت 
اگهی می نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشــد ازتاریخ نشــر اگهی ظرف مدت 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد.

  م الف  9190                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربه اینکه حســین مهری   دارای شناســنامه  شــماره 1542شرح دادخواست به کالســه 97/106ازاین 

شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان علی مهری   به شناسنامه 427درتاریخ 
96/1/25دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراســت به 1-محمود مهری ف علی 
ش1723متولد 1351/10/2 ف  متوفی   2-زهرا مهری ف علی ش1724متولد 1354/6/1  ف متوفی   3رضا مهرشید 
ف علی ش15 متولد 1359/7/1   ف متوفی4-محمدمهری ش1198 متولد 1338/7/3 ف متوفی 5-حســین مهری ف 
علی ش1542 متولد1347/4/16 ف متوفی  6-طاهره مهری ف علی ش1395متولد 1343/6/1  ف متوفی متوفی ورثه 
دیگری ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک نوبت اگهی می 
نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادرخواهدشد.

  م الف  368       قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف سبزوار 

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربه اینکه رضا اســایش ثانی   دارای شناسنامه  شماره 1366شرح دادخواست به کالسه 243/970222ازاین 

شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان معصومه روح بخش یزدان اباد  به شناســنامه 
1329درتاریخ 96/11/11دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراست به 1-زهرا اسایش 
ثانی ش17679ص مشــهد ف  متوفی   2-زهره اســایش ثانی ش0924492589 ص مشــهد   ف متوفی   3رضا اســایش 
ثانی ش1366 ص مشــهد   ف متوفی4-ســعید اســایش ثانی ش0922449422ص مشــهد  ف متوفی 5-علی اسایش ثانی 
ش10003ص مشــهد  ف متوفی  6-مریم اســایش ثانی ش1365 ص مشــهد ف متوفی  7-جواداسایش ثانی ش20779ص 
مشــهد ف متوفی  8-فاطمه اسایش ثانی ش347 ص مشهد ف متوفی 9-محمود اسایش ثانی ش093399121105ص مشهد 
ف متوفی متوفی ورثه دیگری ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک 
نوبت اگهی می نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهدشد.

  م الف  9191                       رئیس شورا شعبه 243شورای حل اختالف مشهد

پیرواگهــی های قبلی بــه حامد نیک پرورفعــال مجهول المکان ابالغ میشــود درمورد 
درخواســت علیرضا عالمی به طرفیت شــما به خواســته مطالبه وجــه چک بموجب حکم 

شــماره9709977500900113درپرونده کالســه 960636محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
هشــت میلیون وسیصد هزارریال بابت اصل خواســته مبلغ یک میلیون وپانصد وبیست وهفت 
هزاروپانصدریال هزینه دادرســی ودرج اگهی وخسارت تاخیرازتاریخ صدورگواهی عدم پرداخت 
94/10/27لغایت یوم االداء که دراجرای احکام قابل محاسبه می باشد درحق خواهان محکوم شده 
اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج میگردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت 

قانونی قابل واخواهی میباشد
م الف9192    متصدی اموردفتری شعبه 9شورای حل اختالف مشهد 

اگهی مزایده 
خواهان معصومه خسروجردی  خوانده حســین کریم پور 2-اسماعیل خسروجردی   وقت مزایده 

