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متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / مســلم محمدى  مالك / مالكين 2 سهم مشاع از هفت سهم سى و چهار سهم 
مشاع پالك ثبتى 75- اصلى فاقد فرعى 119 واقع در قريه كيالن به نشانى روستاى كيالن موضوع سند / اسناد 
مالكيت شماره 649023 صادره به تاريخ 1362/10/28 متقاضى تعيين بستر و حريم / رودخانه / مسيل /نهر 
تاجان در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه 
مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به 
امور آب دماوند به نشــانى گيالوند اداره امور منابع آب دماوند مراجعه نمايند. بديهى اســت عدم مراجعه مالكين 
مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بستر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/4742- تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/14- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 96/9/25
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و شكايت به آقاى / خانم شاهرخ شريفى فرزند مولود
شــاكى آقــاى / ياور مظفريان و محســن مظفريان فرزندان عبدالحميد به طرفيت آقاى / شــاهرخ شــريفى 
فرزنــد مولــود بــه اتهام ســرقت طــالآالت از منزل مطــرح كه به اين شــعهب ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988404800209 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1396/11/23 ســاعت 8/30 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خواند ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9609988404400351 به آقاى پژمان اعظمى فرزند مرادعلى ابالغ مى گردد به اتهام 
حمل و نگهدارى مواد مخدر به ميزان يك گرم ترياك و پنجاه سانت حشيش بواسطه معلوم نبودن محل اقامت به 
تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مصوب سال 1392 و حسب دستور دادرس دادگاه عمومى 
وانقالب شهرستان روانسر در تاريخ 1396/11/14 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر و از اتهام 

انتسابى دفاع نماييد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده بعمل خواهد آمد. 
مدير دفتر دادگاه انقالب اسالمى شهرستان روانسر

دادنامه
پرونده كالسه 9509988322601527 شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609978313601900، متهم آقاى ميالد صاحبى به نشــانى كرمانشاه كرمانشاه ، اتهام: 
نگهدارى و حمل  گاز اشك آور (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى ميالد صاحبى با وضعيت مجهول المكان دائر بر 
حمل و نگهدارى يك عدد اسپرى (افشانه) غير مجاز موضوع  كيفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان كرمانشاه به شماره 96010438315116781 مورخ 1396/12/26 دادگاه با عنايت به 1- گزارش 
اوليه مرجع انتظامى پيرامون نحوه كشف اسپرى مكشوفه 2- عدم حضور متهم در جلسه دادرسى عليرغم احضار 
قانونى (نشــرآگهى) بزهكارى وى را در حدود اتهام انتســابى محرز و مسلم تشــخيص لذا مستندا به بند ت ماده 
12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390/6/7 مجلس شوراى 
اســالمى متهم فوق الذكر را به تحمل شــش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره وفق ماده 406 قانون 
آيين دادرسى كيفرى غيابى محسوب و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى و پس از انقضا مدت 

مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه خواهد بود. م الف/169
رئيس شعبه 113 كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالسه 9509988315601197 شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره – شكات: 1- آقاى رحيم محمدى فرزند بابامراد 2- آقاى يداله ويسى فرزند محمد 3- آقاى 
على ويســى فرزند فرج همگى به نشــانى شهرستان ثالث باباجانى ، اتهام: حمل مشــروبات الكلى (راى دادگاه) در 
خصوص اتهام آقاى على ويسى فرزند فرج دائر بر حمل و نگهدارى مشروبات الكلى موضوع كيفرخواست صادره از 
سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه به شماره 9510438315116117 مورخ 1395/12/17 
دادگاه با عنايت به گزارش اوليه مرجع انتظامى و نظريه مدير آزمايشگاه كنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى 
كرمانشاه به شماره پ/7/505/95/26226 مورخ 1395/11/25 ، بزهكارى متهم را در حدود اتهامات انتسابى 
محرز و مســلم تشــخيص لذا مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسالمى (كتاب پنجم – باب تعزيرات) متهم على 
ويسى را به تحمل يكسال حبس و 74 ضربه شالق تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار 
ريال (معادل پنج برابر ارزش عرفى مشروبات مكشوفه) محكوم مى نمايد ضمنا در اجراى ماده 215 قانون مرقوم 
مشروبات الكلى مى بايست معدوم گردد راى صادره وفق ماده 406 قانون آيين دادرسى كيفرى غيابى محسوب و 
ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى و پس از انقضا مدت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 
در دادگاه تجديد نظر اســتان كرمانشــاه خواهد بود مقرر است دفتر وفق مواد 378 و 380 قانون آيين دادرسى 

كيفرى اقدام شود. م الف/168
رئيس شعبه 113 كيفرى 2 دادگاه شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 961679 شــعبه 113 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه آقاى امير شاه پسند متهم است به 
عرضه دارو خارج از شــبكه دارويى بدينوســيله به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقرر 96/9/27 ســاعت 9/30 صبح در اين شعبه حاضر شوند كه در صورت عدم حضور تصميمات قانونى اتخاذ 

مى گردد. م الف/167
(مدير دفتر شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

متن آگهى
در پرونده كالسه 961678 شعبه 113 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه آقاى على محمدى سانيانى متهم است به 
خيانت در امانت بدينوسيله به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 96/9/27 ساعت 

9/45 صبح در اين شعبه حاضر شوند كه در صورت عدم حضور تصميمات قانونى اتخاذ مى گردد. م الف/165
(مدير دفتر شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

متن آگهى
در پرونده كالسه 961680 شعبه 113 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه آقاى ميالد سلطانى متهم است به خيانت 
در امانت بدينوسيله به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 96/9/27 ساعت 10 در 

