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آگهى مفقودى
جــواز اســلحه دولــول رويهم روســيه بــه شــماره 102750537 به نــام صالــح نياســتى ف على ش م 

2279846861 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

آگهى مزايده نوبت اول
به موجب رأى شماره 260-95/5/20 صادره از شعبه هفتم شورا كه به كالسه 950900 اجرايى شورا 
ثبت گرديده محكوم عليه سيامك داودى محكوم است به پرداخت مبلغ 237,019,529 ريال در حق محكوم له 
رضوان اكبرزاده با وكالت بهادر عبدالرحيمى و پرداخت 10,000,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى. نظر به 
اين كه محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت ديون خود اقدامى ننموده حسب تقاضاى وكيل محكوم له خودرو 
محكوم عليه در قبال مبالغ فوق الذكر توقيف كه كارشــناس منتخب دادگسترى نوشهر ارزش خودروى توقيفى 
را به شــرح ذيل ارزيابى و توصيف اجمالى نموده اســت. مورد مزايده:يك دســتگاه خودرو سوارى ال نود مدل 
1391 رنگ ســفيد به شــماره انتظامى 427ل66 ايران 77 كه از لحاظ الستيك ها و تشك دوزى و فنى مطلوب 
به نظر رســيده و از نظر اتاق در بازديد اوليه خوردگى لبه درب موتور ســمت راســت و خوردگى پشــت چراغ 
جلو ســمت راست و رنگ آميزى گلگير جلو سمت راســت به نظر رسيده كه باتوجه به شرايط فوق الذكر ارزش 
خودرو به مبلغ 270,000,000 ريال برآورد گرديد و در روز ســه شــنبه 96/5/10 ساعت 10 صبح به وسيله 
اجراى احكام مدنى دادگســترى نوشــهر ازطريق مزايده به فروش خواهد رســيد . طالبين مى توانند در موعد 
مقرر در آدرس نوشــهر پاركينگ مهرگان نوشــهر حاضر و و در مزايده شركت نمايند . مزايده از قيمت ارزيابى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را خريدار باشند واگذار خواهد شد . ده درصد بهاى مزايده نقدا و 
باقيمانده آن حداكثر ظرف يك ماه وصول خواهد شد. ضمنا طالبين مى توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مقرر 
در اين اجرا حاضر تا ترتيب بازديد آنان از مال مورد مزايده داده شــود. هم چنين كليه هزينه هاى متعلقه به 
عهده برنده مزايده مى باشد ضمنا چنانچه روز مزايده به هر دليل تعطيل رسمى اعالم گردد روز بعد از تعطيل 

روز مزايده خواهد بود.م/الف
مدير دفتراجراى احكام مدنى شوراهاى دادگسترى نوشهر-سيده فرشته موسوى ميركاليى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيد مهدى مختارى ف ســيد محسن ساكن سارى خ شهيد طبرســى مجتمع البرز طبقه همكف واحد 
1 دفتر وكالت دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به شرح متن دادخواســت به طرفيت 1-شركت خدماتى و 
توليــد ســرزمين گل هيركانيان2-فرهاد مراد مجيدى دليرى ف ابراهيم3-ســيد فخرالديــن مومن واقفى به 
شعبه هفتم شوراى حل اختالف نوشهر تقديم داشته كه به كالسه 7/58/96 ثبت و وقت رسيدگى به روز سه 
شــنبه 96/5/31 ساعت 10:30 تعيين گرديده اســت . با توجه به اينكه خوانده فعالً مجهول المكان مى باشد 
بنا به تقاضاى خواهان و دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد تا خواندگان با مراجعه به دفتر شورا نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در جلســه دادرسى شــركت يا اليحه دفاعيه خود رابا تعيين آخرين محل اقامت خويش تنظيم و به 

شورا تقديم نمايند در غير اين صورت غياباً رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
رييس شعبه 7 شوراى حل اختالف نوشهر-سيد نورالدين حسينى

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه 960044/ب1جمال ميرحســينى ف كمال به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى و فحاشى 
و تهديد موضوع شــكايت شــاكيه ســكينه پرهون  تحت تعقيب مى باشــد. به جهت معلوم نبودن محل سكونت 
نامبــرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 مراتــب در روزنامه آگهى مى گردد 
. نامبــرده موظف اســت ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت دفاع و آخرين دفاع از اتهام انتســابى 
در شــعبه اول بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب نوشهر حاضر شــود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
داديار مامور در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب نوشهر-امين حسن زاده

اجراييه 
ش پ: 8/94/508 محكــوم لــه: تعاونى اعتبارى اميــد جلين با وكالت مريم مظلومــى محكوم عليهم:1-
حســين كاظمى ف مرتضى2-پروين روزه دار ف على حســين3-زهرا قمى احمدى ف محمدعلى هرســه مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 90-95/3/18شعبه 8 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ 47,390,000 ريال بابت اصل خواسته و 150,000 ريال هزينه دادرسى 
هم چنين حق الوكاله وكيل طبق تعرفه دولتى و خســارت تاخير تاديه از 93/10/3 تا يوم االدا برپايه شــاخص 
ساالنه اعالمى بانك مركزى كه در اجرا محاسبه مى گردد تماما در حق خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
      مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ: 3/94/276 محكــوم لــه: رضا رنجور علمداردهــى با وكالت بعدى اصغر اســدى ف ايوب محكوم 
عليه:1-فاطمه خزايى ف اسمعيل- مجهول المكان2-شركت بازرگانى همراه تبرستان(سهامى خاص) با مديريت 
عاملى على قاســمى –نكا كيلومتر 10 بندر اميرآباد ســاختمان وفا ط دوم شركت همراه طبرستان به موجب رأى 
شماره 393-94/9/29 شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به صورت 
تضامنى پرداخت 31,837,000 ريال به عنوان اصل خواســته هم چنين پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيــل طبق تعرفه و نيز پرداخت خســارت تاخيــر تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ سررســيد چك تا زمان اجرا 
و وصــول محكــوم به كه از طريق واحد اجراى احكام محاســبه و دريافت خواهد شــد در حق خواهان و پرداخت 
1,591,850 ريال به عنوان نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 
34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه  
ش پ: 7/95/482 محكوم له: زهرا رستگارى انارمرزى محكوم عليه:محمد زره زاده –مجهول المكان به 
موجب رأى شــماره 137-95/2/30 شعبه 7 شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت ســيزده ميليون و پانصدهزارريال اصل خواسته در حق خواهان و پرداخت نيم عشر در حق 
دولت.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
بــرگ اجراييــه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ: 38/87/67 محكوم له:عباس رستم پور ف رستم محكوم عليه:جليل احمدى ف مالجمعه-مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 136-88/6/22 شــعبه 38 حقوقى شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكــوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت چهارميليون و نهصدوببســت هزارتومان بابت اصل خواســته و ســى 
هزارريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد (87/10/18) و نيم عشــر دولتى 
و هزينه اجرايى طبق تعرفه..به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
كالســه پ:6/95/2 دادنامــه:111-96/3/7 رأى قاضى شــوراى حــل اختالف:درخصــوص دعوى مهدى 
شــكيبائى نيا ف احمد به طرفيت خواندگان1-ســودابه عنايتى ازنى2-امير قادرى به خواسته مطالبه وجه سفته 
مبلغ 100,000,000 ريال به انضمام خســارت وارده قانونى از جمله هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه به 
اســتناد مدارك موجود در پرونده ضميمه يك فقره ســفته به شــماره 278101-94/8/10 به صورت تضامنى 
نظر به محتويات پرونده از آن جا كه وجود سند ابرازى در يد خواهان هرچند كه واخواست نشده و داراى اعتبار 
اســناد تجارى نمى باشــد داللت بر اســتحقاق در مطالبه وجه مذكور دارد و از جانب خواندگان نيز با وصف ابالغ 
اخطاريه ايراد و تكذيب و دفاعى نســبت به ســند به عمل نيامده و ســند مذكور مصون از هرگونه ايرادى باقى 
مانده و به اصالت آن خدشــه اى وارد نشــده و امضاى ذيل اســناد بر ضرر صاحب امضا دليل محســوب مى گردد 
لذا شــورا با عنايت به مطالب معنونه خواســته خواهان را محمول بر صحت تشــخيص با احــراز مديونيت خوانده 
واســتصحاب بقاى دين با اســتناد به  مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امــور مدنــى حكم به محكوميت خوانــدگان به صورت تضامنى بــه پرداخــت 100,000,000 ريال بابت اصل 
خواســته و 1,365,000 ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
96/1/7 لغايت زمان اجراى حكم با رعايت تناسبت شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
اعالم مى گردد محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع ســپس ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

