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وزیر امور اقتصاد و دارایی، با تاکید بر اینکه از این پس نوسانات 
نرخ ارز محدود خواهد بود، گفت: ما به دنبال ایجاد ثبات و آرامش در 

بازار بوده و خوشحالیم که تا حدودی این ثبات ایجاد شده است.
ب��ه گزارش خانه ملت، علی طیب نیا با تاکید بر اینکه از این 

پس نوس��انات ن��رخ ارز محدود خواهد بود، گف��ت: تصور ما این 
اس��ت که نوسانات نرخ ارز محدود ش��ود، اما رقمی را نمی توان 
ب��رای آن در نظرگرف��ت و در این باره اگر هرکس��ی عددی برای 

کاهش نرخ ارز تعیین کند، دروغ گفته است. 

وي با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در کش��ور برعهده سیس��تم 
شناور مدیریت شده است، تصریح کرد: در این سیستم تعیین نرخ 
ارز نه برعهده دولت و نه بانک مرکزی است؛ بلکه قیمت در بازار و 

تحت تاثیر عوامل اقتصادی تعیین مي شود.

گزارش فصلی بازار مس��کن در 
بهار امس��ال حکایت از آن دارد خونه به خونه

که متوسط بهای یک مترمربع 
آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه اول سال 1394 به 
عدد 39.9 میلیون ریال رس��ید که نسبت به سه ماهه 
قبل معادل 4 درصد و نس��بت به سه ماهه مشابه سال 
قب��ل 2 درصد کاهش یافته اس��ت. بر همین اس��اس 
مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن با تورم عمومی نیز نشان 
می ده��د که از بهار 1392 نرخ رش��د قیمت مس��کن 
همواره پایین تر از نرخ رشد تورم بوده؛ در نتیجه می توان 

گفت قیمت حقیقی مسکن کاهش یافته است.
وج��ود این آمار و ارقام موجب ش��ده تا در کنار 
بس��یاری از نگاه هاي مثبت و خوش بینی هایی که به 
بحث بازار هاي اقتصادی کشور از جمله مسکن وجود 
دارد نتوان چشم انداز مثبتی را برای آن متصور بود. 
این نکت��ه را از پیش بینی کارشناس��ان مي تواند در 
یاف��ت که معتقدند با توجه ب��ه عدم تعادل قیمت ها 
با قدرت خرید مردم حداقل تا یک س��ال آینده هم 

قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. 

از گرانی خبری نیست
 رئی��س کانون سراس��ری انبوه س��ازان تهران، 
افزایش قیمت مس��کن در آین��ده ی نزدیک را بعید 
دانس��ت و گفت: افزای��ش و کاهش قیمت در بخش 
مسکن خیلی س��ریع اتفاق نمی افتد بلکه به تدریج 
رخ می ده��د و خبر ه��م می کند، ب��ه همین دلیل 

می تواند کنترل شود.
ای��رج رهب��ر در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
توافق جامع هس��ته ای تا یک سال آینده اثرات خود 
را بر بخش مسکن خواهد گذاشت. درست است که 

بخش مسکن مستقیما به مذاکرات هسته ای وابسته 
نیس��ت ولی ب��ا توجه به این که بی��ش از 30 درصد 
رونق هر بخش از اقتصاد به مسکن مرتبط است، اگر 
به هر دلیلی اقتصاد کش��ور به جریان بیفتد، مسکن 
بیشترین تاثیر را در گردش اقتصاد خواهد گذاشت.

وی افزود: باال بودن هزینه های س��اخت و پایین 
ب��ودن توان خری��د مردم از مش��کالت اصلی بخش 
مسکن است که باید برطرف شود. می توان با پرداخت 
تس��هیالت بانکی ارزان قیمت، قدرت خرید مردم را 
افزایش داد. االن در کش��ورهای اروپایی و آمریکایی 
برای خرید مسکن حدود 90 درصد تسهیالت بانکی 
به ش��هروندان می دهند اما این رقم در ایران حدود 

30 درصد است که باید تقویت شود.
رهبر با بیان این که تقویت بخش تولید مسکن، 
ضروری اس��ت، گفت: در حال حاضر عرضه کمتر از 
تقاضاست؛ اگر عرضه را زیاد کنیم صف تقاضا کمتر 

می شود و امکان افزایش قیمت هم پایین می آید.
وی بر لزوم س��ر و س��امان دادن به مسکن مهر 
تاکید کرد و گفت: مس��کن مهر با همه اش��کاالتش 
2 میلی��ون و 300 هزار واح��د را عملیاتی کرد و با 
25 تا 30 میلیون وام ارزان قیمت توانس��ت بسیاری 
از خانواده ه��ا را صاحب خانه کن��د. لذا باید این طور 
طرح ها تقویت ش��وند. اش��کاالت طرح مسکن مهر، 
دیده و برطرف ش��ود. در ای��ن بین می توان زمینه و 

انگیزه را برای بخش خصوصی فراهم و از این بخش 
برای تولید مسکن ارزان قیمت استفاده کرد.

رئیس کانون سراس��ری انبوه سازان تهران اظهار 
کرد: سیاست گذاران باید چارچوب ها و ساز و کارهای 
سوق یافتن مسکن در جهت افزایش ایمنی و استفاده 
از متخصص��ان را فراهم کنند. در حال حاضر هرکس 
وارد ش��هرداری بش��ود می تواند مجوز ساخت و ساز 
بگی��رد ام��ا اگر الزام کنن��د که مجری��ان باید با یک 
صاحب حرفه و متخصص وارد س��اخت و ساز شوند و 
متخصصان، مسئولیت اجرا را بپذیرند، بخش مسکن 

سر و سامان بهتری می گیرد.
ب��ه گفته رهب��ر، هیچ کس ب��رای درمان به یک 
غیرپزشک مراجعه نمی کند اما در ساختمان این طور 
نیست. تامین خانه حدود 30 درصد هزینه خانواده ها 
را ب��ه خ��ود اختص��اص می دهد ک��ه در هیچ یک از 
هزینه ها چنین درصدی وجد ندارد اما از سوی دیگر 

کمتری توجه به بخش مسکن می شود.
با وجود ای��ن اظهار نظر رهبر ؛کارشناس��ان بازار 
مس��کن برای��ن ادعا هس��تندکه در یک س��ال آینده 
احتماال شاهد انباشت تقاضا خواهیم بود و در صورتی 
که آن انباشت پاسخ داده شود، افزایش قیمت نخواهیم 
داشت و این موضوع اجرایی شدن طرح جامع مسکن 
از س��وی دولت ض��روری مي کند تا بت��وان به تعادل 

مطلوب در این بازار رسید.