اين شعبه حاضر شوند كه در صورت عدم حضور تصميمات قانونى اتخاذ مى گردد. م الف/166
(مدير دفتر شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرزاد نقيبى بشماره شناسنامه 10208 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 960617 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى محمد نقيبى به 
شــماره شناسنامه 10 در تاريخ 1381/04/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى فرزاد نقيبى فرزند محمد به ش ش 10208 صادره از تهران پســر متوفى 2- آقاى فرشــاد 
نقيبى فرزند محمد به ش ش 5496 صادره از تهران پسر متوفى 3- خانم معصومه شوقى فرزند احمد به ش ش 
2769 صادره از تهران همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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/4744
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم آتوسا جعفرى داراي شماره شناسنامه 13097 به شرح دادخواست به كالسه 96/8/1021 اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پرويز جعفرى به شماره شناسنامه 34 در 
تاريخ 96/7/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آتوسا 
جعفــرى ش ش 13097 فرزند متوفى 2- آناهيتا جعفــرى ش ش 3738 فرزند متوفى 3- آزاده جعفرى ش ش 
22804 فرزند متوفى 4- على جعفرى ش ش 1344 فرزند متوفى 5- فروغ اعظم خوشبخت مروى ش ش 832 
همســر متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد 
و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى آقاى / خانم محمد فالح زاده فرزند حبيب
شــاكى آقــاى / على اشــرف محمد مــرادى فرزند محمود شــكايت بــه طرفيت متهــم آقــاى / محمد صالح 
فالح زاده فرزند حبيب به اتهام فروش مال مســروقه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9509988465400251 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1396/11/24 ســاعت 8/30 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

                                                          رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى حســينعلى اشهد دارنده شماره شناسنامه 619 فرزند شــكراله از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحومه آسيه بندرى در تاريخ 1396/9/3 در سمنان كه  آخرين  اقامتگاه 
دائمى وى بوده است وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- على اشهد ش ش 8573 فرزند حسينعلى 
فرزند متوفى 2- مجتبى اشهد ش ش 1129 فرزند حسينعلى فرزند متوفى 3- محمد اشهد ش ش 5138 فرزند 
حسينعلى فرزند متوفى 4- حسينعلى اشهد ش ش 619 فرزند شكراهللا همسر متوفى 5- طاهره پريشان موئى 
ش ش 761 فرزند كريم مادر متوفى . و اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نخســتين آگهى ظرف يكماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/1781
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان- محقق

                                                              رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم اعظم خيرالدين دارنده شماره شناسنامه 124 فرزند على اصغر از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحومه على اصغر خيرالدين در تاريخ 1391/6/31 در سمنان كه  آخرين  
اقامتگاه دائمى وى بوده اســت وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد على خيرالدين ش ش 
200 فرزند على اصغر فرزند متوفى 2- حوريه خيرالدين ش ش 451 فرزند على اصغر فرزند متوفى 3- اعظم 
خيرالدين ش ش 124 فرزند على اصغر فرزند متوفى 4- اكرم خيرالدين ش ش 1577 فرزند على اصغر فرزند 
متوفى 5- عذرا غايبى ش ش 1104 فرزند رجبعلى همسر متوفى . و اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ 
نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى كه 

بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/1773
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان- محقق

                                                          رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى مجيد صبورى دارنده شــماره شناســنامه 8 فرزند عليرضا از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه مرحومه سكينه صبورى در تاريخ 1396/1/29 در سمنان كه  آخرين  اقامتگاه دائمى 
وى بوده است وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد رضا صبورى ش ش 1412 فرزند عليرضا 
فرزند متوفى 2- مجيد صبورى ش ش 8 فرزند عليرضا فرزند متوفى 3- عليرضا صبورى ش ش ش487 فرزند 
عليرضا همسر متوفى 4- ليال صبور ش ش 25 فرزند عليرضا فرزند متوفى . و اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى 

كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان- محقق

دادنامه
شماره بايگانى شعبه: 960490- خواهان آقاى حسنعلى آقابابائى فرزند ولى اهللا به نشانى ج ساوه كيلومتر 
12 بازار بزرگ امام رضا ط همكف پ 138- خوانده: آقاى امين مقدم پور فرزند رستم به نشانى مجهول المكان ، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: خواهان 
دادخواســتى بطرفيت خوانده باال تقديم دادگاه نموده كه پس از ارجاع به اين شــعبه ثبت و طى كالسه فوق تحت 
رســيدگى قرار گرفته و با رعايت تشريفات آئين دادرسى در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدى امضا كننده 
زير تشــكيل است و با بررســى جميع اوراق پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعواى آقاى حسنعلى آقا بابائى به طرفيت آقاى امين مقدم پور به خواسته مطالبه 
وجه چك به مبلغ 260700000 ريال و خســارت دادرســى و تاخير تاديه دادگاه با توجه به وجود اصل چك در يد 
خواهان كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده دارد و مســتند خواهان مصون از ايراد و انكار باقى مانده است و وصف 
تجريدى در اسناد تجارى كه حاكى از موضوعيت سند تجارى بدون توجه به منشاء دين دارد و از آن اماره مديونيت 
استنتاج مى گردد و اينكه خوانده در دادگاه حضور نيافته دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته و دليلى 
دال بر پرداخت وجه چك و برائت ذمه خويش به دادگاه ارائه نداده اســت و با توجه به اصل اســتصحاب اشتغال 
ذمه وى احراز مى گردد فلذا دادگاه مســتندا به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 260700000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 7414000 ريال بابت خسارت دادرسى در حق خواهان مى نمايد اجراى احكام مكلف است مبلغ خسارت تاخير 
تاديه را بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران محاسبه و از زمان سررسيد چك تا 
زمان پرداخت از خوانده وصول و به خواهان ايصال نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهى در اين دادگاه مى باشد. م الف/1619
رئيس شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى چهاردانگه