دادنامه
كالســه پ: 14/96/54 دادنامــه:183-96/3/30 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى صادق صادقى به 
طرفيــت امرالــه بالويى به خواســته الزام خوانده به نقل و انتقال قطعى امتياز ســند يك خط همراه اول شــماره 
09112559036 با احتســاب خســارات دادرســى و قانونى با اين توصيه كه به موجب ســند عادى استنادى خط 
مذكور را از خوانده خريدارى كليه ثمن معامله پرداخت گرديد خوانده نسبت به انتقال سند اقدام نمى نمايد از 
مخابرات اســتعالم گرديد ســند به نام  خوانده مى باشد خوانده با وصف ابالغ نسبت به سند استنادى ايرادى به 
عمل نياورده دعوى خواهان برابر مواد 219-220 قانون مدنى و 198-515-519 قانون آيين دادرســى مدنى 
وارد اســت خوانده به انتقال سند خط همراه اول شماره 09112559036 به نام خواهان و پرداخت 140000 
ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى به مبلغ 250000 ريال در حق خواهان ملزم مى گردد.رأى صادره غيابى 
اســت،ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه با انقضاى مدت تا بيست روز از تاريخ انقضا 

قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى سارى است.م/الف
 قاضى شعبه چهاردهم شوراى حل اختالف سارى-محمد بيگلرنيا

دادنامه
كالســه پ: 14/95/602 دادنامه:142-96/3/21 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى حســينعلى نورى 
ازنى با و كالت ســيد رضى خواســتى بــه طرفيت على رضايى والغوزى به خواســته مطالبــه 8,000,000 ريال به  
موجب يك فقره سفته به شماره 983310-95/2/1 به انمضام كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و 
تاخير تاديه با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اين كه كه با وصف ابالغ در جلســه رســيدگى مورخ 96/3/13 
حاضر نگرديده و نسبت به سند استنادى سفته ايرادى به عمل نياورده اند به اين اعتبار دعوى وارد تشخيص به 
استناد مواد 198-515-519-522 ق آ د م و مواد 403و404 قانون تجارت خوانده به پرداخت 8,000,000 
ريال اصل خواسته  هزينه دادرسى مبلغ 2,065,000 ريال و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و تاخيرتاديه از تاريخ 
مطالبه 95/12/4 لغايت وصول محكوم به در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه با انقضاى مدت تا بيست روز از تاريخ انقضا قابل تجديدنظرخواهى 
در دادگاه عمومى سارى و خواسته مطالبه سفته از تاريخ سررسيد چون سفته از آن تاريخ واخواست نگرديد وارد 
نبوده و محكوم به رد اســت .رأى صادره حضورى اســت ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در 

دادگاه عمومى سارى است.م/الف
 قاضى شعبه چهاردهم شوراى حل اختالف سارى-محمد بيگلرنيا

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شــركت تعاونــى اعتبار ثامن االئمه با نمايندگى حســين نظر توكلــى و با وكالت مع الواســطه قربان اصغرى 
آقمشهدى و آذين طالبى ف خدابخش دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-شريفه السادات موسوى 
ف ســيدعلى2-محمدجواد خراســانى دارابى ف محمدكاظم3-سيد حسين موســوى دارابى ف سيدكريم4-سيد 
اســماعيل موســوى دارابى ف على محمد  تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 6/96/110  شوراى سارى 
ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد حسب دستور شورا ، طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز چهارشــنبه 96/6/1 ســاعت 9 صبح  در شــعبه 6 حقوقى شوراى حل 

اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســياوش فغانى كيادهى دادخواستى به خواسته اعسار به طرفيت آقاى ميالد نادرى تقديم كه به اين 
شــعبه ارجاع و به كالســه 14/96/144 شوراى سارى ثبت شــد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق 
مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كــه خوانده با مراجعه به 
دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 96/6/6 ساعت 
11 صبح درشــعبه 14حقوقى شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى  به مجهول المكان جمال گلزاد كنارسرى
كالسه پرونده: 604/1/95 وقت رسيدگى:96/6/5 روز يكشنبه ساعت 10 صبح خواهان:مصطفى حالجى 
ثانى –رامسر توساســان روبه روى نانوايى لواشى خواسته:مطالبه مبلغ 16,100,000 ريال خواهان دادخواستى 
تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت  رســيدگى به حوزه شــهيد بهشتى شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده 
و وقت رســيدگى تعيين شــده بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور شــورا 
و بــه تجويــز ماده 73 آيين دادرســى مدنى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى 

به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مسئول دفتر حوزه اول شوراى حل اختالف رامسر