روزدوشنبه 1397/3/21ساعت10
به موجب پرونده کالسه 951218اجرای مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی سبزوار وبه استناد مواد1و4قانون 
افــراز وفروش امالک مشــاع ومواد9و10ایین نامه اجرایی ان دســتور فروش ملک مشــاع یک باب منزل 
مسکونی به شــماره پالک ثبتی 18267فرعی ازیک اصلی بخش12ســبزوار درتصرف خواهان که به پاسخ 
انجام شــده ازاداره ثبت واستناد وامالک سبزوارنسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ عرصه واعیان به 
نام حســین کریم پور وســه دانگ ازششدانگ به نام معصومه خســروجردی راصادر تابرابر مقررات قانون 
اجرای احکام مدنی به فروش وپس ازکســرهزینه عملیات اجرایی باقیمانده وجوه حاصل ازفروش نســبت 
به ســهام بین شرکاء تقســیم شود لذا کارشــناس منتخب ششدانگ پالک مذکوررابه شــرح ذیل ارزیابی 
نموده اســت .ازششــدانگ عرصه واعیــان باپالک ثبتــی 18267فرعی ازیک اصلی بخش12ســبزوار به 
مســاحت عرصه 107متر مربع بهای هرمترمربــع 8/500/000ریال جمعــا 909/500/000ریال واعیان 
89مترمربع بهای هرمتر مربع 2/000/000ریال جمعا 178/000/000ریال واقع درفلکه شهربانی –پشت 
توریهای شــرکت نفت –نفت4ســرنبش که درتصرف خواهان میباشــد وباتوجه به موقعیت مکانی مساحت 
وعرصه واعیان ممردسترســی شرقی وغربی کیفیت مصالح مصرفی ارزش ششــدانگ باامتیازات اب وبرق 
وگازبرابربا1/191/000/000معــادل یکصد ونــوزده میلیون ویکصدهزارتومــان تعیین وتقویم میگردد 
مقررگردید مزایده درروزدوشــنبه مورخ1397/3/21ســاعت10صبح ازطریق مزایــده حضوری وباحضور 
نماینده دادستان محترم عمومی وانقالب شهرستان سبزوار درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش 
برســد مزایده ازقیمت کارشناسی شده وبه کســانی که باالترین قیمت راپیشنهادنمایند واگذارخواهدشد.
طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تاترتیب بازدیدشــان ازملک 
مذکور داده شود قابل ذکر اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا وفی المجلس ازبرنده مزایده دریافت خواهدشد 

تحویل وتنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد
م الف365                       دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سبزوار

پیرواگهــی هــای منتشــره درجراید بدینوســیله به محکــوم علیه اقای محســن 
علیزاده کــه مجهول المکان می باشــد ابالغ میگــردد چون وفق دادنامه به شــماره 

96099770500800162صادره ازشــعبه 8درپرونده شماره 960047محکوم به پرداخت 
مبلــغ هفت میلیون ریــال بابت افت قیمــت ومبلغ یک میلیــون وپانصــد هزارریال هزینه 
کارشناســی ومبلغ ســیصد وســی وپنج هزارریال هزینه دادرســی درحق محکــوم له ونیم 
ونیم عشــردولتی شــده اید ظرف ده روز ازانتشــار این اگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 
مفاداجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود. 
م الف9195        متصدی اموردفتری شعبه8شورای حل اختالف مشهد

اگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مجتبی بقایی فرزندمحمدرضا وخانمها 
حوریه بقایی فرزندمحمدرضا وزهرا بقایی 

خواهــان بانک مهراقتصاد باوکالت ســیدمهدی احمدزاده دادخواســتی به طرفیت خوانــدگان اقای مجتبی بقایی 
فرزندمحمدرضا وخانمها حوریه بقایی فرزندمحمدرضا وزهرا بقایی به خواســته مطالبه وجه چک  مطرح که به این 
شعبه ارجاع   وبه شماره پرونده کالسه 9709985255200060شعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار  
ثبت ووقت رسیدگی  مورخ1397/4/19ساعت8/00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون 
ائین دادرســی مدنی .به علت مجهول المکان بودن خوانده گان  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر انتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد

  م الف364         مدیردفترشعبه6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سبزوار 

پیرواگهــی های منتشــره درجرایــد بدینوســیله به محکــوم علیه آقــای صادق 
آشــوری که مجهــول المکان می باشــد ابالغ میگــردد چون وفق دادنامه به شــماره 

به  96099770500800981صــادره ازشــعبه 8درپرونــده شــماره 960633محکــوم 
حضوردردفترخانه اسنادرســمی وانتقال وتنظیم سندرســمی یک دســتگاه خــودروی پراید 
مدل83به شــماره پالک 186ه58ایران36 درحق محکوم له ونیم ونیم عشــردولتی شده اید 
ظرف ده روز ازانتشــار این اگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاداجرائیــه اقدام نمائید 
درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصــول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود 
م الف9194        متصدی اموردفتری شعبه8شورای حل اختالف مشهد