با تصویب قانون جدید

خرید الحاقیه بیمه منتفی می شود 
معاون بیم��ه مرکزی با اعالم ش��رایط جدید 

تائید صالحیت مدیران بیمه، از مصوبه شورای چتــــــر
عال��ی بیمه برای مدیران مناطق آزاد خبر داد 
و آخرین وضعیت منتفی ش��دن خرید الحاقیه بیمه ش��خص ثالث را 

تشریح کرد.
رحیم مصدق در گفت وگو با مهر درباره تائید صالحیت مدیران 
صنعت بیمه توس��ط بیم��ه مرکزی گف��ت: از مهمترین موضوعات 
صنع��ت بیمه که باید به آن توجه ش��ود، این اس��ت که با توجه به 
پیچیدگی هاي این بیمه، انجام فعالیت های اجرایی و تخصصی توسط 

مدیران دارای صالحیت، تحصیالت و سوابق و... صورت گیرد.
عضو هیات عامل و معاون طرح و توس��عه بیمه مرکزی در بیان 
دالیل این امر عنوان کرد: براساس تجربیات سایر کشورها و مقررات 
نظارت بیمه اي از جمل��ه انجمن بین المللی نظارت کنندگان بیمه و 
نهادهای مش��ابه در کش��ور مانند بانک مرکزی، بورس و...، مقرراتی 
برای اح��راز صالحیت حرفه اي کلیدی مدی��ران بیمه وجود دارد و 
تجربه نش��ان داده اس��ت که اگر مدی��ران دارای تجربه و صالحیت 

باشند با مشکالت کمتری مواجه خواهیم بود.
وی با اع��الم اینکه دو موضوع توانگری مالی موسس��ات بیمه 

و اداره آنه��ا توس��ط افراد ب��ا تجربه و دارای صالحیت در دس��تور 
کار بیمه مرکزی اس��ت، افزود: برای بیمه هاي غیردولتی در س��ال 
۸2 آیین نامه ش��ماره 40 تدوین شده اس��ت که بر اساس آن برای 
بخش��ی از مدیران کلیدی صنعت بیمه مانند مدیرعامل، قائم مقام 

و... شرایط خاص لحاظ شده است. 
این مقام مسئول در صنعت بیمه کشور خاطرنشان کرد: با توجه 
به تجربیات اجرای چندین س��اله این آیین نامه و مطالعات تطبیقی 
و تجربیات مش��ابه در کشورمان در س��ایر نهادهای مشابه، مقرراتی 
را تهی��ه کرده ایم و پس از بررس��ی در بیمه مرکزی، در کمیس��یون 
تخصصی ش��ورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها 
با حضور نهادهای ذی ربط مانند س��ندیکای بیمه گران ایران، انجمن 

حرفه اي صنعت بیمه و... انجام شد.
مصدق گفت: در نهایت آیین نامه شماره 90 به تصویب رسید و 
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی بیمه عالوه بر بیمه هاي سرزمین 
اصلی، این موضوع به مدیران مناطق آزاد هم تس��ری یافته است و 
ب��ر مبنای آن مدیران کلیدی و مس��ئوالن فن��ی بیمه باید مدارک 
تحصیلی مرتبط با صنعت بیمه داشته باشند و با توجه به پست هاي 

کلیدی که دارند باید از تجربیات کافی هم برخوردار باشند.
وي همچنی��ن درب��اره آخری��ن وضعیت منتفی ش��دن خرید 
الحاقیه بیمه ش��خص ثالث با تصویب نمایندگان مجلس با تصویب 
الیحه ای، گفت: با توجه به تجربیات چندین س��اله از اجرای قانون 
بیمه ش��خص ثالث و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، بیمه مرکزی 

الیح��ه اي را برای اصالح قانون و طرح آن در دولت و مجلس آماده 
ک��رد که پ��س از بررس��ی در دولت و برای تصوی��ب در مجلس به 

کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شده است. 
عض��و هیات عام��ل بیمه مرکزی افزود: در جلس��ات متعدد در 
کمیس��یون اقتصادی و کمیته پول��ی و بانکی مجلس، مواد مختلف 
قانون بیمه ش��خص ثالث و پیشنهاد دولت مطرح و بررسی شد و در 
نهایت پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و 

به زودی از سوی کمیسیون به هیات رئیسه مجلس خواهد رفت.
وی، یکی از مشکالت هر ساله بیمه گذاران شخص ثالث با تغییر 
مبلغ دیه و دلیل اینکه پوش��ش کامل داشته باشند را مراجعه برای 
کام��ل کردن بیمه نامه و تعهدات مربوطه ذکر و تصریح کرد: صنعت 
بیمه به خاطر همراهی به دولت و اجرای سیاست کاهش تورم، حق 
بیمه را امسال افزایش نداد و حق بیمه هاي معتبر را از 200 میلیون 
تومان ب��ه 220 میلیون تومان ب��دون دریافت پ��ول از بیمه گذاران 

افزایش داد.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی ادامه داد: اما برای حل اساسی 
این مشکل پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کردیم که 
وقتی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث خریداری مي کنند، اگر در سال های 
آتی مبلغ دیه افزایش یافت، با افزایش مبلغ دیه از سوی صندوق تامین 
خسارت های بدنی، مازاد آن پوشش داده شود و بر این اساس افزایش ها 

در سال های بعدی برای این افراد اعمال نخواهد شد.
معاون طرح و توس��عه بیمه مرکزی عنوان کرد: اگر قرار ش��ود 

که خس��ارتی پرداخت ش��ود تا س��قف تعهدات بیمه نامه پرداخت 
خسارت برعهده شرکت بیمه اس��ت و مازاد برعهده صندوق تامین 
خسارت های بدنی خواهد بود و صندوق در این موارد از مقصر حادثه 

خسارت را بازیافت نخواهد کرد.
پی��ش از این محمد ابراهیم امی��ن در این زمینه که آیا موضوع 
اصالح بیمه نامه ش��خص ثالث براساس س��وابق راننده منتفی شده 
اس��ت؟ گفته بود: الیحه اصالح بیمه ش��خص ثالث در کمیس��یون 
اقتصادی طی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال بررسی و نهایی 
ش��ده است و نمایندگان عضو این کمیسیون به همه دغدغه هاي ما 
در این قانون پاس��خ مثبت داده اند. بیش از 90 درصد خواسته هاي 