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
در پرونده كالســه 951227 اجرايى اجراى  احكام مدنى دادگســترى آمل محكــوم عليه ذبيح اهللا صيادى 
محكوم است به پرداخت 514328852 ريال در حق محكوم لها خانم مريم رضايى و پرداخت 25716442 ريال 
بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا دايره اجرا حسب درخواست محكوم له و جهت وصول محكوم به و 
نيم عشر دولتى در نظر دارد يك قطعه زمين شاليزارى متعلق به عين اهللا صيادى واقع در آمل روستاى زاغده به 
مساحت 1200مترمربع به حدود اربعه از شمال به زمين اسماعيل فالح از شرق به باغ احمد نصيرى از جنوب به 
باغ احمد نصيرى از غرب به زمين مصطفى حيدرى منتهى مى باشد و نامبرده جهت توقيف و فروش معرفى نموده 
اســت و كارشــناس بهاى آن را مبلغ 600,000,000 ريال(شــصت ميليون تومان)ارزيابى نموده است ، از طريق 
مزايده حضورى در روز يكشنبه 96/5/15  از ساعت 9 الى 10 صبح  همان روز در دفتر اجرا به فروش برساند. 
مزايده از قيمت پايه كارشناســى شــروع و به باالترين پيشــنهاد فروخته خواهد شــد. برنده مزايده مى بايست 
10درصد مبلغ پيشنهادى را به حساب سپرده قسمت  اجرا تسليم نمايد و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در 
غير اين صورت 10درصد مبلغ پيشــنهادى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شــود . طالبين و خريداران مى 

توانند 5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى آمل-قاسم زاده

دادنامه
ش بايگانى شعبه:920110 پرونده كالســه 9209982321200106 دادگاه عمومى حقوقى مهديشهر 
تصميم نهايى شــماره 9609972321200179 خواهان ها:1-مهدى طاهريان ف غالمعلى 2-محمدباقر بختيار 
ف على محمد3-مهين طاهريان ف عباس4-حليمه طاهريان ف عباس5-توران طاهريان ف حســين6-محمدرضا 
طاهريان ف عباس7-پرى بخشــى ف بخشــعلى8-نادعلى بخشى ف بخشعلى9-ســليمه طاهريان ف عباس10-
منيــژه طاهريــان ف عباس11-محمدطاهر بختيار ف علــى محمد 12-اقدس بختيار ف علــى محمد13-رمضان 
بختيــار ف علــى محمد14-فاطمه بختيــار ف على محمد15-محمــد اكبرى فردكوهى 16-بهــروز طاهريان17-

پــوران اكبرى18-فاطمه رســتمى19-فريبا طاهريان20-پروين بخشــى21-رضوانيه بختيــار 22-على اصغر 
طاهريان ف عباس23-ســامره طاهريان ف غالمعلى24-كامران احمدى كمرپشــتى25-بهناز جوانمرد ايوكى ف 
رحمان26-رضا بختيار27-نصرت بخشى28-شــكراهللا بختيار29-فرخ اكبرى30-روزيتا طاهريان ف غالمعلى 
خواندگان :1-حســن مرتضايى 2-آقاى مهندس واالمهر3-طاهره نيكزاد4-على اكبر مكرى5-مهدى روشن6-

محمد روشــن7-ناهيد اســكاش8-پرويز اميد جبران 9-قدرت اهللا يادآفرين10-عبداهللا يادآفرين11-على 
يادآفرين12-فتح اله بندارخيرآبادى13-محمدعلى طورانيان14-محمدرضا خيرى خواسته ها:1-ابطال عمليات 
ثبتى2-مطالبه خسارات دادرسى3-مطالبه خسارت گردشكار:در تاريخ 96/3/8 در وقت فوق العاده به تصدى 
امضا كننده ذيل تشــكيل اســت با بررســى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى اعالم و به شرح ذيل 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه:درخصوص دادخواســت خواهان ها:1-مهدى طاهريان ف غالمعلى 
2-محمدباقــر بختيار ف علــى محمد3-مهين طاهريان ف عباس4-حليمه طاهريــان ف عباس5-توران طاهريان 
ف حســين6-محمدرضا طاهريان ف عباس7-پرى بخشــى ف بخشــعلى8-نادعلى بخشــى ف بخشعلى9-سليمه 
طاهريان ف عباس10-منيژه طاهريان ف عباس11-محمدطاهر بختيار ف على محمد 12-اقدس بختيار ف على 
محمد13-رمضــان بختيار ف على محمد14-فاطمه بختيــار ف على محمد15-محمد اكبرى فردكوهى 16-بهروز 
طاهريان17-پوران اكبرى18-فاطمه رســتمى19-فريبا طاهريان20-پروين بخشى21-رضوانيه بختيار 22-

على اصغر طاهريان ف عباس23-ســامره طاهريان ف غالمعلى24-كامران احمدى كمرپشتى25-بهناز جوانمرد 
ايوكى ف رحمان26-رضا بختيار27-نصرت بخشى28-شــكراهللا بختيار29-فــرخ اكبرى30-روزيتا طاهريان 
ف غالمعلــى به طرفيت خواندگان :1-حســن مرتضايــى 2-آقاى مهندس واالمهر3-طاهــره نيكزاد4-على اكبر 
مكرى5-مهدى روشــن6-محمد روشــن7-ناهيد اســكاش8-پرويز اميد جبران 9-قدرت اهللا يادآفرين10-

عبداهللا يادآفرين11-على يادآفرين12-فتح اله بندارخيرآبادى13-محمدعلى طورانيان14-محمدرضا خيرى 
بــه خواســته ابطال عمليــات ثبتى در پالك ثبتى 3337 بخش 4 شــهميرزاد و پرداخت ثمن بــه نرخ روز نظر به 
اين كه كارشناســان رســمى دادگســترى منتخب دادگاه در رشــته هاى امور ثبتى و نقشــه بردارى طى نظريه 
شماره 9510092321202756-95/6/1  به شرح مضبوط در پرونده اعالم نموده اند اقدامات ثبتى صورت 
گرفته راجع به پالك ثبتى موردنظر از جمله عمليات تحديد حدود اختصاصى برابر ضوابط و مقررات ثبتى انجام 
پذيرفته و از آن جا كه نســبت به نظريه كارشناســى موصوف در مهلت مقرر از ســوى طرفين اعتراضى واصل 
نشــده لذا دادگاه دعوى خواهان ها را وارد و ثابت ندانســته مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم به بطالن دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى محسوب و ظرف بيست روز پس از 

ابالغ از دادگاه تجديدنظر مركز استان سمنان قابل درخواست تجديدنظر مى باشد.م/الف
دادرس دادگاه عمومى حقوقى مهديشهر-حسين اميرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به عبداله حق پرست ف حسين
كالســه پرونده: 940918ح/2 وقت رســيدگى:96/7/10 ساعت 10 خواهان: ســازمان اموال و امالك 
بنياد مســتضعفان خوانده:عبداله حق پرســت ف حســين فعال مجهول المكان خواسته:اعتراض به ثبت –مطالبه 
خســارت خواهان دادخواستى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى 
حقوقى رامسر ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست 
خواهــان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور به هم رســاند. چنانچه بعداً ابالغى به وســيله آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشر شده و مدت آن ده 

روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى  حقوقى رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به حسن عباسى مطلق ف حسين
كالســه پرونده: 940906ح/2 وقت رســيدگى:96/7/10 ساعت 11 خواهان: ســازمان اموال و امالك 
بنياد مستضعفان (نماينده حقوقى مازندران) خوانده:حسن عباسى مطلق ف حسين فعال مجهول المكان خواسته: 
مطالبه خســارت– اعتراض به ثبت خواهان دادخواســتى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى رامســر ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ازتاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر شده و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى  حقوقى رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى آرزو برزوزاده فرد به طرفيت ســجاد شــكورى شــيدلو ف ســعيد به خواســته طالق به 
درخواســت زوجه كه تحت كالســه پرونده 960039 شــعبه يك حقوقى رامســر به ثبت رســيده و در جريان 
رسيدگى مى باشد بدين وسيله در راستاى اعمال ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به خوانده مجهول المكان 
يادشــده ابالغ مى گردد در روز يكشنبه 96/6/26 ســاعت 9:30 صبح جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد.

عدم حضور شــما مانع از رســيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.((مازندران-رامســر-بلوار معلم-دادگسترى 
رامسر)).م/الف

منشى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان على پاكدل باقى ف محمدشــفيع به طرفيت 1-حســن جهانبخش2-مينا مسلمى3-ســيد پژمان 
حســين نيا علمدارى دادخواســتى به خواســته اعتراض ثالث تقديم دادگاه نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 
هفتم حقوقى آمل ارجاع و به كالســه 9609981210700197 ثبت شده و وقت رسيدگى 96/7/30 ساعت 
9 صبح تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان(1-حسن جهانبخش2-مينا مسلمى3-سيد 
پژمان حسين نيا علمدارى) و درخواست خواهان و به تجويز قانون آيين دادرسى مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــربه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه هفتم دادگاه عمومى(حقوقى)آمل

اجراييه
ش پ :11/950294 محكــوم له: ســيد محمود حســينى ف ســيدعلى محكوم عليه:مجيــد صادقى منش 
ف مهدى-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 612-95/8/29 شــعبه يازدهم شــوراى حل اختالف آمل كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به تخليه عين مســتاجره و پرداخت اجور معوقه از تاريخ 94/12/20 
لغتيت اجراى حكم تخليه از قرار هر ماه مبلغ 4,500,000 ريال بابت اصل خواسته و 1,415,000 ريال هزينه 
دادرســى و تســويه قبــوض مصرفى آب و بــرق و گاز طبق تعرفــه در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق 
صندوق دادگســترى.به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – 
اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگــذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه يازدهم شوراى حل اختالف آمل-ابراهيمى

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت دوم
در پرونده كالســه 960194 اجرايى اجراى احكام مدنى دادگســترى آمل حسب اجراييه صادره از شعبه 
اول دادگاه حقوقى آمل مبنى بر فروش پالك ثبتى 391 فرعى مفروز و مجزى شــده از 31 فرعى از 13 اصلى 
واقــع در بلوار منفرد نياكى امير چهلم كوچه شــهيد فاطمى پالك 10 متعلــق به مرحوم مظفرى عمران لذا دايره 
اجرا حســب درخواســت وكيل محكــوم له در نظــر دارد پالك فوق الذكــر را كه به صورت يــك قطعه زمين به 
مســاحت 287 مترمربع مى باشــد و در آن يك واحد ساختمان مسكونى به مســاحت حدود 70مترمربع احداث 
شــده و داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشــد و كارشناى بهاى آن را مبلغ 1,680,000,000 ريال(يك ميليارد 
و ششصدوهشــتاد ميلون ريال) ارزايابى نموده اســت ، از طريق مزايده حضورى در روز دوشــنبه 96/5/9 از 
ساعت 9 الى 10 صبح  همان روز در دفتر اجرا به فروش برساند. مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و به 
باالترين پيشــنهاد فروخته خواهد شد. برنده مزايده مى بايست 10درصد مبلغ پيشنهادى را به حساب سپرده 
قســمت  اجرا تســليم نمايد و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در غير اين صورت 10درصد مبلغ پيشنهادى 
بــه نفــع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شــود . طالبيــن و خريداران مى توانند 5 روز قبــل از انجام مزايده با 

هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى آمل-قاسم زاده

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم 
در پرونــده كالســه 940242 اجرايى اجراى احكام حقوقى شــعبه هفتم دادگســترى آمــل محكوم عليه 
بانومونا داودى محكوم است به پرداخت 589,710,000 ريال بابت اصل خواسته و 11,865,000 ريال هزينه 
دادرســى و 15,353,040 ريال بابت حق الوكاله و خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد تا وصول با رعايت 
شــاخص نرخ تورم اعالمى از بانك مركزى در حق محكوم له شــركت داروســازى عماد و پرداخت 29,485,500 
ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا دايره اجرا حسب تقاضاى محكوم له و جهت وصول محكوم 
به و نيم عشــر دولتى در نظر دارد از اموال محكوم عليه يك دســتگاه خودرو سوارى مزدا 3 نيو به شماره پالك 
834ب29 ايــران 72 كه كارشــناس بهاى آن را 820,000,000 ريال ارزيابــى نموده از طريق مزايده حضورى 
در روز يكشــنبه 96/5/11  از ســاعت 12 الى 13 همان روز در دفتراجرا به فروش برساند. مزايده از قيمت 
پايه كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد.برنده مزايده مى بايست 10درصد 
مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس به عنوان ســپرده به قسمت اجرا تســليم نمايد و الباقى را ظرف مدت يك ماه 
توديع نمايد در غير اين صورت ســپرده او پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى 
گــردد. طالبيــن و خريداران مى تواند تا پنج روز قبل از انجام مزايــده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر 

بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام حقوقى شعبه هفتم دادگسترى آمل-عليرضا فدايى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده كالســه 953604 اجرايى اجراى احكام حقوقى دادگســترى آمل محكوم عليه مهران رنجبرپور 
محكوم است به پرداخت مبلغ 100 سكه تمام بهار آزادى بابت اصل خواسته در حق محكوم له فاطمه سليمانى 
و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا دايره اجرا حسب تقاضاى محكوم له و جهت وصول محكوم 
به و نيم عشــر دولتى در نظر دارد از اموال محكوم عليه يك قطعه زمين پالك ثبتى 3729 فرعى از 41 اصلى 
بخش 9 حوزه ثبت آمل كه مســاحت كل پالك ثبتى برابر 377/80 مترمربع واقع در خ شــيخ فضل اهللا نورى 
گلشهر 5 روبه روى سوپر هادى زاده كوچه شقايق 4 انتهاى كوچه پالك 30 كدپستى 4617764546 مى باشد 
، يك قطعه زمين به مســاحت 175 مترمربع كه با ديوار بلوكى از بقيه پالك مذكور جدا شــده و ســاختمان در 
طبقه هم كف به مســاحت حدود 80 مترمربع به صورت كلنگى هيچ گونه امتياز آب وبرق و گاز نداشــته و اين 
امتيــاز را از منــزل برادرش يا همســايه هاى ديگر اخذ مى كند و نامبرده جهــت توقيف و فروش معرفى نموده 
است و كارشناس بهاى آن را مبلغ 600,000,000 ريال ارزيابى نموده است ، از طريق مزايده حضورى در روز 
چهارشــنبه 96/5/25  از ســاعت 9 الى 10 صبح  همان روز در دفتر اجرا به فروش برساند. مزايده از قيمت 
پايه كارشناســى شــروع و به باالترين پيشــنهاد فروخته خواهد شــد. برنده مزايده مى بايست 10درصد مبلغ 
پيشــنهادى را به حســاب سپرده قســمت  اجرا تســليم نمايد و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در غير اين 
صورت 10درصد مبلغ پيشــنهادى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود . طالبين و خريداران مى توانند 

5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام  حقوقى شوراى حل اختالف آمل-جعفرى

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول  
در پرونده كالسه 950006 اجرايى اجراى احكام حقوقى دادگسترى آمل محكوم عليه حسن سراج محكوم 
است به پرداخت 155,160,000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له نصرت اهللا افشين با وكالت عاطفه 
تسليمى و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا دايره اجرا حسب تقاضاى محكوم له و جهت وصول 
محكوم به و نيم عشــر دولتى در نظر دارد از اموال محمد اســفنديارى ف رضا يك دستگاه آپارتمان با نوع ملك 
طلق و وقف به مقدار 1/5دانگ عرصه به شماره پالك 2533 فرعى از 4 اصلى مفروز از 1453 فرعى قطعه يك 
تفكيكى بخش 9 به مساحت 99/86 مترمربع در طبقه اول و به انضمام پاركينگ قطعه يك به مساحت 15/01 
مترمربع واقع در طبقه همكف با قدرالســهم از عرصه و ســاير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان 
هــا بــه تاريخ 1391/1/19 صادر گرديده اســت اين واحــد آپارتمان واقع در طبقه اول يك مجتمع مســكونى 
آپارتمانى دوطبقه روى پاركينگ ، اين واحد به صورت تكميل شــده داراى نماى اصلى سيمان شكسته رنگى در 
ضلع شرقى و ايزوگام در ضلع غربى مى باشد درب ورودى واحد از نوع ضد سرقت- پنجره ه از نوع يو پى وى 
ســى – كف ســراميك – ديوار و زير ســقف گچ كارى بوده و داراى فضاهاى آشــپزخانه – مطبخ – دو اطاق خواب 
–ســرويس بهداشــتى حمام هال و پذيرايى تراس مسقف شرفى مى باشد سرمايش از نوع اسپليت و گرمايش 
از نــوع پكيــج و رادياتور اســت اين واحد داراى انشــعاب برق جداگانه و انشــعاب آب و گاز مشــترك با واحد 
مســكونى دوم مى باشــد كدپســتى مالك 46177-39764 بوده و در روز  اجراى قرار  نيز يك خانوار در اين 
واحد سكونت داشته و از آن بهره بردارى مى نمود كه نامبرده جهت توقيف و فروش معرفى نموده و كارشناس 
بهاى آن را 1,000,000,000 ريال معادل يكصدميليون تومان ارزيابى نموده است را از طريق مزايده حضورى 
در روز دوشــنبه 96/5/23  از ســاعت 9 الى 10 صبح  همان روز در دفتر اجرا به فروش برســاند. مزايده از 
قيمت پايه كارشناســى شــروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شــد. برنده مزايده مى بايست 10درصد 
مبلغ پيشنهادى را به حساب سپرده قسمت  اجرا تسليم نمايد و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در غير اين 
صورت 10درصد مبلغ پيشــنهادى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود . طالبين و خريداران مى توانند 

5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام  حقوقى شوراى حل اختالف آمل-جعفرى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونــده اجرايى 960007 له رضا فرمانى عليه على كريمى طرارانى داير بر مطالبه كه منتهى به توقف 
مال و ارزيابى توسط كارشناس گرديد با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى به فروش 
مى رســد. مال موضوع مزايده: شــش دانگ ملك به شماره پالك 320 فرعى از 117 اصلى مفروز و مجزى شده 
از 195 فرعى قطعه 29 تفكيكى به شــماره ثبت 31953 با كاربرى زمين از نوع(محصور) از نوع طلق كه به نام 
محمدرضا نظام آبادى سابقه صدور سند دارد و تمامى شش دانگ برابر سند قطعى شماره 136598 دفترخانه 
420 تهران به على طرارانى انتقال يافته است ملك در آدرس نشتارود خ خشكه داران كوچه بهشهريان مجتمع 
ســتاره خزر به مساحت 212/6 مترمربع بدون اعيانى با حدود اربعه شماال ديوار مشترك به طول 22/55 متر 
به قطعه 30 تفكيكى شــرقا در دو قســمت اول ديوارى اســت به طول 9/7 متر به خيابان احداثى دوم ديوارى 
مشــترك به طول 15/75 متر به قطعه 28 تفكيكى جنوبا فاقد حد در دو قســمت اول ديوارى اســت به طول 
29 متر به باقيمانده قريه دوم ديوارى اســت به طول 1 متر به باقيمانده قريه مى باشــد.ملك حقوقى ارتفاقى 
نــدارد. باتوجــه به جميع عوامل موثر در قيمت ملك توســط كارشــناس به مبلــغ 875,000,000 ريال ارزيابى 
گردديه ومصون از اعتراض باقى مانده اســت.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و كســانى 
كه باالترين مبلغ را پيشــنهاد نماينده برنده مزايده محســوب و مى بايســت ده درصد مبلغ پيشنهادى را نقدا و 
مابقــى را ظرف مهلت يك ماه تاديه نمايند.در صورت عــدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال 
و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. زمان مزايده: پنج شنبه 96/6/2 ساعت 12 ظهر مكان 