رونوشت اگهی حصروراثت 
نظربه اینکه عزیزاله برزنونی   دارای شناسنامه  شماره 1243شرح دادخواست به کالسه 9/97/123ازاین 

شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شــادروان نبات برزنونی    به شناسنامه 17درتاریخ 
96/7/9دراقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصراســت بــه 1-عزیزاله برزنونی 
ش1243 متولدد 1333ص نیشــابور-برزنون ف  متوفی   2-ناصربرزنونی ش1244 متولد 1338ص نیشابور-برزنون  
ف متوفی 3-پرویزبرزنونی ش1242متولد 1336 ص نیشــابور-برزنون 4-زهــره برزنونی ش1368 متولد 1342ص 
نیشــابور-برزنون ف متوفــی 5-فاطمه وفائی نیاش1794 متولد 1351 ص نیشــابور-یرزنون –ف متوفی  متوفی ورثه 
دیگری ندارد  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک نوبت اگهی می 
نماید تاهر کس اعتراضی داردویاوصیت نامه  ازمتوفی نزد او میباشد ازتاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادرخواهدشد

م الف  366                      قاضی شوراشــعبه نهم شورای حل اختالف سبزوار

 پیرواگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه مهدی سلطانی که مجهول المکان 
می باشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه به شماره 9609977500901040صادره ازشعبه 

9شورای حل اختالف درپرونده شــماره 960612محکوم به پرداخت مبلغ 77460000ریال بابت اصل 
خواســته ومبلغ 2/246/500ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 2788560ریال حق الوکاله وکیل ومبلغ 
450/000ریال بابت هزینه درج اگهی درروزنامه وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررســید چکها تایوم 
االداء که درواحد اجرای احکام محاســبه میگــردد درحق محکوم له وپرداخت نیم ونیم عشــردولتی به 
عهده محکوم علیه می باشــد ظرف  ده روز ازانتشار این اگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه 
اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود 
م الف9193        متصدی اموردفتری شعبه9شورای حل اختالف مشهد

شماره بایگانی :960194
مشــخصات محکوم له/محکوم لهم :  1-تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نشانی قزوین 4راه 

نظام وفا روبه روی بانک ملت سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع(---مشخصات محکوم علیه 
/محکوم علیهم : 1-مهری فالح بنشــانی قزوین،آبیک،زیاران منزل فرهاد غالمی2 –سیدمصطفی 
باقرزاده پیرسرائی فرزند سیدباقر-مجهول المکان 3-سعید غالمی-مجهول المکان –4-محمدرضا 
قاســمی فرزند یداله به نشــانی قزوین آبیک بانک صادرات - مشخصات نماینده قانونی محکوم 

له:شهناز راد فرزند حسین به نشانی آبیک خ طالقانی جنب کالنتری پاساژ مهدی ط2 
محکوم به:

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 139692000104106و شماره دادنامه مربوطه 
9609972950200424محکوم علیه محکوم است به پرداخت  تضامنی مبلغ 181/900/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت وجــه التزام روزانه 164/400ریــال از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 96/4/11لغایت وصول محکوم به و اجرای حکم در حــق خواهان و نیز حق الوکاله 
وکیــل به ماخذ محکوم به محکوم می نماید در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی 

در حق دولت.
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهری آبیک استان قزوین-کرملو

اگهی مزایده اموال منقول 
با توجه به اجرائیه صادره له اقای مصطفی شرافتمند علیه شرکت ژیواربه مبلغ تقریبی 

40/000/000 میلیون ریال بابت اصل خواسته در تاریخ 97/3/28 روزدوشنبه ساعت 11 
در شهرک ص ایوانکی ، خ صنعت 1 پ 56 سمت راست شرکت ژیوار از طریق مزایده عمومی 
اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده 
مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فوق راپرداخت 
و ما بقی را ظرف مهلت یک ماه پس از مزایده  به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز 
و قبض مربوطه را ارائه نماید. در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت شــده به نفع صندوق 