صنعت بیمه در این الیحه لحاظ شده است.
رئی��س کل بیم��ه مرکزی ایران با بیان اینکه براس��اس تصمیم 
کمیسیون اقتصادی که نهایی و به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد 
ش��د، ریسک براس��اس ویژگی هاي راننده ارزیابی خواهد شد، گفت: 
براس��اس اصالح دیگری ک��ه در این الیحه انجام ش��ده، در صورت 
افزایش دیه که به صورت ساالنه انجام خواهد شد، دیگر نیازی نیست 

مردم الحاقیه خریداری کنند.
وی ادام��ه داده بود: همچنین بر این اس��اس تا زمانی که مهلت 
قرارداد دارنده بیمه شخص ثالث به اتمام نرسیده است، بیمه براساس 
دیه لحاظ خواهد شد؛ به این ترتیب که هر گونه افزایش بیمه و مازاد 
مبلغ برعهده صندوق تامین خسارات بدنی خواهد بود. بر این اساس 

سهم صندوق از 5 درصد به ۷ تا ۸ درصد افزایش خواهد یافت.

به این زودی ها

مسکنگراننمیشود

پروندهفاز۳مسکنمهربستهمیشود

عض��و هیات مدیره ش��رکت عمران ش��هرهای جدید با اع��ام این که پرون��ده تحویل واحدهای 
مس��کن مهر فاز ۳ ماه آینده بسته می ش��ود، گفت: تامین تاسیسات زیربنایی واحدهای مسکن مهر 

را در اولویت کاری قرار داده ایم.
حبی��ب اهلل طاهرخانی در گفت وگو با تس��نیم، اظهار کرد: بر اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته 

پرونده تحویل واحدهای مسکن مهر فاز ۳ پردیس ماه آینده )شهریور( بسته می شود.
وی در خصوص واحدهای فاز 9 قدیم تصریح کرد: پروژه های مسکن مهر این فاز به دلیل توقف 

کار توسط پیمانکار با وقفه مواجه بود، اما ساخت این واحدها نیز شهریور به پایان می رسد.
معی��ن وی��ژه پردیس همچنین با اعام این که تعدادی از واحده��ای فاز 8 در نوبت افتتاح قرار 
گرفته اس��ت، ابراز امیدواری کرد با حل مس��ائل و مش��کات موجود در بحش خدم��ات ز یربنایی، 

واحدهای مسکن مهر افتتاح و به متقاضیان واگذار شود.
طاهرخانی با اش��اره به اینکه پس��ت تحویل فش��ار گاز ف��از 8 معارض محل��ی دارد، اظهار کرد: 
معارض اجازه ساخت پس فشار گاز را نمی داد که مقرر شده با توجه به اختیارات موجود یا در این 

زمینه توافق شود یا این که حکم تمکین معارض از دادگاه گرفته شود.
وی با تاکید بر این که تامین تاسیس��ات زیربنایی واحدهای مس��کن مه��ر در اولویت کاری قرار 
دارد، بی��ان ک��رد:  باید ب��ه این نکته توجه داش��ت که تمرکز بر س��اخت واحدهای مس��کونی باعث 
بهره برداری از آنها نمی ش��ود، نمونه این کار در ش��هر پرند به فور یافت می ش��ود که بس��یاری از 
واحدها به دلیل نبود تاسیس��ات زیربنایی قابل اس��کان نیس��تند. از این رو در شهر پردیس روی 

تامین تاسیسات زیربنایی واحدهای مسکن مهر برای قابل اسکان شدن آنها تمرکز کرده ایم.
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جرح عمدى با چاقو تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 111 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى سابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9409988315600339 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/6/18 و ســاعت 9/00 تعيين شــده 
اســت بــه علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان / شــاكى و به تجويــز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/2104
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق)

متن آگهى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
به آقاى ارســالن رمضانى كه در پرونده كالســه جزايى 930432 به اتهام بى احتياطى در امر رانندگى منجر به 
ايراد صدمه بدنى غيرعمدى تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 94/6/11 
راس ســاعت 10 با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در 

صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/2093
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (112 جزايى سابق)

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى سيامك ذوالفقارى داراي شناسنامه شماره 563 به شرح دادخواست به كالسه 118/940417/94ح 
از ايــن حوزه درخواســت گواهــي حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناصــر ذوالفقارى به 
شناســنامه شــماره 5 در تاريخ 94/4/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي 
/ متوفيه منحصر اســت به:1- ســيامك ذوالفقارى ش ش 563 ت ت 1349 صادره همدان فرزند 2- مصطفى 
ذوالفقــارى ش ش 1053 ت ت 1362 صــادره همدان فرزند 3- منصور ذوالفقارى ش ش 102 ت ت 1353 
صادره همدان فرزند 4- اكرمه شادمانى ش ش 601 ت ت 1329 صادره همدان فرزند 5- گوزل ذوالفقارى 
پناه پور ش ش 65 ت ت 1294 صادره همدان فرزند  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و  يا وصيتنامه از متوفي / متوفيه نزد او باشــد از تاريخ 

نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس حوزه شماره 118 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانــم فاطمــه زبرجديــان فرزنــد محمــد هــادى داراي شناســنامه شــماره 467 متولد 1331 به شــرح 
دادخواست به كالسه 940146/94/ح120 از اين حوزه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كــه شــادروان محمد هادى زبرجديان فرزند محمد تقى به شناســنامه شــماره 67 متولد 1310 در تاريخ 
1393/11/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي منحصر اســت به:  يك 
همسر دائمى و دو پسر و يك دختر به شرح ذيل والغير 1- فاطمه زبرجديان فرزند محمد هادى به ش ش 467 
متولد 1331 صادره از همدان دختر متوفى 2- امير حسن زبرجديان فرزند محمد هادى به ش ش 390 متولد 
1344 صادره از از همدان پســر متوفى 3- محمد حســين زبرجديان فرزند محمد هادى به ش ش 111084 
متولد 1337 صادره از همدان پســر متوفى 4- ربابه خانم تجزيه چى فرزند محمد على به ش ش 456 متولد 
1310 صادره از همدان همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و  يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
رئيس حوزه شماره 120 شوراي حل اختالف همدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم اعظم دهكردى داراي شماره شناسنامه 836 به شرح دادخواست به كالسه 143/8/94 اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين عسگرى به شماره شناسنامه 
1272 در تاريــخ 1394/4/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- فاطمه عســگرى ش ش 4121031245 فرزند حسين صادره بروجرد فرزند متوفى 2- عليرضا 
عسگرى ش ش 4120758516 فرزند حسين صادره بروجرد فرزند متوفى 3- زرين طال رضائى ش ش 772 
فرزند غالمرضا صادره بروجرد مادر متوفى. اينك با انجام تشــريفات قانوني درخواســت مذكور را در يك نوبت 
آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ماشــاءاله نيكوكار داراي شماره شناسنامه 35771 به شرح دادخواست به كالسه 142/8/94 اين 
دادگاه درخواســت گواهــي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اكرم شــكوهيان به شــماره 
شناســنامه 187 در تاريخ 1394/3/5 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- غالمرضا شــكوهيان ش ش 42 فرزند عبداله صادره اليگــودرز برادر متوفى 2- توران 
شكوهيان ش ش 210 فرزند عبداله صادره اليگودرز خواهر متوفى 3- شعبان شكوهيان ش ش 280 فرزند 
عبداله صادره اليگودرز برادر متوفى 4- صديقه شــكوهيان ش ش 76 فرزند عبداله صادره اليگودرز خواهر 
متوفى 5- ماشاءاله نيكوكار ش ش 35771 فرزند امير صادره بروجرد همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
قانوني درخواســت مذكور را در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در 

اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن پاليزدار داراى شناسنامه شماره 558 به شرح دادخواست به كالسه 445/960/94 از اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على پاليزدار بشناسنامه 223 
در تاريــخ 93/9/30 اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حســن پاليزدار ش ش 558 پســر متوفى 2- فرزانه پاليزدار ش ش 4359 دختر متوفى 3- كبرا پاليزدار 
ش ش 1403 دختــر متوفــى 4- زهرا پاليــزدار ش ش 705 دختر متوفى 5- فاطمــه پاليزدار ش ش 1728 
دختــر متوفى 6- زهــره پاليزدار ش ش 1542 دختر متوفــى، متوفى غير از نامبــردگان ورثه ديگرى ندارد و 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد 
و يــا وصيتنامه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يكماه بــه دادگاه تقديــم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/1956
رئيس شعبه 960 شوراى حل اختالف شهررى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمد صالحى داراي شناســنامه شــماره 044/038786/8 به شــرح دادخواســت به كالســه 94/

اول/694 از اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهمن صالحى 
بشناســنامه 2631 در تاريــخ 94/4/24 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- محمد صالحى فرزند متوفــى ش ش 0440387868 ت ت 1373/2/14 صادره تهران 
2- محراب صالحى فرزند متوفى ش ش 0023027851 ت ت 1379/1/17 صادره تهران 3- فاطمه شفيعى 
اپوردارى همســر متوفى ش ش 18847 ت ت 1347/4/14 صادره آمل. اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/2560
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجرائيه
به حكايت پرونده كالسه 930251 وبه موجب دادنامه شماره 587 مورخه 1393/7/19 صادره از شعبه 
ســوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك محكوم عليه خانم فاطمه صفرى- مســلم ، اقدس ، شــيرين همگى حموله 
محكوم به تنظيم سند رسمى اجاره عرصه سه دانگ از 6 دانگ ملك موقوفه پالك ثبتى 1415 و 170 اصلى و 
پرداخت مبلغ ــ تومان به عنوان هزينه دادرسى و مبلغ ــ تومان به عنوان حق الوكاله و مبلغ ــ تومان به عنوان 
خسارت تاخير تاديه در حق محكوم له خانم نگرس آقابابائى با وكالت آقاى / خانم ــ و همچنين نيم عشر دولتى 
بــا 500000 تومــان در حق صندوق دولت گرديده اســت لــذا وفق مقررات مراتب براى يــك نوبت در جرايد 
كثيراالنتشــار درج و محكوم عليه ظرف مدت ده روز پس از نشــر مى¬تواند با حضور در دفتر شــعبه نسبت به 

دريافت اصل برگ اجرائيه اقدام نمايد. م الف/1957
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك

مزايده نوبت اول
 نظربه اينكه به موجب پرونده اجرايى به شــماره بايگانى940023 شعبه چهارم اجرا احكام مدنى دادگاه 
حقوقى شهرستان گنبدكاووس، موضوع اجرائيه محكوم لهم 1-سلطان بخت خوجم لى 2-بايرام بخت خوجم لى 
3-قربــان بــى بى خوجم لى 4-تاج گل خوجملى بــه طرفيت محكوم عليهم :1-انا بخــت خوجم لى 2-اراز محمد 
خوجــم لــى 3-حاجى بيكه خوجم لى 4-انا محمــد خوجم لى 5-اقول بخت خوجم لى مبنــى بر فروش ملك واقع 
در روســتاى حالــى آخوند به پالك10 اصلى و پرداخت حصه و ســهم االرث هريك از ورثــه 2-پرداخت هزينه 
اجرايى درحق صندوق دولت. كه يك قطعه زمين زراعى مشــخص در نقشــه ترســيمى بمساحت 1/3هكتار مى 
باشــد با توجه به موقعيت مكانى ونوع كاربرى وكشت غالت بصورت ديم و شرايط اقليمى وطبق نظريه كاشناس 
ارزيابــى عرصه مرقوم از قرارهكتار -/200/000/000 ريال كه جمعا -/260/000/000 ريال ( دويســت 
و شــصت ميليون ريال) ارزيابى و برآورد گرديد كه حسب درخواست محكوم له ازطريق مزايده حضورى بشرح 
ذيــل به فروش مى رسد:1-حســب نظريه ى كارشــناس ارزش ملــك به مبلــغ -/260/000/000 ريال مى 
باشــد 2-مزايده از مبلغ اعالمى فوق شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شود.3-موعد مزايده 
روزدوشــنبه مورخه 1394/05/26 ســاعت 9 الى 11صبح مى باشــد.4-مكان مزايده دراجراى احكام مدنى 
شعبه چهارم دادگاه حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس است.5-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى 
گردد.6-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگســترى 
توديــع الباقــى آنرا درمهلت يك ماه به حســاب مذكورواريز وفيــش آنرا ارايه نماينــد درغيراين صورت مبلغ 
واريزى از وى درحق دولت ضبط مى گردد.7-به همراه داشــتن كارت شناســايى براى متقاضيان الزامى اســت. 

