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دادنامه
پرونده:9609982010400694 شاكى:رضا جعفرپور ف محمدعلى متهمين:1-سينا شجاع پسندى2-صندوق 
تامين بيمه خسارت هاى بدنى رأى دادگاه:درخصوص اتهام سينا شجاع پسندى ف محمد اهل و ساكن عباس آباد داير 
بر بى احتياطى در امر رانندگى منتهى به ايراد صدمه غيرعمدى موضوع شــكايت رضا جعفر پور ف محمدعلى اهل و 
ساكن نشتارود ،دادگاه باتوجه به شكايت شاكى-گزارش مرجع انتظامى-گواهى پزشكى قانونى –نظريه افسر كاردان 
فنى تصادفات مصدوم بودن متهم على رغم نشر آگهى حضور در شعبه حضور نيافته است بزه انتسابى محرز و مسلم 
و به اســتناد مــواد 14-17-141-145-448-449-452-462-488-714 همگى از قانون مجازات اســالمى 
مشــاراليه را بابت جنبه خصوصى جرم ظرف دو ســال قمرى از تاريخ وقوع حادثه به ديات ذيل يك و نيم هزارم ديه 
كامله بابت كبودى قدام ساق پاى راست 2-ارش معادل نيم درصد بابت ساييدگى خلف تنه در حق شاكى محكوم و از 
حيث جنبه عمومى به استناد ماده 717 قانون مجازات اسالمى با رعايت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى 
دولت و مصرف آن در موارد معين به چهارميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد.رأى صادره 
غيابى ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
كاظم هادى نژاد-رييس شعبه اول دادگاه كيفرى دو بخش نشتارود

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده اجرايى 960088 له عادل پورقاسم عليه اسماعيل سليانچى داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال 
و ارزيابى توسط كارشناس منتخب گرديد با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى به فروش مى 
رسد. مال موضوع مزايده: گل و گياهان بيرونى(درختچه هاى زينتى) به مقدار 6500 اصله گلدان سرو رونده(ژنى 
پروس) كه سايز گلدان سطل 5/3 و ارتفاع آن حدود 60 سانتى متر مى باشد. اموال در آدرس نشتارود =زوار –خ 
مهر كوچه مهر 4 گلكده عادل پورقاســم موجود مى باشــد.اموال به شــرح فوق به مبلغ هركدام ده هزارريال و جمعا 
65,000,000 ريال برآورد گرديده است اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه وكسانى كه باالترين 
مبلغ را در زمان مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا 
و مابقــى را ظرف مهلت يــك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عــدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى 
مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد .زمان مزايده:شنبه 96/9/18 ساعت 12 ظهر محل 

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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونــده كالســه 960116 اجراييــه محكوم عليهــم ناصر رضايى و غيــره محكوم گرديده انــد به پرداخت 
482,857,142 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه در حق محكوم له 
عليرضا محمدپور و نيز پر داخت 15,000,000 ريال نيم عشر دولتى كه شخص ثالث به نام محمد رضايى(پسر محكوم 
عليه)جهت پرداخت محكوم به يك قطعه زمين به مســاحت 250مترمربع واقع در سلمانشــهر-تازه آباد-بكل خيابان 
شاليزار زمين هاى گليرز كريميان قطعه 40 را تعرفه نموده كه قطعه توقيفى فاقد ديوار واعيانى مى باشد حدود و ثغور 
آن از شــمال به طول 12/5متر به كوچه هشــت مترى از شرق به طول 20متر به قطعه 39 تفكيكى از جنوب به طول 
12/5 متر به قطعه 51 تفكيكى و از غرب به طول 20متربه قطعه 41 تفكيكى محدود مى گردد.قطعه زمين توقيفى 
را به ازاى هرمترمربع دو ميليون ريال و در كل به مبلغ 500,000,000 ريال ارزيابى گرديده، اين اجرا در نظر دارد 
تا قطعه زمين توقيفى را به تاريخ سه شنبه 96/9/14 ساعت 10- 9 صبح به صورت حضورى در دفتر اجراى احكام 
مدنى دادگسترى عباس آباد به فروش برساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته خواهد شد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر 

اجراى احكام مدنى دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى ابالغ مفاد اجراييه
در پرونده كالسه 827/95ش ح2 محكوم عليهم1-محمدعلى مويدى موفق ف اسماعيل2-مارال مويدى موفق 
ف محمدعلى3-ســيده رقيه فراد ف ســيد مرتضى برابر دادنامه شماره 258-96/5/3 محكوم گرديدند به صورت 
تضامنى به پرداخت دويســت ميليون ريال اصل خواســته و پنج ميليون و نهصدوده هزارريال هزينه دادرسى و حق 
الوكالــه وكيل –هزينه حق الدرج به مبلغ پانصدهزارريال خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك 614629-

95/9/30 لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت يك ميليون تومان نيم عشــر دلت كه باتوجه به 
مجهول المكان بودن محكوم عليهم مفاد اجراييه در يك نوبت به صورت نشر آگهى به استناد مواد9و118و119 قانون 
اجراى احكام مدنى انتشار و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود مگر اين كه محكوم عليهم هم كتبا محل 