دولت ضبط خواهد شد
مشخصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد:

1-یک دستگاه دور کن نجاری مارک lazzari  ساخت تیپ klass40  با سال ساخت ساخت 
2008 دســت دوم اماده به  کار به قیمت پایه پنجاه و پنج میلیون ریال )55/000/000 

ریال (
                         مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ایوانکی -صفوی پناه

آگهي حصر وراثت
جمیله کبودخانی  به شماره شناسنامه 10095  به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 

درخواستی به شماره 961561 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که  شادروان عزیزاله کبودخانی  بشماره 
شناسنامه 836 در تاریخ 95/4/14 اقامتگاه دائمي خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از : 

1-عشرت کبودخانی بشماره شناسنامه 6816 صادره از کرج متولد 42/6/1 دختر متوفي
2-آفت کبودخانی بشماره شناسنامه 6817 صادره از کرج متولد 44/6/1 دختر متوفي 
3-رحیم کبودخانی بشماره شناسنامه 9839 صادره از کرج متولد 48/1/1 پسر متوفي

4-جمیله کبودخانی بشماره شناسنامه 10095 صادره کرج از متولد 49/6/30 دختر متوفي
5-یوسف کبودخانی بشماره شناسنامه 738 صادره از کرج متولد 49/1/1 پسر متوفي

6-یاسر کبودخانی بشماره شناسنامه 530 صادره از ساوجبالغ متولد 61/10/10 پسر متوفي 
7-عفت کبودخانی بشماره شناسنامه 16 صادره از ساوجبالغ متولد 40/1/4 دختر متوفي

پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه با اعتراض یا ارائه وصیت 
نامه ســري یا رسمي حسب گواهي متصدي مربوطه  و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره مورخ سرانجام در تاریخ 
- در وقت فوق العاده شــعبه یک شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده 
کار گواهی می نماید  كه ورثه در گذشته منحصر به شخص / اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگري ندارد و دارائي 
آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیكه برتر كه تعلق مي گیرد اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ 

تا سقف سی میلیون ریال/نامحدود است
  م الف : 11183/278                                                                                                                                                   

                                                                                      قاضي شعبه 1 شوراي حل اختالف چهارباغ

آگهی مفقودی 
برگ ســبز خودرو ســواری پراید مدل 1386 به شــماره پالک 93ج385 ایران 32 وشــماره موتور 

1852820 وشــماره شاسی s1412286302150 به نام مجید اربابدوست فرزند مسلم از سبزوار مفقود 
واز درجه اعتبار ساقط گردیده است                                                                               سبزوار

   آگهی مزایده
  سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری همدان 

در نظر دارد ، مزایده بهره برداری تعدادی از سازه های 
تبلیغاتی سطح شــهر همدان را برای مدت یک سال با 

شرایط ذیل برگزار نماید.
  1. تاریخ اخذ اسناد از 97/03/08 لغایت 97/03/22

2. آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه تا ساعت 14:15 
مورخ 97/03/22

3. تاریخ بازگشایی پاکتها 97/03/23 ساعت 10 صبح در محل سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز.

4. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز بهره برداری از سازه های 
تبلیغاتی از اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی همدان و نیز دارای پروانه 

کسب از صنف مربوطه مجاز به شرکت در مزایده می باشند.
5. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

6.  شرکت کنندگان در مزایده مجاز به شرکت در جلسه بازگشایی پاکت 
ها می باشند.

7. اخذ اســناد : مراجعه حضوری به ســازمان ســیما، منظر و فضای 
سبز شــهرداری همدان واقع در همدان – میدان رسالت – ابتدای 
بلوار والیت - ســاختمان معاونت خدمات شهري – طبقه دوم و ارائه 
فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال در وجه ســازمان سیما، منظر 
و فضای سبز به شماره حساب 1-3368299-12-7405 بانک مهر 
ایران به همراه کپی مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد و صنف مربوطه.

8. جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفنهای : 08138214920-1 
و 08138237599 تماس حاصل فرمایید.

 روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری همدان