8-آگهى مزايده براى نوبت اول مى باشد. 
مديردفتر شعبه چهارم  اجراى احكام حقوقى دادگسترى گنبدكاووس

مزايده  
درپرونده اجرايى كالســه 940518 و 940444 احكام مدنى دادگســترى گنبدكاووس خانم بى بى رابعه 
شــيرمحمدى و آقــاى بهزاد بديعى محكومند بــه پرداخت مبلغ -/95/149/495 ريــال درحق محكوم له آقاى 
غالمرضا رحيمى و پرداخت مبلغ-/4/757/474 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه درقبال بدهى  
نامبردگان: مقدار 60/66سيرمشــاع از 240سيرششدانگ يكدســتگاه آپارتمان به مساحت 77/14 مترمربع 
به پالك ثبتى 38727/1-اصلى بخش 10ثبتى واقع درگنبدكاووس-خ گلشــن شــرقى-مجتمع پرشين-طبقه 
اول-واحــد4 با نماى ســراميك وآشــپزخانه اوپن متعلق به خانــم بى بى رابعه شــيرمحمدى توقيف گرديده كه 
ازطريق مزايده حضورى بشــرح ذيل به فروش مى رســد.1-مطابق نظريه كارشــناس مال مورد مزايده (مقدار 
60/66سيرمشاع از ششدانگ آپارتمان ) به مبلغ -/265/406/969 ريال ارزيابى گرديده است.2-مزايده 
ازمبلغ كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته مى شــود.3- مكان مزايده درشعبه اجراى 
مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس مى باشــد 4- موعد مزايده روزشنبه مورخه 1394/05/31 ساعت 
9 الى 10 صبح مى باشــد. 5-متقاضيان شــركت در جلســه مى توانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از اموال 
مــورد مزايــده ديدن نمايند.6-مزايده مذكوربراى نوبت اول تشــكيل مى گردد. 7-همراه داشــتن كارت ملى 
براى متقاضيان الزامى اســت.8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد مبلغ پيشنهادى خويش را فى المجلس و 
مابقى آنرا حداكثر ظرف مهلت يك ماه به صندوق دادگسترى توديع وفيش آن را ارايه نمايد درغيراين صورت 
ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شــد9-مالكيت برنده مزايده مشــاعى و مشــمول 
مقررات امالك مشــاع خواهد بــود 10-باعنايت به اينكه اصل ملك تا ســقف مبلــغ-/153/000/000 ريال 
دررهن بانك مسكن ومازاد اول آن تا سقف مبلغ -/12/500/000 ريال دربازداشت اجراى ثبت گنبدكاووس 
مى باشــد انتقال ســند به نحو مشاع به نام برنده مزايده پس از پرداخت طلب اداره ثبت ومطالبات بانك و فك 

رهن ازآن صورت خواهد گرفت. 
 مغربى-مديراجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى حصروراثت
خانم طاهره شــادى داراى شناســنامه شماره 603 به شرح دادخواســت به كالسه 940233 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان خانم اجو نيازى به شناســنامه شــماره 
402 درتاريــخ 1390/07/27 دراقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-خجه نياز شــادى فرزند تقان  به ش ش 5 محل صدورگوميشان پسر متوفى2-عبدالكريم شادى 
فرزنــد تقان  بــه ش ش 537 محل صدورگنبدكاووس پســر متوفى 3-بى بى ســعيده شــادى فرزند تقان به 
ش ش 13796 محــل صدورگنبــدكاووس دخترمتوفــى 4-طاهــره شــادى فرزند تقان بــه ش ش 603 محل 
صدورگنبــدكاووس دختر متوفى.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت در نشــريه 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد  از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف  يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى حصروراثت
آقاى داود رزازان فرزند مهدى داراى شناسنامه شماره 302 به شرح دادخواست به كالسه 10/940261 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان مهدى رزازان به شناسنامه 
شماره 1524 درتاريخ 1394/03/22 دراقامتگاه دائمى خود بدورد زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-متقاضى فوق الذكر فرزند مهدى ش ش 302متولد1335/3/22 صادره از شاهرود پسر 
متوفى2-رضا رزازان فرزند مهدى ش ش 12692 متولد 1347/5/8 صادره ازگنبدكاووس پســرمتوفى3-
بهجــت رزازان فرزند مهدى ش ش8550 متولد1339/4/1 صادره ازگنبدكاووس دخترمتوفى 4-جليله خانم 
كالنترى فرزند حسين ش ش 366 متولد 1310/11/7 صادره شاهرود همسر متوفى.اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت در نشــريه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفــى نزد او باشــد  از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف  يك ماه به شــورا تقديــم دارد  واال گواهى صادر 

خواهد شد.
 تلنده- قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى عباس راشــكى داراى شــماره شناسنامه 10060 به شرح دادخواست به كالسه 1/940444 ازاين 
شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان غالم راشكى به شناسنامه 1828 
در تاريــخ 93/12/25 دراقامتــگاه دائمى خود به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت 
به:1-كبــرى راشــكى قلعه نــو فرزند محمد ش ش 2111 صــادره زهك زوجه متوفى2-زهرا راشــكى فرزند 
غــالم ش ش 10061 صــادره گنبد دختــر متوفى 3-فاطمه راشــكى فرزند غــالم ش ش 3548 صادره زهك 
دختر متوفى 4-مريم راشــكى فرزند غالم ش ش 203 صادره گنبد دخترمتوفى 5-زينب راشــكى فرزند غالم 
ش ش86 صــادره گنبــد دختر متوفى 6-معصومه راشــكى فرزند غالم ش ش 422 صــادره گنبد دخترمتوفى 
7-على رضا راشــكى فرزند غالم ش ش 1313 صادره ناروئى پســر متوفى 8-شــمس الدين راشــكى قلعه نو 
فرزنــد غالم ش ش 2962 صادره ناروئى پســرمتوفى 9-عباس راشــكى فرزند غــالم ش ش 10060 صادره 
گنبد پســرمتوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــرآگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف گنبدكاووس 

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به اســتناد مواد 115 و 180 از قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى به متهم افشــار انگزى فرزند احياء دائر بر مشــاركت در قتل عمدى مرحوم برزو انگزى كه تحت تعقيب 
مى باشد با توجه به وقت رسيدگى 94/7/27 ساعت 10 صبح شعبه سوم دادگاه كيفرى يك كرمانشاه ابالغ مى 