اقامت خود را به قسمت اجرا اطالع دهند.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى ابالغ اجراييه 
محكــوم له: بانك ســينا محكوم عليه:محمدعلى مويــدى موفق و مهرماه مويدى موفق پيرو آگهى هاى منتشــره 
در جرايد بدين وســيله به مهرماه مويدى موفق و ميرعلى مويدى موفق كه مجهول المكان مى باشــند ابالع مى شــود 
طبــق اجراييه صــادره از شــعبه دوم دادگاه عباس آبــاد در پرونده كالســه 950709/2 به موجب دادنامه شــماره 
9609971953200322 محكــوم عليهم محكوم اند به نحو تضامنى به پرداخــت 210,398,351 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ روزانه 95,266 ريال از تاريخ 95/9/28 لغايت اجراى حكم بابت خسارت  تاخير و مبلغ شش ميليون 
و سيصدوهشــتادهزارريال بابت هزنيه دادرســى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانونى(6249560 ريال) در حق 
خواهان+ پرداخت مبلغ 1069917 ريال نيم عشر دولتى+ اجراى حكم منوط است يه اخذ تامين مناسب از محكوله له 
مى باشد بديهى است باتوجه به غيابى بودن حكم،اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يااخذ تامين مناسب 
از محكوم له ، يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 
آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در  يكى ازجرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار 
آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام نمايد. در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى 
مدلــول اجراييــه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.ضمنا جهت ادامه عمليات اجرايى نياز به اخطارى ديگرى 

نمى باشد.م/الف
مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

دادنامه
پرونده:9/96/260 دادنامه:407-96/7/12 خواهان:راحله توكل با وكالت حسن تنكابنى بندپى خوانده:آرزو 
حامد-مجهول المكان رأى شوراى حل اختالف:درخصوص دادخواست خانم راحله توكل ف محمد با وكالت حسن تنكابنى 
بندپى به طرفيت آرزو حامد به خواسته الزام خوانده به پرداخت 34,000,000 ريال به استناد فيش واريزى شماره 
989361-91/5/6 و 116368-90/12/13 به انضمام كليه خســارات قانونى وارده من جمله هزينه دادرســى 
خسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل نظر به اين كه مفاد دادخوست تقديمى و مستندات آن به شرح مندرج در باال و 
استعالم از بانك اقتصاد نوين حكايت از اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان دارد و از آن جا كه اشتغال يقينى مستلزم 
برائت يقينى است و خوانده دليل و مدركى جهت برائت ذمه خود ارائه نكرده و با عنايت به اين كه خوانده على رغم 
ابالغ وقت رسيدگى در جلسه مقرر شوار حاضر نشده و جهت معاذير قانونى خويش اليحه اى تقديم نداشته على هذا 
دعوى خواهان را در اين مرحله از رسيدگى محمول بر صحت تشخيص مستندا به مواد 198و303و515و519و522 
ق آ د م حكم به محكوميت خوانده موصوف به تاديه مبلغ 34,000,000 ريال بابت اصل خواسته مبلغ 495,000 ريال 
بابت هزنيه دادرسى و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه در حق خواهان و نسبت به خسارت تاخير تاديه به جهت اين كه 
شامل اين قسمت نمى شود و خسارت تاخير تنها در مورد چك پيش بينى شده حكم به رد اين قسمت از خواسته صادر 
مى گردد .اين رأى غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و متعاقبا ظرف بيست روز 

پس از انقضاى واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-سيدعلى زكى زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم آتنا باباجان تبار ورزى ف همت دادخواســتى به خواســته مطالبه نفقه به طرفيت فرهاد پورگلزار جعفرى 
ف زكريا تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 18/96/321 ثبت شــد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــعبه 18  حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و  يك هفته پس از رويت جهت 
مطالعه نظريه كارشناسى درشعبه 18 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانم ليال شهابى دارابى ف حسين به شرح درخواستى كه به شماره 960141 شعبه دوم حكمى اين شورا ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه حميد رجبى دارابى ف اســماعيل ش ش 
2080022679 صادره سارى در تاريخ94/1/11 در شهرستان مياندرود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-ليال شهابى دارابى ف حسن ش ش 1278-مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف96/235
محمد صابر-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سورك

