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در اولین جلسه دادگاه چند موسسه مالی مطرح شد

تغییر نام موسسات مالی برای ایجاد اطاله دادرسی
در آغاز نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونیهای البرز
ایرانیان ،ولیعصر ،فردوسی و آرمان قاضی پرونده در رابطه با این پرونده اظهار
کرد :این پرونده  ۳۵۳جلد دارد و کل سرمایهگذاران این تعاونیها  ۹۱هزار نفر
هستند که  ۶هزار و  ۳۶نفر از سرمایهگذاران برای شکایت مراجعه کردهاند.
گردش مالی تعاونی از تیرماه سال  ۹۱تا آذر  ۹۶گردش مالی  ۴۳هزار میلیارد
تومان و از اردیبهشت  ۹۴تا اسفند  ۹۶گردش مالی ولیعصر  ۱۷هزار میلیارد
بوده است.
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :تعهد باقیمانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰
میلیارد و تعهد باقیمانده تعاونی ولیعصر  ۲۵۰میلیارد است .همچنین از سوی
بانک مرکزی ،بانکهای تجارت و کشاورزی  ۷۰۰میلیارد و  ۶۳۰میلیارد تومان به
عنوان بانک عامل برای بازپرداخت بدهیهای تعاونی البرز ایرانیان خط اعتباری
ایجاد کرده است و با  ۱۶هزار و  ۲۰۰نفر هم تسویه شده است .در تعاونی
ولیعصر  ۱۳۰میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد شده و با  ۱۵هزار و  ۳۵۶نفر
تسویه شده است.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست برای قرائت کیفرخواست
در جایگاه حاضر شود.
نماینده دادستان در تکمیل صحبتهای قاضی پرونده گفت :متهم ردیف اول
پرونده امیرحسین آزاد ،متهم ردیف دوم حسن قریانی به اتهام اخالل عمده در
نظام اقتصادی کشور و متهم ردیف سوم مهدی بهرامی حسنآبادی به اتهام
معاونت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور هستند.
وی درخصوص گردش کار پرونده ادامه داد :نحوه تشکیل موسسه البرز
ایرانیان ابتدا به عنوان موسسه امیرالمومنین در سال  ۸۷با سرمایه  ۷میلیون
و  ۵۰۰هزار ریال به ثبت رسیده و موضوع این شرکت برای اعضا ،پرداخت
و تخصیص وام و انجام خدمات اعتباری بوده است که بعد از تغییرات در
دورههای مختلف به البرز ایرانیان تغییر نام داده است.
نماینده دادستان در رابطه با تعاونی ولیعصر نیز گفت :این تعاونی در سال
 ۸۸به ثبت رسید و در سال  ۹۲به دلیل تخلفات مدیرعامل تعطیل و زیانده
شد و بعد از سال  ۹۲به هیئت مدیره جدید خانوادگی راهاندازی شد که سرمایه
اولیه آن  6میلیون ریال بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد :امیرحسین آزاد قبل از فعالیت در تعاونی البرز
ایرانیان شرکت سختافزاری داشته سپس در تهران در شرکتی مشغول به کار
میشود و حسب اظهارات خود پس از گذشت زمانی وارد تعاونی البرز ایرانیان
شده است .حسن قریانی از سال  ۷۶به صورت قراردادی کارهای حسابداری
انجام میداده تا سال  ۸۰به استخدام وزارت تعاون در آمده است .او اولین مدیر
بانک توسعه تعاون خراسان رضوی بوده است.
وی افزود :مهدی بهرامی حسنآبادی سرپرست اداره تعاون شهرستان
رباطکریم بوده که به دلیل ضعف مدیریت برکنار میشود .قربانی با برنامهای از
پیش تعیینشده با امیرحسین آزاد وارد همکاری میشود.
نماینده دادستان تهران در ادامه به اقدامات غیرقانونی متهمان در جهت
راهاندازی مؤسسات پرداخت و گفت :در تاریخ  1390/2/1قراردادی با موضوع
فروش بخشی از سهام البرز ایرانیان از طرف آقای علی ابراهیم بایی سالمی

در اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی «البرز ایرانیان»« ،ولیعصر»« ،فردوسی» و «آرمان» اعالم شد که کل سرمایهگذاران این موسسات
 ۹۱هزار نفر هستند که  ۶هزار و  ۳۶نفر از آنها برای شکایت مراجعه کردهاند .تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان  ۱۴۰۰میلیارد و تعهد باقی مانده
تعاونی ولیعصر  ۲۵۰میلیارد است.