مزايده: اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتارود-مالزاده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
بموجــب پرونــده كالســه 910188/30 و دادنامــه و اجراييــه 
صادره از شــعبه 30 دادگاه عمومى كرج له: شــركتهاى نوين داريا با 
مديريــت وحيد ملكى عليه ايرج ســاقى كلهرى محكــوم عليه محكوم 
اســت بــه پرداخــت 7/796/483/333 ريــال در حــق محكوم له 
و مبلــغ 389/824/166 ريال نيم عشــر دولتى بــا توجه به اينكه 
اجراييــه به محكوم عليه ابــالغ گرديده و در مهلت مقرر نســبت به 
اجــراى حكم اقدام ننموده اســت بنا به درخواســت محكوم له و به 
منظور اســتيفاى محكوم به و هزينه هاى اجرايــى نيم دانگ از ملك 
توقيفى متعلق به محكوم عليه توســط كارشــناس رسمى دادگسترى 
كرج بشــرح ذيل توصيف و ارزيابى شــده و مقــرر گرديده در مورخ 
1396/5/25 از ســاعت 9 الــى 10 در محــل اجراى احــكام مدنى 
دادگســترى كرج از طريــق مزايده بفروش برســد مزايده از قيمت 
1/666/666/666 ريال طبق نظريه كارشــناس شــروع ميشود و 
به هرشــخص حقيقى و حقوقى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد 
فروختــه خواهد شــد ده درصد وجه مزايده فــى المجلس ببصورت 
وجــه نقد يا چك بانكــى تضمينى از خريدار اخــذ و الباقى ظرف يك 
مــاه از وصول و پــس از انجام مراحل قانونى و صــدور حكم تمليك 
مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شــد در صورتيكه در مهلت 
مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وى پس از كسر 
هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد كليه 
هزينه اى نقل و انتقال بر عهده محكوم عليه است كه از محل فروش 
پرداخت خواهد شــد طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ 
مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت 
تا رســيدگى به اعتراض از سوى دادگاه مورد مزايده به نام خريدار 
منتقل نخواهد شــد ضمناً طالبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 
5 روز قبل از مزايده با اطالع از مال مورد مزايده بازديد نمايند مال 
مورد مزايده و بهاى آن طبق نظر كارشــناس بدين شــرح است: عطف 
به كارشناسى كالسه 18/910188 مبنى بر ارزيابى از ملك توقيفى 
واقــع در كرج مهرشــهر انتهاى بلوار ارم بســمت امامــزاده عبداهللا 
بن بســت بتون كارگاه بتون ســازى  ايرانيان بــا هدايت و راهنمايى 
متقاضــى به محل ملك مراجعه كرده و پس از بازديد و بررســى هاى 
الزم نتيجه كارشناسى بشــرح ذيل مى باشد: در زمان بازديد كارگاه 
بتون سازى غيرفعال بوده و فقط فردى كه خود را نگهبان معرفى كرد 
در محل حضور داشــته و بر اســاس مبايعه نامه ارايه شده ارزيابى 
بصورت قولنامه انجام شده است. عرصه محدوده تصرفى بر اساس 
مبايعه نام ارايه شده به شــماره 2104690 مورخه 91/9/14 كه 
به مبايعه نامه شماره 1118378 مورخه 90/4/12 نيز اشاره شده 
و بــا توجه وضع موجود 7500 مترمربع ميباشــد كــه محدوده مورد 
نظر بصورت چهار ديوارى محصور و داراى يك ســاختمان نگهبانى به 
مســاحت حدود 35 متر مربع نما سيمانى و اسكلت نيمه فلزى و يك 
ســاختمان ادارى در 2 طبقه كه مســاحت آن حدود 248 متر مربع با 
نماى ســيمان و ســاختمان كارگرى و تعميرگاه و ســرويس بهداشتى 
جمعاً به مســاحت حدود 208 متر مربع با مصالح بنايى و در يك طبقه 
و اســتخر به مســاحت حدود 180 مترمربع و عمق 20 متر و چاه آب 

و منبــع آب هوايــى و باســكول و 8 عدد ســيلوى ســيمان و 3 عدد 
دســتگاه بچينگ و داراى برق 3 فاز ميباشــد. تبصره 1: در ارزيابى 
انجام شــده بچينگ و چاه و باســكول و برق ســه فــاز در نظر گرفته 
نشــده كه در اين موارد از كارشناسى مربوطه استفاه گردد. تبصره 
2: ارزيابــى انجام شــده صرف نظر از ديون و بدهــى هاى احتمالى و 
بصــورت مبايعــه نامه اى و بدون احراز مالكيت و بر اســاس مدارك 
ارايه شــده از طرف متقاضى انجام شده لذا چنانچه مداركى موثر در 
ارزيابى ارائه گردد گزارش كارشناسى قابل تغيير مى باشد. نتيجه: 
بــا توجه به مراتب فــوق ارزش امالك منطقه موقعيــت مكانى مقطع 
زمانــى و در نظر گرفتن تمامى عوامل موثــر در ارزيابى صرف نظر از 
بدهــى ها و واگــذارى احتمالى ارزش ششــدانگ و اعيان پالك فوق 
مبلغ 20/000/000/000 ريال معادل دو ميليارد تومان اســت. م 

الف/96/2140
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى كرج

آگهى حصر وراثت
آقاى عبداله صادقى حســنى به شرح دادخواستى كه به شماره 313/96/12  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمد 
صادقى حســنى ف ســيدجالل ش ش 11663 صادره آمل در تاريخ 96/1/11 در شهرســتان 
آمل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-عذرا ش ش 819   
2-حســين ش ش 820   3-مريم ش ش 905   4-شمســيه ش ش 760   5-فاطمه ش ش 
200   6-عبداله ش ش 3 همگى صادقى حســنى فرزندان متوفى   7-شهربانو نياكى صادقى 
ف ســيدآقاجان ش ش 6 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عسگرى گودرزى داراي شماره شناسنامه 3 به شرح دادخواست به كالسه 96/8/758 
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رسول گودرزى 
به شــماره شناســنامه -- در تاريخ 96/4/13 در اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- بتول گــودرزى ش ش 3 مادر متوفى 2- عســگرى 
گودرزى ش ش 3 پدر متوفى 3- نرگس گودرزى ش ش 732 همسر متوفى 4- اميررضا گودرزى 
ش ش 4120984540 فرزنــد متوفى 5- محمد مهدى گودرزى ش ش 4121169085 فرزند 
متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشــر 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 جواد سبحانى به شماره شناسنامه 7271 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه درخواســتى به شماره 96/4/148 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه 
شــادروان حجت اهللا سبحانى به شماره شناسنامه 22 در تاريخ 1392/9/14 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- فاطمه شمسى فرزند احمد به ش ش 
2976 صادره از دماوند همســر متوفى 2- صفيه شــرف مرادى فرزند فرج اله به ش ش 2063 
صادره از دماوند مادر متوفى 3- جواد سبحانى فرزند حجت اله به ش ش 7271 صادره از تهران 
پســر متوفى 4- فرزانه ســبحانى فرزند حجت اله به ش ش 2093 صادره از تهران دختر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4387
شوراى حل اختالف حوزه 4 دماوند