آگهى 
خواهان رونوشــت حصر وراثت مهربان هاشــمى شهركى فرزند كرمعلى به شــرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالســه 9609983844500555 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان مرحومه گالبتون شاهوردى شهركى فرزند محمد ابراهيم در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  1- مهربان هاشــمى شــهركى فرزند كرمعلى متولد 1334 
ش ش 95 (فرزند) 2- فريدون هاشــمى شهركى فرزند كرمعلى متولد 1349 ش ش 420 (فرزند) 3- قهرمان 
هاشــمى شــهركى فرزند كرمعلى متولد 1342 ش ش 132 (فرزند) 4- فرنگل هاشــمى شهركى فرزند كرمعلى 
متولد 1330 ش ش 109 (فرزند) 5- فرخ هاشــمى شــهركى فرزند كرمعلى متولد 1333 ش ش 32 (فرزند) 
6- كفايت هاشــمى شــهركى فرزند كرمعلى متولد 1339 ش ش 34 (فرزند) 7- پروانه هاشمى شهركى فرزند 
كرمعلى متولد 1337 ش ش 19 (فرزند) 8- گلنار هاشــمى شــهركى فرزند كرمعلى متولد 1350 ش ش 125 
(فرزند) 9- آذر هاشــمى شــهركى فرزند كرمعلى متولد 1352 ش ش 138 (فرزند) 10- مريم هاشمى شهركى 
فرزند كرمعلى متولد 1353 ش ش 200 (فرزند) 11- احترام هاشمى شهركى فرزند كرمعلى متولد 1340 ش 
ش 88 (فرزند) . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد- رحمان آماده

مفقودى
برگ ســبز و سند كمپانى كاميونت ون به شــماره 32-317س46 ش موتور 00125949 به نام محمود 

شاكرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

خودرو ســوارى پژو تيپ 206SD-TU5 مدل 1394 رنگ ســفيد روغنى به شــماره 82-281د22 ش 
موتور 163B0157987 شاسى NAAP41FE0FJ264181 به  نام مهتاب درزى مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد سارى

برگ سبز سوارى پژو206SD-TU5 رنگ سفيد روغنى مدل 1392 ش موتور 160B0055812 شاسى 
NAAP41FDXDJ639984 پالك 88-732ج57 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد سارى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم شــاهرخ 
مرادى فرزند عباس

خواهان خديجه خدابنده دادخواســتى به طرفيت خوانده شاهرخ مرادى به 
خواسته مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982679400509 شــعبه 27 شــوراى حــل اختالف كرج (74 ســابق) 
مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/09/19 
ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/96/7690
مسئول دفتر شعبه 74 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم شهناز بلوچى داراى شناسنامه شماره 101 بشرح دادخواست به كالسه 193/96 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان امام بخش ســالكزئى بشناســنامه 9518 در تاريخ 
96/7/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد پارســا 
ســالك زئى به ش ملى 5250764851 صادره از نيكشهر 2- فاطمه زهرا سالك زئى به ش ملى 5250713041 
صادره از نيكشهر فرزندان متوفى 3- فوزيه رئيسى فرزند جماعت به ش ملى 5250108581 صادره از نيكشهر 
همسر متوفى 4- شهناز بلوچى فرزند شيمك به ش ملى 5258768864 صادره از نيكشهر مادر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.م الف/173
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

اجراييه
ش پ :11/93/487 محكوم له: عليرضا معتقدى با وكالت مريم نقاش محكوم عليه:اســداله جهانيان ف 
على اكبر-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 20-94/1/26 شــعبه 1 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت هفت ميليون ريال اصل خواســته و يكصدوپنجاه هزارريال هزينه 
دادرســى و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 90/2/2 لغايت 
زمان اجراى كامل حكم براســاس تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود و پرداخت 
مبلغ 400,000 ريال در حق دولت.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه 
مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 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 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سيد مهدى يوسفى ف مصطفى با وكالت خانم معصومه خواجه وندى كياسرى دادخواستى به خواسته 
مطالبه وجه يك فقره چك 072799-93/7/25 به مبلغ صدودوميليون ريال به طرفيت آقاى يوسف كفشگرى 
ف حســينعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 11/96/513 شوراى ســارى ثبت شد، 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 شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در روز شــنبه 96/10/23 ســاعت 9 در شعبه 11 شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:11/96/228 دادنامه:314-96/5/31 ((رأى قاضى شــورا)): درخصوص دعوى خواهان اكبر 
جعفرى ف حسن با وكالت سيده منصوره موسوى سوادكوهى به طرفيت خوانده پوريا مهرخوش ف پرويز(مجهول 
المكان) به خواسته مطالبه وجه 30,000,000 ريال بابت صدور يك فقره چك به شماره 95/7/21-467349 
نزد بانك صادرات بلوار طالقانى با احتســاب هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه با توجه به مفاد دادخواست 
تقديمــى خواهــان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخــت آن و نظر به اين كه خوانده با اطالع ازوقت 
رســيدگى در جلســه ناضر نشده و دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد مواد 
310و313 ق تجارت و مواد 198و519و522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك خوانده به 
پرداخت ســى ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و 445,000 ريال هزينه دادرسى و1,080,000 ريال حق 
الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/7/21 لغايت زمان اجراى  كامل حكم 
براســاس تناسب تغيير شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى گردد.
رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز ديگر 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شعبه:960659 حســب كيفرخواست صادره آقاى اميد ياورى ف مسعود حسب كيفرخواست 
صادره شــماره 9610431228201022 – 96/8/21 داير بر ســوء استفاده از ســفيد امضاء تحت پيگردمى 
باشــد و چون فعال مجهول المكان اســت و ابالغ اخطاريه به واســطه آدرس مقدور نمى باشد لذا وفق ماده 180 
قانون آيين دادرسى كيفرى ازطريق انتشار آگهى وقت رسيدگى 96/10/14 ساعت 10 صبح  به وى ابالغ مى 
گردد تا در تاريخ فوق در شــعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شــود. نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م/الف
ولى اله اسالمى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى جاويد شاهين ف ابراهيم 
خواهان حشــمت اله  منصورى دادخواســتى به طرفيت جاويد شاهين به خواســته اعتراض به رأى شورا 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9509982056200003 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد 
ثبت و وقت رســيدگى 96/10/24 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ 
د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.(مازندران-محمودآباد-خ آزادى جنب فرماندارى-دادگسترى محمودآباد).م/الف
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