متهمانبا
اشراف اطالعاتی
که نسبت به
تصمیماتبانک
مرکزیداشتند
اقدام به خرید
مجوزی از یکی از
موسساتتعاونی
راکد کردند
پیشنهاد میشود پس از آن در تاریخ  1390/7/1مجددا ً همین قرارداد منعقد
میشود با این تفاوت که فروش تمام سهام مؤسسه از سوی علی ابراهیم بایی
سالمی به آقای آزاد پیشنهاد میشود.
وی بیان کرد :حسن قریانی در این باره در اظهارات خود گفته است که بنده
در قرارداد اول مبلغ  300میلیون تومان را با آقای بایی سالمی منعقد کردم اما
این فرد هر بار طمع میکرد و مبلغ بیشتری را میخواست که نهایتا ً در اواخر
سال  90قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان توسط آقای آزاد با علی ابراهیم
بایی سالمی منعقد شد و قرارداد قبلی من با این فرد فسخ شد.
وی افزود :نکته مهم این است که پس از این قرارداد نامهای از سوی آقای
یزاده مدیرعامل تعاونی البرز ایرانیان به قائم مقام بانک مرکزی زده
رحمان 
میشود تا مجوزهای الزم را اخذ کنند و بعدا ً معلوم میشود که امضای آقای
یزاده توسط متهمان جعل شده است.
رحمان 
نماینده دادستان ادامه داد :متهمان با اشراف اطالعاتی که نسبت به
تصمیمات بانک مرکزی داشتند اقدام به خرید مجوزی از یکی از موسسات
تعاونی راکد کرده و بالفاصله ساماندهی آن را آغاز کردند تا آن را به بانک مرکزی
معرفی کنند .در تاریخ  90/10/13توافقنامهای بین موسسه البرز و فردوسی
منعقد میشود و ادغام این دو موسسه تحت عنوان نام فردوسی توافق صورت
میگیرد .البته نکته این است که در مکاتبات بین موسسه فردوسیی و متهمان

ابالغ دادنامه

بــه موجــب دادنامــه شــماره 9709970496301075مورخــه 1397/11/29پرونــده کالســه 970730مطروحــه در
شــعبه  33خوانــده دعــوی آقــای میثــم فهمــی فرزنــد محمــد محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ هشــتاد و دو
میلیــون ریــال از بابــت اصــل خواســته (صــدور چــک شــماره  1209207/811120عهــده بانــک ملــی ایــران )
ومبلــغ یــک میلیــون و یکصــد و نــود و پنــج هــزار ریــال از بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــر
مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی بانــک مرکــزی کــه در واحــد اجــرای احــکام محاســبه میگــردد از تاریــخ ســر رســید
چــک مــورخ  1394/2/20تــا زمــان اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد  .نظــر براینکــه آدرس
دقیــق مشــارالیه مشــخص نبــوده ومجهــول المــکان اعالم شــده لــذا مفاددادنامه بــه طریــق درج در یکــی از جراید
کثیــر االنتشــار بــه وی ابــالغ میگــردد تــا چنانچــه نســبت بــه رای صــادره تقاضــای واخواهی داشــته ظرف بیســت
روزر پــس از انتشــار آگهــی وپــس از انقضــای مهلــت بیســت روز اعتــراض خــودرا بــه ایــن شــعبه تقدیــم نمائیــد .