گردد كه خود را معرفى نمائيد در صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ مى گردد. م الف/12/161
رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى يك كرمانشاه

ابالغ برگ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: صفرقلى آق فرزند بيرام  نشــانى: شهرســتان گنبدكاووس – روستاى حاجيلرقلعه 
. مشــخصات محكوم عليه: عبدالجليل آق فرزند .... نشــانى: مجهول المكان به موجب درخواســت اجراى حكم 
شــماره 9410097157500014  و شــماره دادنامه مربوطــه 9409977157500089 درپرونده شــماره 
بايگانى 940040 شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف گنبد كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ صدوهشتاد هزارريال بابت هزينه دادرسى و نيز 
خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه 1394/01/25 لغايت اجراى حكم درحق محكوم له و ضمنا هزينه اجرائيه 
برعهده محكوم عليه مى باشد. راى صادره غيابى است. درضمن اجراى حكم با توجه به غيابى بودن آن منوط به 
رعايت تبصره 2 ذيل ماده 306 ق.آ.د.م مى باشــد.اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد وده روز پس از ابالغ 
بموقع اجرا گذاشــته مى شــود دراين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطاريه ديگرى به محكوم عليه الزم 

نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطالع دهد.
 پروين شهرابى- مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

مزايده  
درپرونده كالســه 931718 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى محكوم عليه آقاى حسين جها نفرفرزند 
... محكــوم اســت به پرداخت مبلــغ -/15/734/145 ريــال درحق محكوم له آقاى منصــور مرادى وپرداخت 
مبلــغ-/780/000 ريال بابت هزينه اجرا درحق دولت كه قبال بدهى نامبرده اموالى شــامل: يكدســتگاه اره 
فارســى بر210ميلى مترى اســاليدى پايه دار نجارى با مارك آينهل 24 داندانه بــا دينام چينى توقيف گرديده 
اســت كه ازطريق مزايده حضورى بشــرح ذيل به فروش مى رســد.1-مطابق نظريه كارشناس مورد مزايده به 
مبلغ -/6/800/000 ريال ارزيابى گرديده اســت. 2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى فروخته مى شــود.3-مكان مزايده دراجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس 
مى باشــد.4- موعد مزايده روز يكشــنبه مورخه 94/06/01 ســاعت 9 الى 10 صبح مى باشــد 5-متقاضيان 
شــركت در جلســه مى توانند پنج روز قبــل از تاريخ مزايده از امــوال مورد مزايده ديــدن نمايند.6-مزايده 
مذكوربراى نوبت دوم تشكيل مى گردد.7- همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان  الزامى مى باشد 8-برنده 
مزايده مكلف است ده درصد بهاى احتمالى را فى المجلس به صندوق دادگسترى گنبد توديع الباقى را درمهلت 
يك ماهه به حســاب مذكور واريزوفيش آن را ارايــه نمايند درغيراين صورت مبلغ واريزى از وى درحق دولت 

ضبط مى گردد.
 مغربى-مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى گنبدكاووس

انحصار وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت صفر باالرســتاقى فرزند مراد على به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9409981720200248 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان مراد على باالرســتاقى در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثــه حين الفوت آن منحصر 
اســت به : 1- خديجه اكبرى مقدم فرزند حســين ش ش 25683 صادره از قوچان ت ت 1323 نسبت همسر 
متوفى.2- حيدر باال رســتاقى فرزند مراد على ش ش 2 صادره از گرگان –ورســن ت ت 1345 نســبت پســر 
متوفى.3-باقر باال رستاقى فرزند مراد على ش ش 1425 صادره از گرگان ت ت 1355 نسبت پسر متوفى.4- 
صفر باال رســتاقى فرزند مراد على ش ش 5 صادره گرگان-ورســن ت ت 1343 نسبت پسر متوفى.5- كلثوم 
باال رستاقى فرزند مراد على ش ش 359 صادره از گرگان ت ت1351 نسبت دختر متوفى.6-زهرا باالرستاقى 
فرزند مراد على ش ش 5 صادره از گرگان ت ت 1347 نســبت دختر متوفى.7-ام البنى باال رســتاقى فرزند 
مراد على ش ش 1 صادره از گرگان-ورسن ت ت 1359 نسبت دختر متوفى.8-ام ليال باالرستاقى فرزند مراد 
على ش ش 9 صادره از گرگان-ورســن ت ت 1361 نســبت دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى در 
خواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراض دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف گرگان- شعيبى يگانه

ابالغ وقت رسيدگى
در كالســه پرونده 9409980059500264  و شــماره بايگانى 12/94/332 شــعبه دوازدهم دادگاه 
حقوقى گرگان بدينوســيله به مجيد هوشــيار عشــقى فرزند حسن و حسين نســايى پور فرزند اسكندر مجهول 
المكان اخطار مى گردد. خواهان مصطفى گرزين دادخواستى به طرفيت شما به خواسته اثبات وقوع بيع، اثبات 
مالكيت، الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى و الزام به تنظيم ســند رســمى ملك به  دادگســترى گرگان تقديم 
نمــوده اســت . پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونــى ، تعيين وقت 
رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خواندگان مجهول المكان مى باشد لذا مستندا به ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج مى گردد تا خواندگان 
در دفتر شــعبه دوازدهم دادگاه عمومى حقوقى گرگان حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم و اخطاريه را 
دريافت نموده . در جلســه دادرسى كه به روز شــنبه مورخه94/06/14 ساعت 8:30 صبح تعيين شده است 

شركت نمايند.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه دوازدهم دادگاه حقوقى گرگان