آگهى ابالغ اجراييه 
پيروآگهى هاى منتشره در جرايد بدين وسيله به رضا زارع كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق 
اجراييه صادره از شــعبه اول حقوقى دادگاه محمودآباد در پرونده كالســه 920135 به موجب دادنامه شــماره 
9409971227100386-94/5/12 صادره از شــعبه اول حقوقى محمودآباد محكوم عليه متســاويا محكوم 
به پرداخت 333,000,000ريال اصل خواســته و پرداخت 11,985,000 ريال بابت خســارات  ناشى از هزينه 
دادرسى و نيز پرداخت 15,320,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و تجديدنظر در حق محكوم 
له مى باشــد.پرداخت نيم عشــر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باشد.بديهى است با 
توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا 
ابالغ واقعى اجراييه به محكوم على مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 
9 قانون اجراى احكام  مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى 
نسبت به اجراى مفاد اجرايى اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى 

مدلول اجراييه  و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمودم/الف
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان ابوالفتح نيك نام با وكالت صديقه فهيمى دادخواســتى به طرفيــت خواندگان1-هاجر نديمى ف 
هادى2-فاطمه توســلى خواه ف محمود3-ســكينه نجيبى ف محمدرضا به خواســته ابطال سند مطرح كه به اين 
شــعبه ارجــاع و به كالســه 9509982010301291 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت 
رســيدگى 96/10/25 ســاعت 7:30 تعيين گرديد كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى 
گردد تا  خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 

خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود-سنايى

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:940039 محكوم له: شــركت تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نشــانى بلوار طالقانى روبه 
روى بيمه آســيا سرپرستى تعاونى اعتبار ثامن االئمه طبقه دوم دفتر حقوقى محكوم عليهم:1-يوسف كفشگرى 
ف حســينعلى2-محمد صالحى ف عسكرى3-ســيده زينب قربانــى ميانگله ف اســماعيل4-محمدرضا نورى ف 
فضل اله محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9410091510403194 و شــماره 
دادنامــه مربوطــه 9409971510400463 محكــوم عليهم متضامنا محكوم اند به پرداخت دويســت و ســى 
ميليــون(230,000,000) ريــال اصل و پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تقديم دادخواســت(94/1/23) تا 
زمان تسويه براساس قرارداد فيمابين و مبلغ سيزده ميليون و هشتصدوچهل هزارريال(13,840,000) بابت 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل از باب تســبيب در حق محكوم له و نيز پرداخت هزينه نيم عشر دولتى به 

مبلغ 1,500,000 ريال در حق  دولت.م/الف
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه حقوقى سارى-غفارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خوانده مجهول المكان
كالســه پرونده:3/726/96 خواهان:ســيامك قربانــى خوانده:داريوش فالح اللى زارى ف غالم حســين 
خواســته:مطالبه وجه چك خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه 
ســوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
بــه درخواســت خواهان وقت رســيدگى يك نوبــت در روزنامه  كثيراالنتشــار جهــت حضور نامبــرده به تاريخ 

96/10/20 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد.م/الف
اشتياقى-مسئول دفتر حوزه سوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر

آگهى ابالغ لوايح تجديدنظرخواهى
ش بايگانــى شــعبه:950446 درخصوص تجديدنظرخواهى خانم زينب مجللــى به طرفيت خوانده مجهول 
المكان خانم روح انگيز ملكوتى و ســايرين نسبت به دادنامه 96/255 اين دادگاه بدين وسيله نسبت به ابالغ 
نسخه دوم تجديدنظرخواهى طبق ماده 73 ق آ د م (نشر آگهى در روزنامه)اقدام مى گردد تا تجديدنظرخوانده 
مجهــول المــكان از مفــاد اعتراض وارده مطلــع گرديده و ظــرف 10 روز به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه دوم 
دادخواســت و ضمايم تجديدنظر را دريافت و نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمايد در غير اين صورت طبق قانون 

ومقررات مربوطه اقدامات بعدى معمول خواهد گرديد.م/الف
دادور-مدير دفتر شعبه دوم دادگاه و اجراى احكام حقوقى رامسر

آگهى وقت اجراى قرار تحرير تركه
بدين وسيله اعالم مى گردد به موجب درخواست يوسف لمتر قلى پور ف محمد به طرفيت آذر-على-اعظم 
شــهرت همگى لمتر قلى پور ف محمد قرار تحرير تركه مرحوم محمد لمتر قلى پور طى شــماره 3/460/96 در 
شــوراى حل اختالف شعبه سوم رامسر صادر و وقت اجراى قرا ر96/10/17 ساعت 9:30 صبح تعيين گرديد 
لــذا از ورثه يا نماينده قانونى آن ها بســتانكاران و مديونين حقوقى و كســان ديگرى كــه حقى بر تركه متوفى 
دارند دعوت مى شود در موعد مذكور در محل اين شورا واقع در رامسر-ميدان امام ساختمان احمدنژاد شعبه 

سوم شوراى حل اختالف حاضر شوند.عدم حضور مدعوين مانع از اجراى قرار نخواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-ابراهيم آشتيانى

آگهى حصر وراثت
آقاى كيوان خودرو لشــكاجانى ف حســينعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 3/741/96 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حســينعلى خودرو 
لشــكاجانى ف ابراهيم ش ش 1 صادره رامســر در تاريخ 96/6/1 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-زيبا چوپان كريمى ف حســين ش ش 16   2-كيوان ش ش 
2270038983 پســر متوفى3-نســرين ش ش 3   4-فاطمه ش ش 3 دختران متوفى شــهرت همگى خودرو 
لشــكاجانى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواســت 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 سوم شوراى حل اختالف رامسر-سينا درويش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى عباس عموئى ف رحمت اهللا 
شــاكى بهزاد ســروش نيا شــكايتى عليه عباس عمومــى داير بر تصــرف عدوانى مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 9409982010301257 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت رسيدگى 
96/12/21 ساعت 11:30 تعيين گريديد،حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكــى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد 
تــا  خوانــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و مالحظه پرونده اســتنادى 
در دادگاه حاضر گردد.(( مازندران-نشــتارود-خ 17 شــهريور-جنب شــركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش 