جعفری -مسئول دفتر شعبه 33شورای حل اختالف اردبیل
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آگهی گواهی حصروراثت

اقــای یدالــه دولــت زاده بــه شــماره شناســنامه  6019275817بــا ســتناد شــهادتنامه و گواهــی فوت و رونوشــت
شناســنامه ورثــه درخواســتی تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته کــه شــادروان فامــه رفیعــی
بیلــه ســوار بــه شــماره شناســنامه 6019759652در تاریــخ ســه شــنبه  14اســفند  1397درگذشــته ورثــه
وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1 :عبدالــه دولــت زاده -2محمــد رضــا دولــت زاده  -3صدیقــه دولــت زاده
 -4غالمرضــا دولــت زاده  -5ســکینه دولــت زاده  -6زهــرا دولــت زاده  -7حبیبــه دولــت زاده  -8یدالــه دولــت زاده
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار اگهــی میشــود کــه هــر کــس اعتراضی داشــته
باشــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ نشــر اگهــی بــه دفتــر شــورا تســلیم نمائیــد پــس از انقضــای یکمــاه از تاریــخ
نشــر آگهــی در صــورت عــدم اعتــراض وفــق مقــررات قانونــی گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .

مهرورز -مسئول دفتر شورای حل اختالف شهرستان بیله سوار
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آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه  1046/97شورای حل اختالف شماره
هفشجان

خواهــان یونــس بابایــی فرزنــد فریــدون بــه ادرس شــهرکرد دســتگرد امامــزاده خ ولیعصــر کوچه نســیم خواندگان
 -1 :اقــای هــادی صمــد زاده فرزنــد فریــدون بــه ادرس هفشــجان بلــوار ولیعصــر فروشــگاه ونمایشــگاه اتومبیــل
طاهــر هفشــجان  -2خانــم مریــم انصــاری بــه ادرس مجهــول المــکان خواســته انتقــال ســند یــک دســتگاه پرایــد
ســواری بــه شــماره انتظامــی 419-43ه  74وقــت رســدیگی  1398/2/4ســاعت  9صبــح خواهــان دادخواســتی
بــه خواســته مذکــور در مورخــه  97/12/22بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــالف شــماره
هفشــجان نمــوده کــه بــه کالســه 1046/97ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتب
در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد
تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ فوق در جلســه
دادرســی حاضــر شــود2917/

دبیرخانه شورای حل اختالف شماره هفشجان عسگری
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9700112:

بدینوســیله بــه اقــای متعهد (صادرکننــده چک)سعیدجاشــوئی نام پدر اســمعیل تاریخ تولــد 1349/12/22شــماره
ملــی 3500293565شــماره شناســنامه 29343بــه نشــانی خورمــوج بادولــه بــه عنــوان متعهــد پرونــده کالســه
9700112کــه برابــر گــزارش مــورخ 91397/12/07اداره پســت شهرســتان دشــتی شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ
میگــردد کــه برابــر یــک فقــره چــک بــه شــماره مســتندات صدوراجرائیــه شــماره چــک 286767-58تاریــخ چک
1396/07/05شــماره گواهــی نامــه 13960710924252853بانــک شــعبه ســپه بانــک تجارت شــیراز شــعبه بلوار
صنایــع کــد 7250تاریــخ بازگشــت 1396/07/10شــرح متــن وظهرچــک مبلــغ بیســت وپنــج میلیــون ودویســت
هزارریــال دروجــه اقــای اصغرفــالح بابــت خریدایــزوگام مبلــغ 25/200/000ریــال بدهــکار مــی باشــید کــه براثــر
عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس ازتشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر وبــه
کالســه فــوق درایــن اجراءمطــرح مــی باشــد لذاطبــق ماده18و19آئیــن نامــه اجرائی مفاد اسنادرســمی بشــماابالغ
مــی گــردد ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت درروزنامــه
درج ومنتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روزنســبت بــه پرداخــت بدهــی خوداقــدام ودرغیرایــن صــورت بــدون
انتشــاراگهی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهدشــد م الــف 500