آگهى حصر وراثت
خانــم گداباجــى مرزار ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 12/96/70 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان عباس مــرادى ف محمدعلى ش ش 8 
صادره آمل در تاريخ 95/11/28 در شهرستان آمل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-عبداله ش ش 209   2-روح اهللا ش ش 10   3-عين اله ش ش 163   4-زهرا ش ش 208   5-فاطمه ش ش 
144 همگى مرادى –فرزندان متوفى6-گداباجى مرزار ف غالمرضا ش ش 66-همسر متوفى والغير، اينك شورا پس 
از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف897
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى حصر وراثت
آقاى اصغر رســواد ف ذبيح اله به شــرح دادخواســتى كه به شــماره 12/96/699 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان ذبيح اله رسوار ف على اكبر ش ش 191 
صادره آمل در تاريخ 96/7/29 در شهرستان آمل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-رضا ش ش 3   2-مهدى ش ش 33   3-شهرام ش ش 415   4-نبى ش م 2130421441   5-على اصغر ش 
ش 2252   6-عفت ش ش 9  همگى رسواد  فرزندان متوفى7-عشرت هدايتى ف نجف قلى ش ش 2251-همسر 
متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف896
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم نيلوفر نيكزاد عباس آبادى با ارائه استشهاد تنظيمى دفترخانه 34 آمل طى درخواست مورخ 96/22395-
96/7/30 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به شماره مسلسل 720258ال95 شش دانگ پالك شماره 59 فرعى 
از 3 اصلى واقع در بخش 11 ثبت آمل كه در صفحه ج ذيل شماره- ثبت گرديده و در اثر اسباب كشى مفقود شده 
رانموده است كه در اجراى ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار 
در يك نوبت مى گردد چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه 
پس ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/الف96/150/180
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى مهرعلى عسگرى با ارائه استشهاد شماره 39402-96/8/17 تنظيمى دفترخانه 86 آمل طى درخواست 
مورخ 96/8/17 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نيم دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 12885 فرعى از 44 
اصلى واقع در بخش 9 ثبت آمل كه در صفحه ج ذيل شماره- ثبت گرديده و در اثر اسباب كشى مفقود شده رانموده 
است كه در اجراى ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك 
نوبت مى گردد چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف مدت ده روز پس از 
تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه پس 
ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/الف96/150/179
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى حصر وراثت
آقاى مصطفى فرخ زاد ف ابراهيم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/651/96 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ابراهيم فرخ زاد ف خيراله ش ش 4 
صادره رامســر در تاريخ 96/2/11 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-رسول ش ش 65   2-مصطفى ش ش 66   3-رقيه ش ش 57   4-سميه ش ش 877 شهرت همگى 
فرخ زاد-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
آقاى رحمت اهللا شــعبانيان ف يحيى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/695/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان خانم محترم جنگلى ف رمضان ش ش 
310 صادره رامســر در تاريخ 95/7/22  در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت بــه : 1-رحمت اهللا ش ش يــك  2-عزيــزاهللا ش ش 973   3-بهمــن ش ش 4   4-فاطمه ش ش 
580   5-معصومــه ش ش 691   6-همــا ش ش 692   7-زهــرا ش ش يك شــهرت همگى شــعبانيان –فرزندان 
متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
آقاى ناصرقلى شــعبانيان ف نوروزعلى به شرح درخواســتى كه به شماره 2/631/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان نوروزعلى شعبانيان ف يحيى ش ش 11 
صادره رامســر در تاريخ 96/7/9  در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-ناصرقلى ش ش 584   2-جعفرقلى ش ش 585   3-حبيب اهللا ش ش 1   4-مرضيه ش ش 688   
5-ماهرخ ش ش 690   6-راضيه ش ش 947  شهرت همگى شعبانيان –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس 
از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت 
آقاى مهدى كردرســتمى ف غالمرضا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/21/96 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان غالمرضا كردرستمى ف اسكندر ش ش 
386 صادره رامسر در تاريخ 96/1/15 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1-مهدى ش ش 2270119932   2-مونا ش ش 109   3-مهديه ش ش 3262  همگى كردرســتمى 
–فرزندان متوفى4-فخرى پودئى ش ش 2279780941 همسر دائمى متوفى5-اسكندر كردرستمى-پدر متوفى 
والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت 
آقــاى حميد جعفرى ف محمدعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/558/96 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان محمدعلى جعفرى ف آقاجان ش ش 8 
صادره رامسر در تاريخ 96/6/20  در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1-حسن ش ش 19   2-حبيب اله ش ش 8   3-حميد ش ش 10   4-حجت اهللا ش ش 10   5-حامد 
ش ش 313   6-حســام ش ش 2779 شهرت همگى جعفرى-فرزندان متوفى 7-صغرى عسگرنژاد ش ش 679 
همســر دائمى متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
خانم مهرى مشــانوروزى ف محســن به شــرح درخواستى كه به شــماره 2/653/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محسن مشــانوروزى ف محمدحسن 
ش ش 4 صادره رامســر در تاريخ 95/11/14  در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-رحمان مشــانوروزى ش ش 678 پسر متوفى2-افسانه ش ش 9   3-مرجان ش ش 
4   4-مهرى ش ش 23   5-زمان ش ش 3 شــهرت همگى مشــانوروزى فرزندان متوفى 6-زينب شيريان ش ش 
يك همسر دائمى متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا عالم خوش خلق ف محمد به شرح درخواستى كه به شماره 2/532/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمد عالم خوش خلق ف فضل اهللا ش 
ش 6403 صــادره فومــن در تاريخ 96/1/10   در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-الهه ش ش 13   2-محمدرضا ش ش 14   3-حسن ش ش 140   4-على ش ش 29   
5-عبدالرضا ش ش 16 شهرت همگى عالم خوش خلق-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيدمجتبى جهانى ف سيدجالل به شرح درخواستى كه به شماره 2/533/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان جالل جهانى ف حبيب ش ش 434 صادره 
رضوانشهر در تاريخ 96/6/11  در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-ســيدمحمد ش ش 59   2-ســيد مجتبى ش ش 155   3-ســيد حبيب ش ش 4   4-سيده سميه ش ش 
343 شهرت همگى جهانى –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
خانم حوا مرتضوى دخت فرد ف اسمعيل به شرح درخواستى كه به شماره 2/352/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اسمعيل مرتضوى دخت فرد ش ش 
31532 صارده بندرانزلى در تاريخ 95/11/19 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-حوا ش ش 215   2-شــكوفه ش ش 862   3-شــهال ش ش 1104   4-شهرى ش 
ش 222   5-بنفشــه ش ش 863    6-محمد ش ش 864 شــهرت همگى مرتضوى دخت فرد –فرزندان متوفى، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم ســيده زهرا ميرعمادى ف سيدحســين دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت خانم مريم تقوى 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 2/96/334 ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق 
ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر 
شــعبه دوم حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشــنبه 96/10/3 ساعت 
9:30 در شــعبه 2 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