نشتارود)).م/الف
رييس دادگاه عمومى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى به شماره كالسه 9600239 
 به موجب پرونده اجرائى كالســه فوق مقدار7500 (هفت هزارو پانصد ) مترمربع مشاع از 2 (دو) سهم 
از (7 هفت) سهم از 10 (ده) هكتار مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 50 (پنجاه) هكتار به انضام 
16 ( شــانزده) هكتار مشــاع به شــماره پالك 73 فرعى از 15-اصلى بخش 9 ( هفتاد و ســه فرعى از پانزده 
اصلــى بخــش نه) حوزه ثبتــى گنبد واقع در قريه بالخــان ذيل ثبت 33931 صفحــه 362 دفترجلد 167 ثبت 
و صادر مع الواســطه به نام ســخى داد داغدار نارويى منتقل شده اســت، حدود و مشخصات آن شماال: از ميله 
يــك منصوبه دركنار رودخانه چهــل چاى (حاجيلى) تا ميله دو منصوبه دركنار رودخانه مزبور در امتداد رودخانه 
بطول 1130 مترمحدود اســت به رودخانه، شــرقا: از ميله دوم تا ميله ســه منصوبه دركنار حلقه چاه قنات در 
امتداد خط مستقيم مفروض بطول 550 متر محدود است به اراضى قريه ارك شماره 19-اصلى جنوبا: اول از 
ميله ســه تا ميله چهار منصوبه دركنار حلقه چاه ديگر در قنات درامتداد حريم چاههاى قنات مذكور بطول 490 
متر دوم از ميله چهار تا ميله پنج منصوبه در ضلع شــمال شــرقى قطعه 72 در امتداد خط مســتقيم مفروضى 
بطول 310 متر اين دو قسمت محدود است به باقيمانده قريه حاجى بالخان، غربا: از ميله يك اوليه در امتداد 
خط مســتقيم مفروض بطول 910 متر محدود اســت به باقيمانده مى باشــد ضمنا ملكى فوق برابر  ســند رهنى 
شــماره 29854-1395/10/02 دفترخانه 14-مينودشــت درقبال مبلغ-/480/000/000 ريال(چهارصد 
و هشــتاد ميليــون ريال) به نفع عليرضا قاســمى در رهن قرار داده اســت كه برابر اجرائيــه صادره مبلغ الزم 
االجراء -/710/000/000 ريال مى باشــد و همچنين نســبت به ســند رهنى فوق اجراييه صادر شده است و 
اولين مازاد برابر نامه شماره 1395/11/10-950765 قاضى محترم شعبه اول اجراى احكام مدنى گنبد در 
قبال مبلغ-/100/000/000 ريال (يكصد ميليون ريال) بابت اصل خواســته و مبلغ /100/000 ريال (صد 
هزارريال) هزينه دادرسى درحق خانم فاطمه جابرى فر و مبلغ-/5/000/000 ريال (پنج ميليون ريال) بابت 
نيم عشــر از محكوم عليه ناصر خانى بازداشــت گرديد و در رهن عليرضا قاســمى قرار گرفته و نظر كارشناس 
رســمى به مبلغ-/450/000/000 ريال (چهار صد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى شده و ملك موصوف زراعى 
بوده و يك قطعه زمين مشاع به مساحت7500 مترمربع دو سهم از هفت سهم ده هكتار مشاع از ششدانگ به 
مساحت پنجاه هكتار داراى پالك 15/73- اصلى واقع در روستاى حاجى بالخان بخش 9 حوزه ثبتى گنبدكاووس 
ملــك آقاى ســخى داد باغــدار نارويى بوده كه ارزيابى زمين مزروعى فوق الذكر بشــرح ذيل مى باشــد با توجه 
به موقعيت و ديم بودن زمين و كاربرى كشــاورزى و داشــتن جاده دسترســى بين مــزارع و فروش زمين هاى 
كشــاورزى همجوار قيمت اين يك قطعه زمين مزروعى مشــاعى از قرار هر مترمربع به مبلغ-/60/000 ريال 
(شصت هزارريال) ارزيابى مى گردد و با عنايت به مساحت يك قطعه زمين مذكور كه 7500 مترمربع مى باشد 
ارزيابى كل اين قطعه زمين مشــاعى متعلق به آقاى سخى داد داغدار نارويى به مبلغ-/450/000/000 ريال 
(چهارصد و پنجاه ميليون ريال) تعيين و پالك فوق كه برابر گزارش مامور اجرا درتصرف مالك آقاى ســخى داد 
نارويى مى باشــد،پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه مورخ 1396/10/13 در اداره ثبت اســناد و 
امــالك گنبدكاووس واحد اجراى اســناد رســمى گنبد واقع در خيابان امام خمينــى (ره) جنوبى جنب هالل احمر 
ازطريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده ازمبلغ-/450/000/000 ريال (چهارصد و پنجاه ميليون ريال) 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق،گاز اعم ازحق انشــعاب ويا حق اشــتراك و مصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى 
هاى مالياتى وعوارض شــهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده اســت و نيزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به 
برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل 
رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت و مكان مقرربرگزارخواهد شد. تاريخ انتشار: سه 