علی زنگنه نژاد مسئول واحد اجرای اسناد رسمی
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دادنامه

بــه تاریــخ 97/11/13دروقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف کنــگان بــه تصــدی اینجانــب
امضاکننــده ذیــل تشــکیل اســت پرونــده کالســه 96/654تحــت نظراســت شــوراباعنایت بــه اوراق پرونــده ختــم
رســیدگی رااعــالم وبــا اســتعانات ازپــروردگار متعــال بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای شورا
درخصــوص دعــوی بانــک انصــار بــه نمایندگــی اقــای عبدالرضــا شــاکر بــه وکالــت خانــم زهــرا قاســمی بطرفیــت
خوانــدگان -1میتراولــی محمــدی فرزندجمشــید -2مهــرداد برومنــد فرزندنصــراهلل بــه خواســته مطالبــه مبلــغ
122000000ریــال وخســارت دادرســی وتاخیــر تادیــه بــه اســتناد یــک فقــره چــک بــه شــماره 2747484مــورخ
95/1/29عهــده بانــک انصارتوضیحــا وکیــل خواهــان طــی الیحــه شــماره 654مــورخ 97/8/2دعــوی مــوکل
خودراعلیــه خوانــده ردیــف دوم مســترد نمــوده اســت باتوجــه بــه گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه
وامضاخوانــده درذیــل چــک کــه توســط بانــک مربوطــه نیــز گواهــی گردیــده وباتوجــه بــه وجــود چــک مســتند
دعــوا دریدخواهــان ونظربــه اینکــه امضــای مذکــور ازتعــرض مصــون مانــده وخوانــده دلیلــی یرپرداخــت مافــی
الزمــه خودارائــه نــداده اســت لذادعــوای خواهــان رابــه میــزان 110000000ریــال وارددانســته ومســتندا بــه مــواد
-310-313-320قانــون تجــارت وتبصــره الحاقــی به مــاده 2قانــون صدورچــک و مــوارد 522-519-515-198قانون
ائیــن دادرس دادگاههــای عمومــی وانقــالب درامــور مدنــی مصــوب 1379حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخت
مبلــغ 110000000ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 3930000ریــال بابــت هزینــه دادرســی-حق الوکالــه وکبــل
طبــق تعــرف ونیزخســارات تاخیرتادیــه نســبت بــه خواســته ازتاریــخ چــک تازمــان اجــرای حکــم برمبنــای نــرخ
اعــالم تــورم بانــک مرکــزی درحــق خواهــان صــادر واعــالم مــی گــردد ودر مابقــی بــه لحــاظ عــدم ارائــه دلیــل
ومدرکــی ازناحیــه خواهــان بــه اســترداد مــاده 197قانــون ائیــن دادرســی مدنــی حکم بــه حــق خواهــان صادرواعالم
مــی دارد رای صــادره غیابــی اســت ظــرف بیســت روز پــس ازابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه وپــس ازان قابــل
تجدیدنظــر خواهــی دردادگاه عمومــی حقوقــی کنــگان مــی باشــد م الــف 691
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از آقای قریانی به عنوان نماینده موسسه البرز ایرانیان نام برده شده است در
حالی که او اصال ًدر این سمت نبوده است.
وی گفت :متهمان این پرونده به موازات این اقدامات کارهای دیگری را انجام
میدادند ازجمله اینکه  7نفر از آشنایان خود را جهت عضویت در هیئت مدیره
این موسسه به آقای بایی سالمی معرفی میکنند تا آنها را به عنوان اعضای
هیئت مدیره معرفی کند اما پس از مدتی و به دالیل نامعلومی این  7نفر از
سمت های پیشنهادی استعفا میدهند.
نماینده دادستان اظهار کرد :این متهمان پس از تاسیس هر شعبهای
بالفاصله مهر و سربرگ البرز ایرانیان را ساخته و در اختیار مدیران شعبه قرار
می دادند و هر بار خود را با سمت های مختلف به شعب معرفی میکردند.
موسسه فردوسی که قرار بود با موسسه البرز ایرانیان و چند موسسه دیگر ادغام
شود درباره عدم اجرای توافقنامه ادغام میگوید وقتی که اقدامات مجرمانه این
افراد برای ما محرز شد تصمیم گرفتیم از ادغام این موسسه با موسسات دیگر
جلوگیری کنیم و موسسه البرز ایرانیان را از این ادغام کنار گذاشتیم.
وی گفت :البته این متهمان توافقنامه اولیهای را که با موسسه فردوسی
مبنی بر ادغام منعقد کرده بودند را دستاویز ادامه فعالیت های خود کرده
بودند .این متهمان هر کجا در مسیر فعالیتشان با مانعی روبهرو میشدند
 3اقدام میکردند .اول اینکه به قرارداد عادی بین خود با آقای بایی سالمی

کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک اسالم آباد غرب
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760316002002320هیــات اول  /دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اســام آبــاد تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی شــمس الــه ولیــان فرزنــد اســد بــه شــماره شناســنامه  0صــادره از اســام آبادغــرب
در  207/14مترمربــع پــاک 2641فرعــی از یــک اصلــی واقــع در اســام آبــاد غــرب شهرســتانی روبــروی بــاغ
عســکری پشــت نانوایــی اســکندر کوچــه مهــر شــامل مبایعــه نامــه عــادی و عــدم دسترســی بــه مالــک اولیــه
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/12/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/12/07 :

3712

رئیس ثبت اسناد و امالک

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

برابــر رأی شــماره  97/12/6-2534هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بامعــارض ســیدصغر مکتبــی اصــل
فرزنــد سیداســمعیل بشــماره شناســنامه  39صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619874327در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی شــالیزار بــه مســاحت ششــدانگی  9718/79مترمربــع پــاک  1364فرعــی از 12
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  93فرعــی  12اصلــی واقــع در قریــه قلعــه بخــش  32گیــان خریــداری از مالــک
رســمی میرهــادی مکتبــی اصــل محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و
پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/23 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/12/8 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا ـ نوروزی
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متن آگهی

خواهــان حســین محمــدی فرزنــد رســتم ســاکن لــردگان خیابــان  13ابــان خوانــدگان حســین جهانــی فــر فرزند
حبیــب الــه مجهــول المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک پرونــده کاســه 970610شــعبه ســوم دادگاه عمومــی
حقوقــی لــردگان خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده بــه خواســته مطالبــه وجــه تقدیــم دادگاه هــای
عمومــی شهرســتان لــردگان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری
شهرســتان لــردگان واقــع در شهرســتان لــردگان خ  17شــهریور ارجــاع وبــه کاســه پرونــده  970610ثبــت
گردیــده ووقــت رســیدگی آن  1398/2/25ســاعت  13ظهــر تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان
بــدن خوانــده ودرخواســت خواهــان وبــه تجویزمــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــاب
درامورمدنــی ودســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت دریکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان
پــس ازنشــر آگهــی واطــاع ازمفــاد ان بــه دادگاه مراجعــه وضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم
دادخواســت وضمائــم را دریافــت ودروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد 2916

مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی لردگان احسان بامیری
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آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت کاداســتری ششــدانگ یکبــاب آپارتمــان بپــاک  3972فرعــی از  2301فرعــی از  7اصلــی واقــع
در عبــاس آبــاد بخــش  32گیــان بمســاحت  156/14مترمربــع ذیــل ثبــت و صفحــه  212-19286دفتــر 129
اداری بــه مهــدی مقدســی صــادر شــده کــه برابــر ســند رهنــی شــماره  93/12/25 -11544دفترخانــه 261
آســتارا مــورد ثبــت در قبــال  938190805ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه بازارچــه ســاحلی آســتارا قــرار
گرفتــه و مــازاد آن نیــز برابــر ســند رهنــی شــماره  94/5/11 -12374دفترخانــه  261آســتارا در قبــال مبلــغ
 600000000ریــال در رهــن بانــک مســکن شــعبه بازارچــه ســاحلی آســتارا قــرار گرفتــه اســت کــه نســبت
بــه ســند رهنــی  93/12/25-11544اجراییــه صــادر و پرونــده اجرایــی بشــماره بایگانــی  9600106در ایــن
اداره تشــکیل کــه در حــال رســیدگی مــی باشــد ســپس نازنیــن خدادوســت بــه وکالــت از مالــک فــوق الذکــر
برابــر مشــروحه وارده بشــماره  97/12/5 -121/97/15528پیوســت ســند رونوشــت شــماره  97/12/5 -2777از
ســند وکالــت  93/12/25 -11549تنظیمــی دفترخانــه  261آســتارا و منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام
داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزبــور مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا
مراتــب بــر اســاس مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا
حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت
و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات جــاری
ثبــت اقــدام خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا -نوروزی

مفقودی

4349

بدینوســیله اعــام مــی دارد ســه فقــره چــک بانــک رفــاه شــعبه تختــی رشــت بــه شــماره هــای -231077
 71592-70848و یــک فقــره رســید مربــوط بــه چــک بانــک کشــاورزی شــعبه مطهــری رشــت بــه شــماره
 85104بــه مبلــغ  863/930/000ریــال توافــق شــده بیــن محمدرضــا تقدیــری و حســین آدی گــوزل جمعــا
4348
متعلــق بــه تقدیــری مفقــود گردیــده اســت.

مبنی بر تملک تعاونی البرز ایرانیان استناد میکردند در حالی که این قرارداد
اصال ًبه مرحله اجرا نرسیده بود ،دوم اینکه به موافقتنامه بانک مرکزی برای
ادغام موسسه البرز ایرانیان با موسسه فردوسی استناد میکردند و نهایتا ًهرکجا
کارشان با مشکل مواجه میشد به توافقنامه با مسئوالن موسسه فردوسی
استناد میکرده و به همین علت تابلوی موسسه فردوسی را بر باالی شعب
خود نصب میکردند.
نماینده دادستان ادامه داد :قریانی در رابطه با اعمال نفوذ خود در راستای
ادامه فعالیت های موسسه گفته است که ما میدانستیم که اگر در استانهایی
مثل تهران ،شعبه افتتاح کنیم قطعا ًمدیران استانی جلوی ما را خواهند گرفت
چون ما در استانهایی که اعمال نفوذ داشتیم ادامه فعالیت دادیم.
وی گفت :قریانی گفت به خاطر ارتباطاتی که آقای آزاد در ایالم داشت این
استان را انتخاب کردیم چون او این استان را به ما برای کار پیشنهاد داده بود
چون در آنجا مدیران استانی نمیگذاشتند که موسسات استانی پلمپ شوند.
تغییر نام موسسات مالی برای ایجاد اطاله دادرسی
نماینده دادستان گفت :البته بعد از آن زمان آرمان به کاسپین تغییر میکند
و با این اقدامات سعی داشتند اطاله دادرسی ایجاد کنند .متهمان با استفاده از
رانت و نفوذ در دولت تقاضای صدور فعالیت بانکی را از شخصی مطرح داشتند
که موفق به دریافت آن میشوند.
وی گفت :تعاونی ولیعصر در سال  88تاسیس شده و قدیانی از بدو تاسیس
با این تعاونی آشنا شده و به همراه امیرحسین آزاد در راستای جذب سرمایه از
البرز ایرانیان توفیق بیشتری داشته است.
نماینده دادستان بیان کرد :برحسب تحقیقات روش کار قدیانی با این صورت
بوده است که افراد معتبر را به کار میگرفت و آنها کارمندان حقوق بگیر او
بودند بدون اینکه از ماهیت کارهای آنها اطالع پیدا کنند.
نماینده دادستان گفت :حسن قریانی منافع بسیاری از طرق جذب سپرده
مردم به دست آورده است بعد از خاتمه فعالیت در البرز ایران اقدامات مجرمانه
در تعاونی ولیعصر کرده است اطالعات نشان میدهد وی وجوه را از موسسه
البرز ایرانیان خارج و به تعاونی ولیعصر میبرده است .نماینده دادستان به یکی
دیگر از اقدامات متهمان اشاره و خاطرنشان کرد :جعل و استفاده از عناوین
مجعول و سربرگ از دیگر اقدامات این متهمان است.
وی افزود :موسسه فردوسی پس از اینکه تصمیم به کنار گذاشتن موسسه
البرز ایرانیان گرفت قرار شد تحت عنوان موسسه آرمان به فعالیتهای خود
ادامه دهند .این متهمان پس از اطالع از این موضوع ،اقدام به جعل مهر و
سربرگ موسسه آرمان کرده و با در اختیار گذاشتن این اوراق در شهرستانها به
فعالیتهای مجرمانه خود ادامه میدادند.
نماینده دادستان وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی را
از دیگر عناوین مجرمانه متهمان دانست و گفت :چون امکان افتتاح حساب
برای این افراد در سمتهای مختلف وجود نداشته است لذا دستور افتتاح دو
حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر میکردند و وقتی که مراجع
قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حسابها میکردند مجدد حساب جدید باز
میکردند و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام میکردند.