قرار دادگاه  
درپرونده كالســه 9609981787400012 شــماره بايگانى 960030 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان گنبدكاووس درخصوص دادخواســت آقاى حسن سنايى فر وكيل دادگســترى شهرستان مينودشت با 
وكالت از خواهان خانم رقيه روشناس فرزند على اصغر به طرفيت خواندگان 1-موالم مختومى فرزند تقان دوردى 
2-فاطمه ســمنانى فرزند عباســعلى 3-پيمان بيك محمدى فرزند عيد محمد به خواســته اعتراض مبنى بر توقيف 
عمليات اجرايى موضوع اجرائيه كالسه پرونده 950445 شعبه اول اجراى احكام مدنى گنبد با عنايت به محتويات 
پرونده امر مالحظه مفاد دادخواست و مدارك ابرازى وكيل خواهان مدعى است به موجب دادنامه شماره 94/710 
اين دادگاه در موضوع پرونده كالســه بايگانى 940120 خوانده موالم مختومى به پرداخت مبلغ ســه ميليارد ريال 
درحق موكله اش محكوميت حاصل نموده كه متعاقب آن ملك متعلق به محكوم عليه به پالك ثبتى 1/12090-اصلى 
مورخه 94/02/19 در اجراى احكام مدنى درقبال مبلغ محكوم به درحق موكله اش ( نوبت اول) توقيف گرديده و 
مازاد مذكور با درخواست خانم فاطمه سمنانى بتاريخ 94/08/18 از سوى شعبه هفتم حقوقى گنبد توقيف گرديده 
كه فى الحال ملك مذكور در قبال طلب خانم سمنانى از آقاى موالم مختومى بابت مبلغ-/530/000/000 ريال در 
اجراى احكام درمزايده بوده و مطابق نظريه كارشناسى انجام شده در اجرا سهم محكوم عليه مذكور ازپالك مذكور-

/2/640/000/000 ريال اعالم گرديده ملك فاقد مازاد بوده درخواست رسيدگى بشرح خواسته تقاضا نموده اند 
با عنايت به محتويات پرونده اجرايى استنادى وكيل خواهان كه خالصه آن ضم پرونده صورتجلسه گرديده مزايده 
ملــك مورخه 96/02/26 به لحاظ فقدان مازاد ملك و توقيف اين ملك در قبال مبلغ-/3/000/000/000 ريال 
طلب خواهان غيرمقدور و فاقد اثر اعالم و از دستورتعيين مزايده آن عدول گرديده است با عنايت به درخواست 
مطروحه خواهان موضوع تحصيل حاصل و سالبه به انتفاع موضوع مى باشد بنابر اين دادگاه با استناد به ماده 2 قانون 
آيين دادرسى مدنى قراررد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.راى صادره حضورى ظرف بيست روز از تاريخ 

ابالغ قابل تجديد نظر در مركز استان مى باشد.
 ايزدى– رئيس شعبه چهارم حقوقى گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت دادرسى
1-كارن جمشــيدى ف ســعيد2-فاطمه رضوى زاده ف رحيم دادخوســتى به خواسته مطالبه نفقه به طرفيت 
سعيد جمشدى ف على تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 18/96/261 ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان 
مى باشد لذا 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 شعبه 18  حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و  يك هفته پس از انتشار 
آگهى جهت ابالغ نظريه كارشناسى درشعبه 18 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه 
پرونده:10/96/351 دادنامه:424-96/7/22 خواهان:ســهيل ســورتيچى ف احمد خوانده:كيوان محمدى 
ف محمد-مجهول المكان رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى ســهيل سورتيجى ف احمد به طرفيت كيوان محمدى به 
خواسته 35000000 ريال و خسارت دادرسى و تاخير تاديه به استناديك فقره چك به شماره 83/9/25-825982 
بانك سپه باتوجه به ابالغ قانونى به خوانده و امتناع از دفاع در مورد دعوى و مستندات ابالغى محمول بر اقرار ضمنى 
به ذى حقى خواهان و اصالت مســتند بوده و باتوجه به اين كه عرفا اســناد مذكور در مقام اشتغال ذمه صادر و ايجاد 
حق مطالبه به ميزان وجه مندرج براى دارنده نموده و بقاى سند در يد شخص حكايت از استمرار منشاء صدور دارد 
لذا دعوى وارد تشــخيص داده مى شــود به موجب مواد249-252-310-313 قانون تجارت و 198-522-519 
ق آ د م حكم به الزام خوانده به پرداخت 35000000 ريال اصل خواســته و 600000 ريال هزينه دادرســى هم 
چنين خسارت تاخير تاديه از 83/9/25 تا يوم االدا برپايه شاخص ساالنه بانك مركزى كه در اجرا محاسبه مى گردد.
رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا سپس قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