شنبه مورخ 1396/09/14 م–الف:8512
                          رضا سارانى–رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)
 به موجب پرونده اجرائى كالسه 139504012416000033 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 816/10 مترمربع داراى پالك 38 فرعى از 34-اصلى واقع در بخش 8 ثبت راميان با حدود اربعه 
شــماالً: به خط منكســر بطولهاى 13/19 متر و 12/84 مترو 8/94 متر و 8/79 مترو 15/12 متر پى است به 
جنگل شــرقا: بطول 47/39 متر پى اســت به جوى آب جنوبا": اول به خط منكسر بطولهاى 24/01 مترو 9/92 
متر و 10/20 متر و 5/81 مترو 11/44 مترو 5/24 مترو 29/06 مترپى اســت به جنگل دوم به خط منكســر 
بطولهاى 13/20 متر و18/30 متر و9/60 متر پى اشــتراكى با قطعه 24 غربا": اول بطول9/80 مترپى اســت 
به كوچه دوم بطولهاى 4/15 مترو 11/67 متر پى اشــتراكى با قطعه 22 ســوم بطول 16/53 متر پى اشتراكى 
بــا قطعــه 21 چهارم به خط منكســر و منحنى بطولهاى 8 متــر و 6/05 متر و 6/33 متــرو 5/52 متر و 13/25 
متــر و 11 متــر و 6/82 مترو 12/06 متربه چپر قطعــه 20 پنجم بطول 21/16 متر به چپرقطعه 19 ذيل ثبت 
1368 صفحه 106 دفتر جلد 11 ثبت و ســند آن نيز بنام ســيد حامد نهضتى فرزند ســيد حميد صادرشــده 
اســت، طبق ســند قرارداد مضاربه شــماره 3-10313268-2000-3502 مورخ93/12/27 در بازداشت 
بانك پاســارگاد شعبه گنبد قرارگرفته و طبق نظركارشناس رسمى به مبلغ-/1/656/100/000 ريال معادل 
يكصد و شصت و پنج ميليون و ششصد و ده هزارتومان ارزيابى شده و پالك فوق داراى 210 متر مربع اعيانى 
درساختمان مسكونى دوطبقه (يك طبقه روى همكف) ميباشد با قدمت حدوداً 10 سال و داراى انشعابات آب، 
برق، كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مديون مى باشــد، پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز ســه شــنبه 
مــورخ 96/10/05 در اداره  ثبت اســناد و امــالك  واقع راميان از طريق مزايده به فروش مى رســد، مزايده 
از-/1/656/100/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است 
پرداخــت بدهــى هاى مربوط  به آب، برق، اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصــرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محلى مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول 
مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان 

مقرر برگزار خواهد شد، م- الف : 8513 تاريخ انتشار روز سه شنبه 1396/09/14 
                          بهمن سارلى–رئيس اداره ثبت اسناد وامالك راميان

آگهــى دعوت مجمــع عمومى عادى به طور فــوق العاده نوبت اول شــركت تعاونى مســكن مهرآفرين فرهنگيان 
فريدونكنار به شماره ثبت 797 

 جلســه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شــركت تعاونى مســكن مهرآفرين فرهنگيان فريدونكنار در 
ســاعت 2:30 روز يكشــنبه 96/9/26 در محل ســالن اجتماعات كانون فرهنگى تربيتى شــهيد چمران( واقع 
در فريدونكنار-ميدان درنا-پشــت آتش نشــانى) تشــكيل مى گردد لذا از كليه ســهام داران و اعضاء محترم 
دعوت مى شــود در ســاعت و روز مقرر در محل تعيين شــده حضور به هم رســانند و باتوجه به مفاد ماده 19 
آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى در صورت عدم حضور عضو، با مراجعه به دفتر شركت تعاونى تا يك روز 
قبل از تشــكيل مجمع به غير از ايام تعطيل،نســبت بــه معرفى نماينده تام االختيار خود اقدام نمايد.دســتور 
جلســه: 1-طرح و تصويب گزارش تغييرات اعضا و ســرمايه شــركت تعاونى2-اتخاذ تصميم درخصوص روند 
كلى پروژه3- چگونگى طرح و تصويب فروش كلى پروژه 4-اتخاذ تصميم براى نحوه تعيين حق السهم اعضا5-

تعييــن حق الزحمــه هيأت مديره از ابتدا تــا كنون6-انتخاب هيأت امنا جهت همــكارى و نظارت بر فروش كلى 
پروژه.م/الف

هيأت مديره شركت تعاونى مسكن مهرآفرين فرهنگيان فريدونكنار

آگهى حصر وراثت
آقاى على رضا خيرخواه ف فرهاد به شــرح درخواستى كه به شماره 1/951ش ح اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان فرهاد خيرخواه ف على اصغر ش 
ش 62 صادره بابل در تاريخ 96/3/12 در شهرســتان بابل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-على رضا خيرخواه ف فرهاد ش م 2050307098 پســر متوفى   2-محمدرضا خيرخواه 
ف فرهاد ش م 2050793901 پســر متوفى   3-على اصغر خيرخواه ف عباسعلى ش م 2060239982 پدر 
متوفى4-زهــرا طالب پور ف محمدحســن ش م 2062533780 مــادر متوفى5-ملوك حيدرى ف  حيدر ش م 
0053048881 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبــت 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 اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

قرار تأمين خواسته
 3/723/96  : پ  ش   96/9/12-624 قــرار  شــماره   96/9/12 تاريــخ  بــه   3/723/96: پ  ش 
خواهان:فرج اهللا نجاتى ساروى ف عطاء ا...خواندگان:1-على حيدرى ف تيمور2-قاسم كرم غريبى ف عليمردان 
هر دو مجهول المكان خواسته:صدور قرار تامين خواسته گردشكار: خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده به 
خواسته فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت پرونده و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق 
العاده جلسه به تصدى امضا كننده ذيل و در حضور/غياب خواهان/خوانده تشكيل با بررسى اوراق پرونده به 
شرح زير مبادرت به صدور قرار مى نمايد.((قرار تأمين خواسته)): نظر به اين كه خواهان با تقديم درخواست 
/دادخواســت تقاضاى صدور قرار تأمين خاســته به اســتناد دو فقره چك به شــماره هاى 9629/138215-
96/5/28 بــه مبلغ 75,000,000 ريال و 173352-96/6/20 بــه مبلغ 35,000,000 ريال نموده اركان و 
شــرايط درخواســت فراهم مى باشد لذا به اســتناد ماده 292 ق تجارت و ماده 108 و ماده 117 ق آ د م قرار 
تأمين خواســته معادل 110,000,000 ريال از اموال خواندگان متضامنا /بالمناصفه خارج از مســتمثيات دين 
تــا پايان رســيدگى صادر واعالم مى دارداين قرار پس از ابالغ قابــل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين 