آگهی فقدان  /از بین رفتن سند مالکیت ( موضوع ماده  120آ.ق.ثبت)

آقــای محرمعلــی بدیعــی قراقیــه ( مالــک) طبــق درخواســت بــه شــماره وارده  3315مــورخ  1397/11/11اعــام
داشــته نظــر بــه اینکــه پــاک ثبتــی  46/19217اصلــی ( کــه عبارتســت از ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بمســاحت  220مترمربــع قطعــه  36تفکیکــی پــاک  19217فرعــی از  46اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از  18754فرعــی از اصلــی ذیــل ثبــت  136553صفحــه  188دفتــر  980بــا ســریال چاپــی  734446ب 93
بنــام شــرکت تعاونــی مســکن شــماره ســه دادگســتری ثبــت و صــادر شــده اســت ســپس ششــدانگ بموجــب
ســند قطعــی  93/12/9 – 29620دفترخانــه  15اسامشــهر بــه محرمعلــی بدیعــی قراقیــه منتقــل شــده اســت به
علــت جابجایــی مفقــود شــده اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند المثنــی ســند مالکیــت مذکــور را نمــوده اســت
در همیــن راســتا وفــق مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی ق .ثبــت مصــوب  80/11/8مراتــب در یــک نوبــت آگهــی
مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی حقــی بــرای خــود بــوده یــا اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن
آگهــی ظــرف مــدت ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه اعتــراض
خــود را تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قانونــی و یــا عــدم ارائــه
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه المثنــی ســند مالکیــت پــاک مذکــور طبق مقــررات و بــه متقاضی تســلیم
خواهــد شــد .م/الــف2351:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر -سادات حسینی

4350

آگهی فقدان سند مالکیت

اســناد مالکیــت ششــدانگیک قطعــه زمیــن تحــت پــاک 243فرعــی از -3175اصلــی بخــش 4قزویــن ذیــل ثبت
 54377-54378صفحــات  29-31دفتــر 220بــه شــماره چاپــی  134759-134756بنــام آقــای مرتضــی چیــت
گــر و رضــا چیــت گــر (بالســویه) صــادر و تســلیم گردیــده اســت .ســپس آقــای محمــود دانــش پــژوه برابــر
وکالتنامــه شــماره  27356مــورخ  97/12/13دفتــر  121از طــرف مالکیــن فــوق بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت
شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انــگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را
نمــوده کــه مراتــب باســتناد مــاده  120آییــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت اعــام مــی گــردد تــا هرکــس بنحــوی
از انحــاء نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معاماتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نزد
خــود باشــد از تاریــخ انتشــاراین آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظرف مــدت مقرر اعتــراض به ایــن اداره نرســد و
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبق مقــررات صادر
و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد ایــن آگهــی در یــک نوبــت منتشــر خواهــد شــد/1207 .م الــف
تاریخ انتشار97/12/23 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین -حسن غالمحسینی