ابالغ نقشه افرازى
آقاى امير سهرابى منش فرزند موسى برابر وكالتنامه شماره 29513 مورخه 1394/08/17 تنظيمى دفترخانه 
اســناد رسمى شــماره 104– شهر گنبدكاووس بوكالت از آقاى مهدى نوروزى فرزند محمود مالك مشاعى پالك ثبتى: 
شش (6) فرعى از چهل ودو (42) –اصلى بخش 9 ثبت گنبدكاووس واقع در اراضى يورت شيخان ( ايگدر سفلى) در 
اجراى ماده يك قانون افراز و فروش امالك درخواست افراز تمامت سهم مشاعى موكل خويش از پالك ثبتى ذكر شده 
را از اين اداره نموده اســت. پس از رســيدگى وفق ماده 3-آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع جهت انجام 
معاينه محل (عمليات افراز) ساعت نه (9) صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/09/01 تعيين وقت شده، لذا مراتب 
به كليه مالكين مشاعى ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر يا قائم مقام قانونى آنها اخطار مى گردد راس موعد مقرر با به 
همراه داشتن كارت ملى و مستندات رسمى مالكيت در محل وقوع ملك حضور بهم رسانيده تا نماينده و نقشه بردار 
ثبت وفق مقررات نسبت به انجام خواسته وكيل متقاضى اقدام قانونى را معمول دارند بديهى است عدم حضور مانع 
از انجام عمليات افراز نخواهد بود.در صورت فوت هريك از مالكين مراتب به وراث قانونى آنها اخطار مى گردد تا بشرح 

ذكر شده اقدام نمايند. م-الف:8454 
رضا سارانى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدكاووس

فقدان سند مالكيت
آقاى محمد على ولد خانى فرزند صمد به شماره شناسنامه 1354 با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق مدعى 
شده كه سند مالكيت مقدار سى سهم مشاع از 255 سهم ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 255 
مترمربع به شــماره ورقه مالكيت 078805 الف 89 به پالك 295 فرعى از16-اصلى بخش 9 حوزه ثبتى گنبد ذيل 
16608 ص 310 ج 114 به نام آقاى محمد على ولد خانى فرزند صمد به شماره شناسنامه 1354 ثبت و صادرگرديده 
است، تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده لذا برابرتبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد 
خــود باشــد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به ايــن اداره ارائه نمايد در غيراين 

صورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 8439
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

فقدان سند مالكيت
آقاى محمد على ولد خانى فرزند صمد به شماره شناسنامه 1354 با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق مدعى 
شده كه سند مالكيت مقدار دو سهم مشاع از 17 سهم ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1650 
مترمربــع به شــماره ورقه مالكيت 674009 ب 93 به پــالك 296 فرعى از16-اصلى بخش 9 حوزه ثبتى گنبد ذيل 
19070 ص 301 ج 133 به نام آقاى محمد على ولد خانى فرزند صمد به شماره شناسنامه 1354 ثبت و صادرگرديده 
است، تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده لذا برابرتبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد 
خــود باشــد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به ايــن اداره ارائه نمايد در غيراين 

صورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 8440
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

مزايده 
درپرونده كالســه 950446 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس محكوم عليه محمد 
زينالپورفرزند زين العابدين و قاسم زيناپور فرزند محمد، محكوم اند به پرداخت تضامنى مبلغ-/310/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ-/9/400/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ-/8/640/000 ريال بابت حق 
الوكاله وكيل پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ 1394/02/05 تا زمان پرداخت كه ميزان آن تا آخر تيرماه 1396 
مبلغ-/63/034/265 ريال محاســبه ميشــود جمعــا"-/391/074/265 ريال درحق محكوم له ناصر حســينقلى 
زاده ميركــو و پرداخت مبلغ-/19/553/713 ريال بابت هزينه اجرا درحــق دولت جمعا مبلغ-/410/627/978 
ريــال كه درقبال محكوم به مذكور برابر نامه شــماره 13945812004002259-1395/09/26 حوزه ثبت ملك 
گنبــدكاووس مازاد اول پالك ثبتى شــماره 14164، 8226، 848 فرعــى از يك اصلى بخش 10 محكوم عليه محمد 
زينالپور بشماره ملى 6029128507 واقع در گنبدكاووس–خيابان ملك الشعرا-كوچه21-پالك10 توقيف گرديده 
اســت وحســب نظريه كارشــناس درتاريخ 1395/10/12 ارزش آن به مبلغ-/940/000/000 ريال اعالم شده 
اســت چون پالك ثبتى مذكور بموجب دستور شــماره 940300-1394/07/14 شعبه سوم دادگاه حقوقى گنبد و 
دراجراى نيابت شــماره 940207-1394/07/12 دادرس شعبه اول دادگسترى شهرستان دشتى در قبال مبلغ-

/570/000/000 ريال به نفع عبدالمجيد پوالدى ســابقه بازداشــت دارد با حفظ مبلغ بازداشت مقدم مذكور جهت 
محكوم به ازطريق مزايده به فروش مى رسد.1-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز شنبه مورخه 1396/09/11 ساعت 9 الى10 ميباشد.3-مزايده براى جلسه 
اول تشــكيل ميگردد 4-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شــعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشد5-متقاضيان مى توانند پنج روزقبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند 6-اين آگهى فقط دريك نوبت 
منتشرمى گردد.7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
توديع و الباقى آنرا درمهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. درغيراينصورت مبلغ واريزى از 

وى درحق دولت ضبط مى گردد 8-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول
درپرونده كالســه 950342 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس محكوم عليه آقاى 
مهدى وزيرى دوزين فرزند محمد محكوم اســت به پرداخت-/157/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ-