شعبه مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابلسر-سيد كمال حسينى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول ( اسناد رهنى)  
به موجب پرونده اجرائى كالســه 9600004 شش دانگ يك قطعه زمين عرصه و اعيان به مساحت 336 
مترمربــع داراى پــالك ثبتــى 176/114-اصلى واقع در بخــش 9 ثبت كالله ذيل ثبت صفحــه 385 دفترجلد 
298 در اجــراى مــاده 133 قانون برنامه چهارم توســعه در ملكيت آقــاى بزاقان نوبرى فــر فرزند آدينه قلى 
قرار گرفت حدود و مشــخصات: شــماال: بطول14 متر پى اســت به پــى قطعه 165 تفكيكى، شــرقا: بطول 24 
مترپى اســت به پى قطعه 174 تفكيكى، جنوبا: بطول 14 مترپى اســت به خيابان، غربا: بطول 24 متر پى اســت 
بــه قطعــه 172 تفكيكى، حقوق ارتفاعى و صاحبان آن ندارد، آدرس ملك: شــهر فراغى خيابان پاشــاى شــرقى 
كد پســتى 4994157677 طبق سند رهنى شــماره 35980 - 1394/07/30 دفترخانه 83-كالله در قبال 
مبلغ ششــصد و بيســت ميليون ريال (-/620/000/000 ريال) به مدت 10 ماه دررهن بانك توسعه تعاون 
قرارگرفته و طبق نظركارشــناس رســمى به مبلغ يك ميلياردو يكصد و پنجاه و شــش ميليون و هشتصد هزار 
ريال (-/1/156/800/000 ريال) ارزيابى شده و پالك فوق داراى يك باب ساختمان با زير بنا 150 مترمربع 
بانضمام 30 مترمربع پاركينگ احداث شده وجود دارد. مصالح بكار رفته از نوع ديوار بابر آجرى و با سقف طاق 
ضربى و با روكارســيمان ســفيد و كاربرى مســكونى داراى انشــعابات آب، برق و گاز مى باشد كه برابر گزارش 
مامور اجرا در تصرف مالك مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى12 روز دوشنبه مورخ 1396/10/04 در اداره 
كالله واقع درخيابان طالقانى از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از پايه ارزيابى شــده توســط ارزياب 
شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا" فروخته مى شود. الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به 
آب، برق،گاز اعم ازحق انشــعاب ويا حق اشــتراك و مصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز 
بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد 
به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد.توضيح اينكه ملك فوق برابر 
نامه هاى شــماره 95/290-95/7/11 و 95/289-95/7/14 قاضى محترم اجراى احكام مدنى شوراى حل 
اختالف كالله مازاد احتمالى اول و دوم در قبال مبالغ-/12/660/625/000 ريال و-/20/161/000/000 
ريال بازداشت گرديد. چنانچه پس از فروش ملك مبلغ مازادى بر طلب بستانكار مقدم بانك توسعه تعاون مبلغ 
مازاد برابر ماده 77-آئين نامه اجرا بابت بازداشت هاى مورد اشاره فوق به حساب سپرده صندوق ثبت واريز 
وسپس به شماره حساب اعالمى آن مرجع محترم پس از طى مراحل قانونى واريز خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزايده تعطيل رســمى گردد، مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ســاعت و مكان مقرربرگزارخواهد شــد. 

م–الف:8465 تاريخ انتشار: سه شنبه مورخ 1396/09/14 
                         هوشنگ مشانى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كالله

ابالغ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: عرفان مرتضى زاده فرزند جليل به نشــانى: گلســتان-گنبدكاووس خيابان سرابى 
بين بهداشــت و مصلى پالك 205/1 مشــخصات محكوم عليه: پيــام اكبرنژاد فرزند عباســعلى مجهول المكان 
درپرونده شماره بايگانى 950297 شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس بموجب درخواست اجراى حكم 
مربوط به شــماره 9510097157300672 و شماره دادنامه مربوطه 9509977157300525 محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال به بابت اصل خواسته و نيز مبلغ دويست و پانزده هزارريال 
بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخير تاديه از زمان سررسيد 91/1/30 لغايت زمان وصول درحق 
محكــوم له صــادر و اعالم مى دارد، راى صادره غيابى بوده و نيز پرداخت حق اجرا درضمن اجراى حكم بر عهده 
محكوم عليه مى باشــد. اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشــته مى 
شــود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيســت مگر اينكه محكوم 

عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
 انصاريان – قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى خدر ســيد مختوم داراى شناســنامه شــماره 428 به شــرح دادخواست به كالســه 3/960714 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان تقاندردى ســيد مختوم به 
شناسنامه 169 درتاريخ 93/08/07 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-خدر سيد مختوم فرزند تقاندردى ش-ش 428 صادره گنبد پسرمتوفى2-عيد محمد سيد 
مختــوم فرزنــد تقاندردى ش-ش 461 صادره گنبد پســرمتوفى3-آنه بى بى ســيد مختــوم فرزند تقاندردى 
ش-ش 426 صادره گنبد دخترمتوفى 4-عراز بى بى سيد مختوم فرزند تقاندردى ش-ش 427 صادره گنبد 
دخترمتوفــى 5-مريم بى بى ســيد مختوم فرزنــد تقاندردى ش-ش يك صادره گنبد دخترمتوفى 6-ســخيده 
ســيد مختوم فرزند تقاندردى ش-ش 578 صادره گنبد دخترمتوفى 7-حميده ســيد مختوم فرزند تقاندردى 
ش-ش 627 صادره گنبد دخترمتوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوررا يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 كاظمى- رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