4352

رونوشت اگهی حصروراثت

اقــای هوشــنگ دیلمــی دارای شناســنامه شــماره100به شــرح دادخواســت بــه کاســه 97/575ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیرضادیلمــی بشناســنامه
2280160897درتاریــخ 1397/11/24اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم
منحصــر اســت بــه ذیــل -1هوشــنگ دیلمــی فرزنــد صمــد بــه شــماره شناســنامه 100صــادره ازدیلــم متولــد
1343نســبت پدرمتوفــی -2مرضیــه وفائــی ایــوژی فرزنــد صفربــه شــماره شناســنامه 249صــادره ازابــادان
متولد1347نســبت مادرمتوفــی اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور رادریــک نوبــت اگهــی مــی
نمایــد تاهرکســی اعتراضــی دارد ویــا وصیتنامــه ازمتوفــی نزداوباشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهدشــد م الــف 254

حسین اکبری رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان دیلم

4353

آگهی حصروراثت

آقــای الهیــار فاحــی کرکــرق دارای شناســنامه بشــماره 1088بــه شــرح پرونــده کاســه 97-2138ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مختــار صاحــی کرکــرق بــه شــماره
شناســنامه 343در تاریــخ  1389/9/27در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه  -1 :مظاهــر صاحــی کرکــرق فرزنــد مختاربــه شــماره شناســنامه  1372پســر متوفــی
-2عابدیــن صاحــی فرزنــد مختاربــه شــماره شناســنامه  1266پســر متوفی-3احمــد صاحــی کرکــرق فرزنــد
مختاربــه شــماره شناســنامه  1371پســر متوفی-4پنجعلــی صاحــی کرکــرق فرزنــد مختاربه شــماره شناســنامه
 21پســر متوفــی -5الهیارفاحــی کرکــرق فرزنــد مختاربــه شــماره شناســنامه  1088پســر متوفــی -6یوســف
صاحــی کرکــرق فرزنــد مختاربــه شــماره شناســنامه  1732پســر متوفــی -7ســکینه صاحــی کرکــرق فرزنــد
مختاربــه شــماره شناســنامه  1731دختــر متوفی.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را دریک
نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از تاریخ نشــر آگهی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جز ســری ورســمی کــه بعــد از موعد
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــا اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

4359

آگهی حصروراثت

آقــای غامرضــا غفــار پــور مجندهــی شناســنامه بشــماره 1009بــه شــرح پرونــده کاســه 139-97ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــا غفــار پــور مجندهــی بــه شــماره
شناســنامه 1660364817در تاریــخ 1397/3/5در مشــگین شــهر اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :غامرضــا غفــار پــور منجدهــی فرزندحــوار بــه شــماره شناســنامه 1009پــدر
متوفــی  -2رحیمــه خانمحمــدزاده مجندهــی فرزندقرادشــعلی بــه شــماره شناســنامه  1185مادرمتوفــی اینــک
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماینــد هرکــس اعتــراض دارد ویــا
وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــا اثــر
خواهــد بــود .

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف مشکین شهر –جعفر رحیم نیا
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بــرگ احضاریــه مربــوط بــه شــرکت پرتــو صنعــت خاورمیانــه وقــت حضــور 10روز پــس ازاباغجهت تبــادل الیحه
وتحدیــد نظرخواهــی ظــرف مــدت 10روز پــس ازابــاغ اقــدام نماییــد محــل حضــور شــورای حــل اختاف شــعبه
اول شهرســتان کنــگان می باشــد م الــف 694

شورای حل اختالف شعبه یک شهرستان کنگان
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