گواهى حصر وراثت
آقاى محســن محمد واســعى به شــماره شناســنامه 131 به شــرح دادخواســت به كالســه 
423/2/96 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان 
زليخــا صديــق دماوندى به شــماره شناســنامه 37036 در تاريخ 92/8/1 اقامتــگاه دائمى خود 
درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- زهرا شاه مراديان فرزند محمد به ش ش 1114 
صادره از تهران برادرزاده متوفى 2- محســن شاه مرادى فرزند محمد آقا به ش ش 370 صادره 
از تهران برادرزاده متوفى 3- مسعود صديق دماوندى فرزند يوسف به ش ش 1325 صادره از 
تهــران فرزند متوفى 4- امير صديق دماوندى فرزند يوســف بــه ش ش 3043 صادره از تهران 
فرزند متوفى 5- ســعيد صديق دماوندى فرزند يوســف به ش ش 576 صادره از تهران فرزند 
متوفى 6- منير صديق دماوندى فرزند يوســف بــه ش ش 1833 صادره از تهران فرزند متوفى 
7- مجيد صديق دماوندى فرزند يوسف به ش ش 2576 صادره از تهران فرزند متوفى 8- عباس 
صديــق دماوندى فرزند يونس بــه ش ش 114 صادره از دماوند فرزند متوفى 9- فاطمه صديق 
دماوندى فرزند يونس به ش ش 138 صادره از دماوند فرزند متوفى 10- زهرا صديق دماوندى 
فرزنــد يونس به ش ش 24 صــادره از دماوند فرزند متوفى 11- پروين صديق دماوندى فرزند 
يونس به ش ش 192 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4385
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9610462515300007 شــماره بايگانــى شــعبه: 960315 شــماره پرونــده: 
9609982515300312 شــعبه 3 محاكــم خانواده قم آگهى ابالغ وقت دادرســى و ضمائم بــه خوانده آقاى 
ناصر گائينى فرزند مرادعلى خواهان: خانم بتول ضياء دوست خواسته: مهريه در تاريخ 1396/1/28 خواهان 
خانم بتول ضياء دوســت فرزند حســن دادخواســتى بطرفيت آقاى ناصر گائينى فرزند مرادعلى، بخواسته فوق 
به اين شــعبه تقديم كه به شــماره 9609982515300312 ثبت و براى روز 1396/5/30 ســاعت 11:30 
صبح وقت وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت 
خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــارآگهى مى شــود خوانده مذكورمى تواند جهت اعالم نشــانى و تحويل نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم به دفتر دادگاه واقع در قم، ابتداى نيروگاه، مجتمع قضايى شهيد قدوسى، (دادگاه خانواده) شعبه 17 
مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى است در صورت عدم 

حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
مدير دفتر شعبه 3 محاكم عمومى حقوقى قم - عليپور

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى رضا احمــدى نياز فرزند ابراهيم داراى شناســنامه شــماره 23 به شــرح دادخواســت به كالســه 
961195 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت 
كه متوفى محمد حســين طريقتى احمد به شناســنامه شــماره 147 در تاريخ 1371/9/21 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- غيب على احمدى بهادرى فرزند محمد 
حســين ش ش 9 نســبت با متوفى فرزند 2- ابراهيم احمدى نيازى فرزند محمد حســين ش ش 548 نســبت 
با متوفى فرزند 3- اســمعيل على طريقتى احمد فرزند محمد حســين ش ش 760 نســبت با متوفى فرزند 4- 
فاطمه احمدى نيك فرزند محمد حســين ش ش 327 نســبت با متوفى فرزند 5- شــيرين سلطان عاصم آبادى 
بزچلوئى فرزند محمد على ش ش 70 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 
361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد معماريان فرزند ابوالفضل داراى شناســنامه شــماره 1187 به شــرح دادخواســت به كالسه 
961210 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
متوفى رقيه صفوى به شناســنامه شــماره 827 در تاريخ در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد معماريان فرزند ابوالفضل ش ش 1187 نســبت با متوفى فرزند 
2- عليرضا معماريان فرزند ابوالفضل ش ش 6601 نسبت با متوفى فرزند 3- على معماريان فرزند ابوالفضل 
ش ش 5662 نســبت با متوفى فرزند 4- محبوبه معماريان فرزند ابوالفضل ش ش 3928 نســبت با متوفى 
فرزند 5- فرشــته معماريان فرزند ابوالفضل ش ش 102772 نســبت با متوفى فرزند 6- منصوره معماريان 
فرزند ابوالفضل ش ش 3929 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 
و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين اســدى اربابى فرزند اكبر داراى شناســنامه شــماره 3440 به شــرح دادخواست به كالسه 
961206 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت 
كــه متوفى اعظم مجيدى نيا به شناســنامه شــماره 10836 در تاريــخ 1395/2/28 در اقامتــگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حسين اســدى اربابى فرزند اكبر ش ش 
3440 نســبت با متوفى فرزند 2- اســماعيل اســدى اربابى فرزند اكبر ش ش 3441 نسبت با متوفى فرزند 
3- ابراهيم اســدى اربابى فرزند اكبر ش ش 10477 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا اســدى اربابى فرزند 
اكبر ش ش 469 نســبت با متوفى فرزند 5- معصومه وليخانى فرزند رضا ش ش 36 نســبت با متوفى مادر. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم ســيده مه لقا موســوى فرزند سيد هاشــم داراى شناسنامه شماره 2346 به شــرح دادخواست به 
كالســه 961203 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى سيد هاشم موســوى به شناسنامه شــماره 1133 در تاريخ 1382/4/15 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مقبول موسوى فرزند سيد هاشم ش 
ش 1644 نسبت با متوفى فرزند  2- مقدس موسوى فرزند سيد هاشم ش ش 2600 نسبت با متوفى فرزند 
3- مه لقا موسوى فرزند سيد هاشم ش ش 2346 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا موسوى فرزند سيد هاشم 
ش ش 1988 نســبت با متوفى فرزند 5- ســيد ابوالفضل موسوى فرزند سيد هاشم ش ش 2118 نسبت با 
متوفى فرزند 6- ثريا بهروزى فرزند محمد حســين ش ش 59 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم ســيده مه لقا موســوى فرزند سيد هاشــم داراى شناسنامه شماره 2346 به شــرح دادخواست به 
كالســه 961204 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى ثريا جعفرى بهروزى به شناسنامه شــماره 59 در تاريخ 1394/6/27 در اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- سيد ابوالفضل موسوى فرزند سيدهاشم 
ش ش 2118 نســبت با متوفى فرزند 2- مقبول موســوى فرزند سيدهاشــم ش ش 1644 نســبت با متوفى 
فرزند 3- زهرا موســوى فرزند سيدهاشــم ش ش 1988 نســبت با متوفى فرزند 4- مه لقا موســوى فرزند 
سيدهاشم ش ش 2346 نسبت با متوفى فرزند 5- مقدس موسوى فرزند سيد هاشم ش ش 2600 نسبت با 
متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور 
در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم زهرا ســادات معتمد فرزند ســيد حميد رضا داراى شناســنامه شــماره 0370878620 به شــرح 
دادخواســت به كالسه 961205 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده اســت كه متوفى سيد حميدرضا معتمد به شناســنامه شماره 93451 در تاريخ 1396/4/13 در 
اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- زهرا ســادات معتمد 
فرزند ســيد حميدرضــا ش ش 0370878620 نســبت با متوفى فرزنــد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل 

اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى جعفر ميكائيلى فرزند على اكبر داراى شناســنامه شــماره 4507 به شرح دادخواست 
به كالسه 961194 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده است كه متوفى على اكبر ميكائيلى به شناسنامه شماره 154 در تاريخ 1395/3/23 
در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حسن 
ميكائيلى فرزند على اكبر ش ش 4 نســبت با متوفــى فرزند 2- جعفر ميكائيلى فرزند على اكبر 
ش ش 4507 نسبت با متوفى فرزند 3- رمضان ميكائيلى فرزند على اكبر ش ش 4508 نسبت 
بــا متوفى فرزنــد 4- امراله ميكائيلى فرزند على اكبر ش ش 151 نســبت با متوفى فرزند 5- 
ســكينه ميكائيلى فرزند على اكبر ش ش 91 نســبت با متوفى فرزند 6- افروز ميكائيلى فرزند 
علــى اكبر ش ش 92 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 
361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك 

ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم منصوره مكارى فرزند محمد مهدى داراى شناســنامه شماره 765 به شرح دادخواست 
به كالسه 961177 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده است كه متوفى محمد مهدى مكارى به شناسنامه شماره 310 در تاريخ 1396/4/16 
دراقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- على 
مــكارى فرزنــد محمد مهدى ش ش 110711 نســبت با متوفى فرزند 2- محمــد مكارى فرزند 
محمد مهدى ش ش 33494 نســبت با متوفى فرزند 3- حســين مكارى فرزند محمد مهدى ش 
ش 2252 نســبت با متوفى فرزند 4- حســن مكارى فرزند محمد مهدى ش ش 10009 نسبت 
با متوفى فرزند 5- فاطمه مكارى فرزند محمد مهدى ش ش 103955 نســبت با متوفى فرزند 
6- منصــوره مكارى فرزند محمد مهدى ش ش 765 نســبت با متوفــى فرزند 7- زهرا يعقوبى 
ميــرآب فرزنــد حبيب اله ش ش 29 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مجتبى عينى فرزند مهدى داراى شناســنامه شــماره 31940 به شــرح دادخواست به 
كالســه 960936 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده است كه متوفى مهرى سالمت به شناسنامه شماره 13194  در تاريخ 88/10/11 
دراقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مجتبى 
عينى فرزند مهدى ش ش 31940 نســبت بامتوفــى فرزند 2- جواد عينى فرزند مهدى ش ش 
2378 نســبت بامتوفــى فرزند 3- محســن عينــى فرزند مهدى ش ش 6848 نســبت بامتوفى 
فرزنــد 4- مرتضى عينى فرزند مهدى ش ش 030109007 نســبت بامتوفى فرزند 5- مهدى 
عينى فرزند رضا ش ش 4123 نســبت بامتوفى زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهــى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى 

ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى محمــد كرم گنجــه فرزنــد غالمرضــا داراى شناســنامه شــماره 108871 به شــرح 
دادخواست به كالســه 961199 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را 
نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى غالمرضا كرم گنجه به شناســنامه شــماره 303 در 
تاريــخ 1395/12/18 دراقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1- رســول كرم گنجه فرزند غالمرضا ش ش 742 نسبت با متوفى فرزند  2- 
محمــد كرم گنجه فرزند غالمرضا ش ش 108871 نســبت بــا متوفى فرزند 3- مريم كرم گنجه 
فرزند غالمرضا ش ش 4562 نسبت با متوفى فرزند 4- ليلى كرم گنجه فرزند غالمرضا ش ش 
5616 نســبت با متوفى فرزند 5- اكرم كرم گنجه فرزند غالمرضا ش ش 973 نسبت با متوفى 
فرزند 6- فاطمه كرم گنجه فرزند غالمرضا ش ش 4432 نسبت با متوفى فرزند 7- اعظم كرم 
گنجه فرزند غالمرضا ش ش 1323 نســبت با متوفى فرزند 8- نجمه كرم گنجه فرزند غالمرضا 
ش ش 0370618221 نســبت بــا متوفى فرزند 9- زهرا ســليمى صرمى فرزند حيدر ش ش 
1593 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون 
امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل 

اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مهدى زارعى فرزند شوذب داراى شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به كالسه 
961164 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كه متوفى شــوذب زارعى به شناسنامه شماره 4 در تاريخ 1396/4/13 دراقامتگاه 
دائمــى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه:1- مهدى زارعى 
فرزند شــوذب ش ش 52 نســبت با متوفى فرزند 2- محمدصادق زارعى فرزند شوذب ش ش 
0370519787 نســبت با متوفى فرزند 3- زهرا زارعى فرزند شــوذب ش ش 80 نســبت با 
متوفى فرزند 4- فاطمه زارعى فرزند شــوذب ش ش 0370125691 نســبت با متوفى فرزند 
5- گلتاج عابدى فرزند محمد ش ش 4 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
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رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم فاطمه صفرى فرزند قدمعلى داراى شناســنامه شــماره 849 به شــرح دادخواست به 
كالســه 961182 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده است كه متوفى شهربانو حيدرى به شناسنامه شماره 102 در تاريخ 1396/4/15 
در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد 
صفرى فرزند قدمعلى ش ش 12 نسبت با متوفى فرزند 2- رضا صفرى فرزند قدمعلى ش ش 
9378 نســبت با متوفى فرزند 3- معصومه صفرى فرزند قدمعلى ش ش 915 نسبت با متوفى 
فرزنــد 4- جميلــه صفرى فرزنــد قدمعلى ش ش 10137 نســبت با متوفى فرزنــد 5- فاطمه 
صفرى فرزند قدمعلى ش ش 849 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا صفرى فرزند قدمعلى ش 
ش 460 نســبت با متوفى فرزند 7- قدمعلى صفرى فرزند صفر ش ش 134 نســبت با متوفى 
زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست 
مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
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