/4/810/000 ريــال بابــت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخيرتاديــه ازتاريــخ 1394/12/27 كه تا آخر 
تيــر1396 ميزان به مبلــغ-/21/463/798 ريال محاســبه ميگردد جمعا"بمبلــغ-/183/273/798 ريال درحق 
محكــوم لــه عبدالعظيم امانى و پرداخت مبلــغ-/9/163/689 ريــال بابت هزينه اجرا درحــق دولت، جمعا بمبلغ-
/192/437/488 ريال. كه در قبال آن حســب گزارش شــماره 96/8519/1/1/965– 1396/04/10 كالنترى 
12 و حســب صورتجلسه مورخه 1396/04/09 و با تعرفه شخص ثالث آقاى على نادعلى فرزند خاقان بمشاره ملى 
2031518321 به نشــانى گنبدكاووس-خيابان اروند رود-كوچه ســوم-پالك4منزل شخصى و شماره تلفن همراه 
09376624982 يكدستگاه خودروى پرايد سفيد رنگ بشماره ايران 69-188 ب 93توقيف و به پاركينگ ايمان 
منتقل شــده و حسب نظريه كارشــناس درتاريخ 1396/05/04 ارزش آن به مبلغ-/120/000/000 ريال اعالم 
گرديده اســت. كه از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد.1-مطابق نظريه كارشناس 
منتخب دادگســترى كل پالك ثبتى موصوف به مبلغ-/120/000/000 ريال مى باشــد كه جهت وصول محكوم به و 
متناســب با آن از طريق مزايده به فروش مى رســد.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى فروخته ميشود.3-موعد مزايده روز شنبه مورخه 1396/09/18 ساعت 9 الى10 ميباشد.4-مزايده براى 
جلسه اول تشكيل ميگردد 5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس 
مى باشــد6-متقاضيان مى توانند پنج روزقبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند 7-اين آگهى فقط دريك 
نوبت منتشــرمى گردد.8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس به صندوق 
دادگسترى توديع و الباقى آنرا درمهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. درغيراينصورت مبلغ 

واريزى از وى درحق دولت ضبط مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهي فقدان سند مالكيت  نظر به اينكه آقاي همايون روان بد تسليم 
طي شماره 7057- 96/8/1  محلي مصدق شده  استشهاديه  برگ  دو 
برگ  و  تهران  ثبتي  حوزه   212 شماره  رسمي  اسناد  خانه  دفتر  توسط 
سند  گرديده  مدعي   96/8/1  -25028625 وارده  شماره  به  تقاضا 
همكف  طبقه  غرب  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  مالكيت 
است  بالكن  آن  مقدار6/15مترمربع  كه  مترمربع  مساحت 62/81  به 
قطعه اول تفكيكي و پاركينگ 23 به پالك 61037 و 61038 فرعي از 
تهران ذيل ثبت212716 صفحه 490  واقع در بخش2  6933 اصلي 
دفتر1413 به نام مالك اوليه ثبت و به شماره چاپي018406 صادر و 
بموجب سند شماره 106033-  تسليم شده است. سپس ششدانگ 
79/4/6  دفترخانه اسناد رسمي شماره261 تهران به نامبرده منتقل 
شده است بعلت نامعلوم مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت 
المثني پالك موصوف را نموده است. لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين 
روزنامه) آگهي مي شود تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك 
مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند 
مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است 
اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
اثر داده  ترتيب  مالكيت  ارائه اصل سند  اعتراض بدون  به  ليكن  شد 
نميشود در صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني 

سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد. 
17179/م الف                  كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نارمك - شهميرزادي

در  واقع  ثبتي2397/32652  پالك  از  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
علي  طرف  از  بوكالت  رضائيان  اميرحسين  آقاي  تهران   بخش10 
رضائيان طبق وكالتنامه شماره 86691- 94/2/22دفترخانه 286 
تهران با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق كه گواهي امضاي 
تهران   786 دفترخانه   96/7/18  -844541 آن طي شماره  شهود 
ثبت گرديده است  طي وارده شماره33605- 96/7/19  با اعالم 
تقاضاي  جابجائي  بعلت  آگهي  مورد  ملك  مالكيت  سند  شدن  مفقود 
صدور المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 
نامه ثبت بشرح ذيل گواهي مي گردد: سند مالكيت سه  120 آئين 
مترمربع  مساحت25  به  تجاري  واحد  يك  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
پالك  متر   25 بمساحت  همكف  طبقه  در  واقع  تفكيكي  يك  قطعه 
مذكور  اصلي  از  فرعي   87 از  مفروز  اصلي  ثبتي2397/32652 
بخش10 تهران مورد ثبت 519323 صفحه124 دفتر 3174 امالك 
چاپي  شماره  مالكيت  سند  و  ثبت  منصوريان  ابراهيم  محمد  بنام 
و تسليم گرديده است و طي سند شماره14940-  706463صادر 
گرديده  منتقل  رضائيان  علي  به  تهران  دفترخانه1045   94/2/13
است. لذا مراتب در اجراي تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي 
مالكيت  سند  وجود  يا  و  معامله  انجام  ادعاي  كسي  چنانچه  گردد  مي 
 10 ظرف مدت  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته  خود  نزد  را 
روز اعتراض خود را بانضمام عين سند مالكيت به اين اداره تسليم 
مقرر  مهلت  در  چنانچه  است  بديهي  گيرد.  قرار  رسيدگي  مورد  تا 
اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و به 