دادنامه
پ كالسه:9209981953200498 رأى دادگاه:درخصوص دادخواست آقاى عباس تيموريان به طرفيت 
آقايــان و خانم هــا محمدعلى نيك خواه قمى-محســن نكووقت تك-مهدى نكووقت – محمد نكووقت-حشــمت 
وفايى شــيرازى-ميترا نكووقت-عالم تاج نكووقت-قاسم نكووقت-محمود نكووقت-شهين نكووقت-مسعود 
نكووقت-ابراهيم نكووقت-فاطمه مهرجو مطلق-زهرا مهرجومطلق-ربابه ميرزائى به خواســته الزام خواندگان 
به تنظيم ســند رســمى مشــاعى پالك 10/42 شــماره ثبت 5127 مقوم به پنجاه و يك ميليون ريال(پالك 42 
فرعى مجزى شــده از پالك 10 اصلى)نظربه دادخواســت تقديمى خواهان كه مدعى شده است اينجانب بموجب 
ســند عادى مورخ 79/4/29 مقدار دوهزار مترمربع از پالك ثبتى 5127 واقع در دهســتان نشتارود از آقاى 
محدعلــى نيكخــواه خريدارى نمــوده ام كه نامبرده نيــز در تاريــخ 78/4/27 از خوانده محســن نكووقت تك 
خريدارى كرده است و نامبرده نيز در تاريخ 71/10/13 آقايان حاج ناصر هويدا و سيدجواد اردمانى خريدارى 
نموده اند و نامبردگان نيز در تاريخ 70/7/13 از اقاى مهدى نكووقت خريدراى نموده اســت كه شــخص فوق 
از وراث فروشــنده اصلى مى باشــد كه بموجب تقسيم نامه جزء ســهم وى قرار گرفته است بنابراين خواستار 
صدور حكم به شرح ستون خواسته هستم.نظربه مستندات ابرازى خواهان كه اسناد واگذارى به وى مى باشد 
از جمله ســند عادى مورخ 79/4/29 كه مصون از تعرض قانونى باقى مانده اســت و عدم حضور خواندگان كه 
دفاعى به عمل نياورده اند و پاسخ اداره ثبت بموجب نامه شماره 17/92/14255-92/12/3 كه سابقه ثبتى 
بــه نام خوانده مهدى نكووقت مى باشــد بنابرايــن دادگاه دعوى خواهان را با عنايت به اصل نفوذ و اســتحكام 
قراردادها در اجراى مواد 10-222 قانون مدنى نســبت به خوانده آقاى مهدى نكووقت وارد و تشــخيص وفق 
ماده 222 قانون مذكورحكم به الزام خوانده آقاى مهدى نكووقت به حضور در دفترخانه اسناد رسمى وانتقال 
دوهزارمترمربــع مشــاعا از پــالك 42 فرعى از 10 اصلى به نام خواهان را صــادر و اعالم مى نمايد. درخصوص 
ســاير خواندگان نظر به محتويات پرونده دعوى خواهان متوجه خواندگان بجز مهدى نكووقت نيســت وفق(بند 
4) مــاده 84 قانون آيين دادرســى مدنى قــرار رد دعوى خواهان صادر واعالم مى گردد.رأى صادره نســبت به 
خوانده مهدى نكووقت غيابى محســوب ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از 
مضى مهلت فوق الذكر ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان مازندران مى باشد و 
نسبت به ساير خواندگان حضورى محسوب ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان 

مازندران مى باشد.م/الف7368
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد

آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالعلى زيار الريمى ف حسن به شرح درخواستى كه به شماره6/104/94 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان حسن زيار الريمى ف عباسقلى  ش 
ش 413 صادره از جويبار درتاريخ 93/12/25 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان جويبار بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-محمدعلى ش م 5829351722 پســرمتوفى2-رجب ش م 
5829351730 پســرمتوفى3-عبدالعلى ش م 5829359741 پســرمتوفى4-على ش م 5829772353 
پســرمتوفى5-مرتضى ش م 5829778858 پســرمتوفى6-عفت ش م 5829723808  دخترمتوفــى7-
فوزيــه ش م 5829885069 دختــر متوفى8-ســمانه ش م 5829816857 دختــر متوفى9-راضيــه ش 
م 5829359758 دختــر متوفــى همگــى زيار الريمى والغير، اينك شــورا پــس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه ششم شهرى شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
آقــاى احمد ميرزايى كردكاليى ف على به شــرح درخواســتى كه به شــماره 7/117/94 اين شــورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان  على ميرزايى كردكالئى 
ف عبدالحســين ش ش 565 صــادره از جويبــار در تاريــخ 94/3/26 در اقامتــگاه دائمى خــود كردكال بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-احمد ميرزايى كردكالئى ش م 2150073961 
م  ش  ميرزايــى  پســرمتوفى3-محمد   5820020561 م  ش  كردكاليــى  ميرزايــى  پســرممتوفى2-حامد 
5829166046 پســرمتوفى4-فريبا ميرزايــى ش م 5829313707 دختــر متوفــى5-آذر ميرزايــى ش 
م  5829312794 دخترمتوفــى6- زيــور ميرزايــى كردكاليى ش م 5829313294 دخترمتوفى7- ســميه 
ميرزايى كردكالئى ش م 5829659387 دختر متوفى8-ميترا ميرزايى كردكالئى ش م 5829163535 دختر 
متوفــى9- عــذرا ميرزايى كردكالئى ش م 5829313693 دختر متوفى همگــى فرزند على10- رعنا عزيزپور 
فرزنــد نصرا... كدملى 5829699524 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه هفتم شوراى حل اختالف جويبار

 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى

وقت رســيدگى:94/7/14 ســاعت 11 صبح كالســه پرونــده: 940290 شــاكى: جعفر باقــرى جامخانه 
متشــاكى: ســيد على اصغر نبويان فعال مجهول المكان اتهام:تصادف شاكى شــكايتى عليه  متشاكى فوق تسليم 
دادگاه جزايى مياندرود نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 101جزايى ارجاع و وقت رســيدگى تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن متشــاكى رديف اول،به  درخواست شاكى و دستور دادگاه،به تجويز ماده 115 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى  كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متشاكى ازتاريخ 
نشــر آگهــى ظرف مهلت فــوق به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود، در وقت مقرر باال جهت 
رســيدگى حضور بهم رســاند. بديهى است در صورت عدم حضور در جلسه رســيدگى، دادگاه غيابا رسيدگى و 

تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.م/الف546
شعبه 101 جزايى دادگسترى مياندرود

 
آگهى تبادل اليحه

پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به تجديدنظرخوانده شركت پارساد كه  مجهول المكان مى 
باشدابالغ مى گردد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت  داريد نسبت به مراجعه به شعبه و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت تجديدنظرخواهى اقدام و پاســخ تجديدنظرخواهى(تبادل اليحه) را تقديم اين دادگاه نماييد 

در غير اين صورت پرونده وفق مقررات به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.م/الف
مدير دفترشعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)شهرستان سارى-حسن متقى

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهم اســحق رحمت بزرگى به اتهام اســتعمال موارد مخدر پرونده كالســه 940469/د2 تحت 
تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه مجهول المكان بودن وى ممكن نگرديده ، بدينوسيله در اجراى ماده 115 
قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبــرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب تنكابن جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود . 