متقاضي تسليم مي گردد.
17180/م الف    عبدالرضا شاكري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي 

نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين 
خ  تهران  نشاني  به  آجيل فروش  اصغر  علي  حاجي  علي  به  بدينوسيله 
زرتشت خ سوم پ9 ط6 واحد23 ابالغ مي شود بانك پاسارگاد  جهت 
وصول طلب خود به مبلغ 1/049/039/894 ريال اصل  و خسارت تا 
تاريخ96/2/20 و از تاريخ مذكور تا روز وصول طبق مقررات به موجب 
شماره898  دفترخانه  تنظيمي   88/9/17 شماره6465-  رهني  سند 
كالسه  به  اجرايي  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  تهران 
مربوطه  مامور  گزارش  وطبق  شده  تشكيل  اداره  اين  در   9600919
آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز 
براي اين اجرا مشخص نمي باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكي از جرائد كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي 
گردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج 
در سند رهني فوق با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده 
فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء 

خواهد شد. 
17173/م الف             رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي - نقيبي

نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين 
فاطمه   -2 فروش  آجيل  اصغر  علي  حاجي  علي    -1 به  بدينوسيله 
ط6  پ9  سوم  خ  زرتشت  خ  تهران  نشاني  به  دو  هر  سليمان  شير 
به  خود  طلب  وصول  جهت  پاسارگاد   بانك  شود  مي  ابالغ  واحد23 
تاريخ96/2/20  تا  خسارت  و  اصل  ريال   3/448/539/821 مبلغ 
رهني  سند  موجب  به  مقررات  طبق  وصول  روز  تا  مذكور  تاريخ  از  و 
عليه  تهران  شماره898  دفترخانه  تنظيمي   86/9/14 شماره4039- 
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به كالسه 9600918 در اين 
اداره تشكيل شده وطبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما بشرح متن 
سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص 
نمي باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در 
آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت ده روز  كثيراالنتشار  از جرائد  يكي 
به  نسبت  گردد  مي  محسوب  ابالغ  روز  كه  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از 
پرداخت بدهي خود اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند رهني 
فوق با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از 
استيفاء خواهد شد.  و حقوق دولتي  بستانكار  آن طلب  حاصل فروش 
17174/م الف             رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي - نقيبي

نامه اجراي مفاد اسناد رسمي  آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين 
شفتي  محمدحسين  بتول  خانم  و  دهنوي  دهقان  حسن  به  بدينوسيله 
ساكن خ نصرت پ103 ابالغ مي شود كه بانك تجارت جهت وصول طلب 
خود به مبلغ 24/160/783 ريال اصل و خسارت تا تاريخ88/10/7 
سند/اسناد  موجب  به  مقررات  طبق  وصول  روز  تا  مذكور  تاريخ  از  و 
تنظيمي   73/2/28  -57857 و   73/2/28-57856 شماره  رهني 
پرونده  و  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه  تهران  شماره8  دفترخانه 
وطبق  شده  تشكيل  اداره  اين  در  20479-م-3  كالسه  به  اجرايي 
سند  متن  بشرح  شما  آدرس  مربوطه  مامور  مورخ89/5/12  گزارش 
فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص نمي 
باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكي 
از جرائد كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
پرداخت  به  نسبت  گردد  مي  محسوب  ابالغ  روز  كه  آگهي  اين  انتشار 
بدهي خود اقدامي ننمائيد مورد وثيقه مندرج در سند / اسناد رهني 
فوق با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از 

حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد. 
17178/م الف             رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي – نقيبي

آگهي فقدان المثني سند مالكيت  نظر باينكه آقاي فرامرز عسگري وكالتا 
هاي 333- تاييديه شماره  وكالت 64464- 96/3/23  به شرح سند 
مالكيت  سند  شدن  مفقود  اعالم  با  تهران   409 دفترخانه   96/7/15
شماره  ذيل  شده  امضاء  گواهي  استشهاديه  تسليم  با  آگهي  مورد  ملك 
78330- 96/5/11 دفترخانه 296  تهران و درخواست وارده 8892- 
رانموده است كه  مالكيت  المثني سند  تقاضاي صدور سند   96/5/23
مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير آگهي مي گردد: 
-نام و نام خانوادگي مالك  و ميزان  مالكيت : صفرعلي عسگري - شماره 
از 45/124  بودن  باقيمانده   به جهت  پالك  پالك: 45/16197 سابقه 
خالصه   - توجهي  بي  شدن:  گم  علت   - يافته  تغيير   45/16197 به 
وضعيت مالكيت: المثني سند كاداستري ششدانگ  آپارتمان  مسكوني 
پالك45/16197 مفروز از 45/124 قطعه 2بمساحت124/79 مترمربع 
طبقه اول ذيل ثبت189801 صفحه13 دفتر555 بنام صفرعلي عسگري 
ثبت و با شماره چاپي 380415 صادر گرديده است. لذا باتوجه به اعالم 
فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور المثني دوم آن 
مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت 
چهارم اين آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
بايد تا 10 روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني دوم سند مالكيت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
17183/م الف        رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لويزان - عليزاده  