در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف7353
داديارشعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن-ابراهيم پوردالور

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهم محرمعلى محمدى به اتهام مزاحمت تلفنى پرونده كالسه 930559 تحت تعقيب است و 
ابالغ احضاريه به واسطه مجهول المكان بودن وى ممكن نگرديده ، بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار 
آگهى در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب تنكابن جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود . در 

صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف7352
داديارشعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن-ابراهيم پوردالور

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهم ميرسعيد حسينى ف ميريونس و خانم سهيال توكلى ف صفرعلى به اتهام سرقت گوشى 
تلفن همراه پرونده كالســه 931035/د2 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واسطه مجهول المكان بودن 
وى ممكن نگرديده ، بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه دوم داديارى دادســراى عمومى 
وانقالب تنكابن جهت پاســخ گويى به اتهام خويش حاضر شــود . در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف7351
داديارشعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن-ابراهيم پوردالور

احضار متهمان و ابالغ وقت رسيدگى 
در پرونده شــماره بايگانى 940416 دادستان محترم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان گنبدكاووس 
به موجب كيفرخواســت صادره در پرونده كالســه  9309981789201045  براى داوود رمضانى فرزند .... 
تقاضــاى كيفــر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى  روز شــبنه مورخه 
1394/06/14 ساعت 12:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب 
يك نوبت منتشر تا متهم در وقت مقرر جهت رسيدگى و مواجهه حضورى و استماع ادله و دفاعيات و عندالزوم 
اخذ آخرين دفاع ، ضمن ارائته  ادله و دفاعيات خود در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م-الف 8259
 بهروزكم – رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى 2 گنبدكاووس

اجراييه
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به  محكوم عليه احســان خباز ف حسين كه مجهول المكان 
مــى باشــد ابالغ مى گردد چون وفــق دادنامه شــماره 9309971293100804 صادره از شــعبه اول دادگاه 
حقوقى شهرســتان جويبار در پرونده شــماره 1/930318 محكوم به 240,000,000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخــت مبلــغ 8,484,000 ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت مبلغ 6960000 ريــال بابت حق الوكاله 
وكيــل تــا اين مرحله و همين طور جبران خســارت  ناشــى از تاخيــر در ايفاء تعهد از تاريخ سررســيد چك ها ( 
93/2/25 و 93/3/25) تــا زمان اجرا در حق محكوم له ( آقاى امين فرخى محله كاليى ف اســحق) و پرداخت 
مبلغ 12000000 ريال بابت نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به 
اجراى مفاد اجراييه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)جويبار

همراهاولحامیویژهروزجهانیالمپیک
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ای��ران، همزمان با هفت��ه جهانی المپی��ک و ورزش هاي 
همگانی، همایش تفریحی - ورزشی پیاده روی خانوادگی 
توس��ط کمیت��ه ملی المپی��ک و فدراس��یون ورزش هاي 
همگان��ی، ب��ا حمایت هم��راه اول برگزار ش��د. همراه اول 
در راس��تای مس��ئولیت اجتماع��ی خود از این مراس��م 
حمای��ت کرده بود. در این همایش، از ش��رکت کنندگان، 
پیشکس��وتان، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته 
ملی المپیک و فدراسیون ورزش هاي همگانی تقدیر شد.

 تعرفه مکالمه و پیامک مشترکین همراه اول 
در کشور عربستان کاهش مي یابد 
همچنین از دیروز، در کشور عربستان، تعرفه مکالمات 
41 درصد و تعرفه پیام��ک ۶2 درصد کاهش مي یابد. در 
این طرح که در ادامه طرح هاي تخفیفی رومینگ بین الملل 
همراه اول ارائه ش��ده است، مکالمات دریافتی، داخلی و با 
ایران و همچنین پیامک هاي ارس��الی شامل تخفیف شده 
اس��ت. در این طرح، تعرفه مکالمات دریافتی، داخلی و با 
ایران به ازای هر دقیقه 590 تومان و تعرفه ارسال پیامک 
190 تومان و دریافت پیامک در کش��ور عربستان رایگان 

خواهد بود. 
ارائه خدمات هرچه بهتر به بانوان با ارائه »طرح بانو« 
در ای��ن طرح که ب��رای بانوان همراه اول��ی و مالک، 
جنسیت مالک س��یم کارت در نظر گرفته شده است، آنها 
مي توانن��د با ثبت ن��ام رایگان در »طرح بان��و«، در تمامی 
ساعات ش��بانه روز در هر تماس داخل شبکه خود، پس از 
گذشت 5 دقیقه مکالمه، دقایق بعدی را تا سقف 55 دقیقه 

در همان مکالمه، با 50 درصد تخفیف صحبت کنند.

اهداينشانعاليمدیرشایستهملي
بهمدیرعاملبیمهپارسیان
 نش��ان عالي مدیر شایس��ته ملي در اجالس 
سراس��ري انتخاب مدیران شایسته کشور به 

مدیر عامل بیمه پارسیان اهدا شد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل 
بیم��ه پارس��یان؛ در این اج��الس به پاس ن��گاه موثر در 
مدیریت و اعمال الگوهاي موفق در عرصه خدمت رس��اني 
در صنع��ت بیم��ه و همچنین اس��تفاده بهین��ه از منابع 
موج��ود، براس��اس راي کمیته علمي ای��ن اجالس آقاي 
هادي اویارحس��ین عضو هیأت مدی��ره و مدیرعامل بیمه 
پارسیان شایس��ته دریافت نشان عالي مدیر شایسته ملي 
تش��خیص داده شد و تندیس نش��ان عالي مدیر شایسته 

ملي به ایشان اهدا گردید. 
بیمه پارس��یان به دلیل رشد و ترکیب مناسب پرتفو، 
رعایت قوانی��ن و آیین نامه هاي بیم��ه مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران، ارائه خدمات مناسب به بیمه گذاران خود 
تاکن��ون چندین نش��ان و جایزه مل��ي را دریافت نموده 
 اس��ت و این اجالس نیز براس��اس گزارش هاي موجود و 
بررس��ي هاي انجام شده، ایشان را شایس��ته دریافت این 

نشان دانست.