دونيقي  وكيلي  خديجه  خانم  اينكه  به  نظر  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
شماره  طي  شده  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با 
139602155368000418 مورخ 96/6/12 توسط دفترخانه اسناد 
رسمي شماره312 تهران و برگ تقاضاي به شماره وارده 37036 مورخ 
96/7/3 مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك آپارتمان مسكوني 
قطعه چهار سمت غربي طبقه دوم پالك5474 فرعي از 126 اصلي مجزي 
 357/2 دفتر   357 صفحه  شماره80251  ثبت  ذيل   1214 از  شده 
امالك بنام خانم خديجه وكيلي ثبت و تحت چاپي شماره587173 صادر 
و تسليم شده است و برابر سند دفترخانه نزد بانك در قيد رهن مي 
باشد بعلت جابجايي منزل مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت 
المثني آن را از اين منطقه نموده است لذا مراتب در اجراي ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت  فقط دريك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار (همين 
روزنامه) آگهي مي شود تا چنانچه  كسي مدعي  انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم و يا وجود سند مالكيت آن نزد خود را مي باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهي ظرف 10 روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل 
قرار  مورد رسيدگي  تا  نمايد  تسليم  ثبتي  واحد  اين  به  مالكيت  سند 
ارائه دهنده  به  از مالحظه  مالكيت پس  گيرد بديهي است اصل سند 
اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارايه اصل سند مالكيت ترتيب 
اثر داده نخواهد شد در صورت عدم وصول اعتراض ظرف  مهلت مقرر 
تسليم  متقاضي  به  و  صادر  مذكور  پالك  المثني  مالكيت  سند  قانوني 

خواهد گرديد. 
ناصري كن-  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رييس  الف     17191/م 

آگهي فقدان سند مالكيت  خانم نيلوفر رمضان بيگي فرزند هوشنگ 
به شماره شناسنامه 57 صادره از تهران با تسليم دو برگ استشهاديه 
رسمي  اسناد  دفتر  96/7/20توسط   -35809 شماره  مصدق  محلي 
شماره 876 تهران و برگ تقاضاي وارده  شماره 96/7/22-23590 
در  واقع  آپارتمان  يكدستگاه  ششدانگ  مالكيت  سند  فقدان  مدعي 
جنوب شرقي طبقه دوم به مساحت 64/75 مترمربع قطعه9 تفكيكي 
از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   88 از  فرعي  ثبتي62169  پالك  تحت 
پالك12876 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش11 تهران بانضمام 
صفحه309   17017 ثبت  ذيل  قطعه6  انباري  و  قطعه14  پاركينگ 
چاپي396941  شماره  تحت  خاكباز  حيدر  بنام  تهرانپارس  دفتر91 
قطعي  سند  بموجب  سپس  است  گرديده  صادر  مالكيت  سند  و  ثبت 
بيگي  رمضان  نيلوفر  خانم  به  تهران  دفتر876    84/9/26  -2208
منتقل و بعلت جابجايي مفقود گرديده است و درخواست صدور سند 
مالكيت المثني آنرا نموده است . لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهي 
تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و  مي گردد 
اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته  خود  نزد  را  مالكيت  سند  وجود  يا 
آگهي ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را بانضمام اصل سند مالكيت 
مالكيت  تا مورد رسيدگي قرار گيرد اصل سند  اداره تسليم  اين  به 
پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون 
ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم 
وصول واخواهي ظرف مهلت قانوني، المثني سند مالكيت پالك مرقوم 
صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد. ضمنا بموجب اسناد رهني 
2209و 2210 مورخ 84/9/28 دفترخانه 876 تهران در رهن بانك 

مسكن است. 
17181/م الف      داود صانعي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس 

آگهي فقدان سند مالكيت  نظر باينكه ايرج عبدي و حسين چگيني اصالتا 
با اعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم استشهاديه 
گواهي امضاء شده  ذيل شماره 78329- 96/5/11 دفترخانه 296 تهران 
و درخواست وارده 8890- 96/5/23 تقاضاي صدور سند المثني سند 
مالكيت رانموده است كه مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
بشرح زير آگهي مي گردد:  1-نام و نام خانوادگي مالك و ميزان مالكيت : 
ايرج عبدي – حسين چگيني هر يك نسبت به 3 دانگ مشاع  شماره پالك 
44/2902و 45-  علت گم شدن: بي توجهي - خالصه وضعيت مالكيت: 
سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 120/99 مترمربع 
واقع در طبقه همكف قطعه اول تفكيكي پالك 44/2902و 45 مفروز از 
44/124و 45 ذيل ثبت 115314 صفحه 407 دفتر506 بنام صفرعلي 
عسكري ثبت و شماره چاپي 528289 صادر گرديده است و سپس تمام 
به  تهران  انتقال 28821- 85/9/30 دفتر409  طبق سند  ششدانگ 
نام ايرج عبدي وحسين چگيني (بالسويه) منتقل گرديده است و مازاد 
پالك برابر نامه شماره 9681- 96/4/11 و نامه شماره51000298- 
96/4/11 اجراي احكام شعبه122 باهنر در قيد بازداشت قرار گرفته 
است و توافق مرجع بازداشت كننده نيز با صدور المثني شده است. لذا 
باتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور 
المثني آن مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده 
كه در قسمت چهارم اين آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد 
خود مي باشد بايد تا 10 روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق 

مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
17182/م الف        رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لويزان -  عليزاده  