رونوشت آگهى حصروراثت 
 خانم منيره جهان آراى فرزند كريم داراى شناســنامه شــماره 23582 به شــرح دادخواســت به كالســه 
962696/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى كريم جهان آراى به شناســنامه شماره 193 در تاريخ 96/8/15 در اقامتگاه دائمى خود فوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مهدى جهان آراى فرزند كريم ش ش 108 نسبت 
بــا متوفــى فرزند 2- عباس جهان اراى فرزند كريم ش ش 24779  نســبت با متوفــى فرزند 3- محمد جهان 
اراى فرزند كريم ش ش 7995 نســبت با متوفى فرزند4- فاطمه جهان اراى فرزند كريم ش ش 933 نســبت 
با متوفى فرزند5- زهرا جهان اراى فرزند كريم ش ش 23581 نســبت با متوفى فرزند6- بتول شــفيعى پور 
فرزند حســن ش ش 270 نســبت با متوفى زوجه 7- منيره جهان اراى فرزند كريم ش ش 23582 نســبت 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.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

اصالحيه
در آگهى واگذارى ماشــين آالت و تجهيزات به صورت اجاره مربوط به شركت ورشكسته آواپالستيك آمل 
با ش پ :940228/8-96/9/9 منتشــره در 96/9/13 نشــانى دفتر شركت واحد 111 صحيح مى باشد كه 

به اشتباه واحد 11 درج گرديده و بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي بدينوسيله 
به آقاي محمدرضا دارابي فرزند علي به نشاني خ دروس خ يارمحمدي كوچه 
يك  استناد  به  تجارت گستران خوارزمي  كه شركت  مي شود  ابالغ  ياسمن 
فقره چك برگشتي به شماره385690- 96/8/9 عهده بانك اقتصاد نوين شعبه 
سپهبد قرني به مبلغ 1/335/825/000ريال عليه شما اجرائيه صادر نموده و 
پرونده اجرايي به كالسه 9603494 در اين اداره تشكيل شده و طبق اعالم 
آدرس  و  نشده  شناخته  فوق  سند  متن  بشرح  شما  ادرس  مربوطه  مامور 
وارده شماره  تقاضاي  به  لذا  باشد  نمي  اجرا مشخص  اين  براي  فعلي شما 
14031953- 96/9/7 بستانكار و طبق ماده 18 آئين نامه اجراء مفاد اجرائيه 
يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي 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 عمليات اجرائي برابر مقررات عليه شما 

پيگيري خواهد شد.
17885/م الف             رييس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي تهران- شبيبي

آگهي فقدان سند مالكيت  سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 55 
مترمربع (پنجاه و پنج مترمربع) قطعه9 تفكيكي به شماره6226 فرعي مفروز و 
مجزي شده از 60 فرعي از 49 اصلي واقع در وحيديه شميران بخش11 تهران 
ذيل ثبت61859 صفحه497 دفتر جلد 207 بشماره چاپي 420371 بنام آقاي 
محمد جعفر براتي صادر و تسليم شده است سپس طبق سند انتقال اجرايي 
2950- 45/2/19 دفترخانه 12 قلهك به آقاي احمد خدامي خضري سپس طي 
اله سليمي خضري و طبق  سند4070- 45/3/1 دفترخانه 307 تهران به ولي 
بابائي مباركه سپس  سند 6112- 46/5/30 دفترخانه 307 تهران به كرمعلي 
طبق سند قطعي 88411- 58/11/1 دفترخانه 27 تهران به آقاي قدير شمشكي 
دادنامه حصر وراثت 1562- 83/10/29 شعبه  منتقل شده است سپس طبق 
آقاي   87/5/30 مورخ   441 اصالحي  دادنامه  و  تهران  عمومي  دادگاه   123
قدير شمشكي در مورخ 1383/6/9 فوت شده است كه وراث حين الفوت وي  
عبارتند از خانم عفت كيا شمشكي (همسر) و آقاي محمد و خانمها ربابه و 
فاطمه و معصومه (شمشكي) فرزندان متوفي ورثه ديگري ندارد و ماليات بر 
ارث مربوطه طي شماره كالسه پرونده 2312 پرداخت شده است اينك آقاي 
ابوالقاسم خاكپور وكالتا از طرف وراث طبق اسناد وكالت شماره 63803 مورخ 
94/12/20 دفترخانه 698 تهران و 93099- 87/2/7 دفترخانه 213  تهران با 
ارائه دو برگ استشهاديه كه به امضاي شهود رسيده و ذيل آنها طي شماره 
30683 -95/11/12 توسط دفترخانه 698 تهران  گواهي امضا شده است اعالم 
داشته كه اصل سند مالكيت بعلت جابجايي مفقود گرديده است تقاضاي صدور 
المثني سند مالكيت كاداستري را نموده است لذا مراتب در اجراي تبصره يك 
ذيل ماده120 آئين نامه قانون ثبت آگهي مي گردد تا چنانچه كسي مدعي انجام 
م عامله و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز از 
انتشار آگهي به اين منطقه مراجعه و ضمن اعتراض نسبت به ارائه اصل سند 
مالكيت اقدام نمايد. بديهي است در چنين وضعيتي پس از تنظيم صورتجلسه 
مربوطه اصل سند مالكيت به ارائه كننده مسترد خواهد شد و پس از انقضاي 
مدت مذكور و عدم اعتراض و در صورت اعتراض عدم ارائه اصل سند مالكيت 

اين منطقه نسبت به صدور المثني سند مالكيت كاداستري اقدام خواهد نمود.  
عليزاده لويزان-  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره   كفيل  الف      17884/م 

رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجرائيه  ابالغ  آگهي 
رازي  بلوار  نشاني  به  قلي  فرزند  صادقي  غالمرضا  آقاي  به  بدينوسيله 
ك34 آپارتمان رز ابالغ مي شود كه آقاي پيمان عباد به استناد يك فقره 
مدرس  زمين شعبه  ايران  بانك  عهده   96/4/30  - به شماره881692  چك 
به مبلغ 217/000/000 ريال عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده به 
مربوطه  مامور  اعالم  و طبق  تشكيل شده  اداره  اين  در   9603194 كالسه 
ادرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما براي 
-14030849 شماره  وارده  تقاضاي  به  لذا  باشد  نمي  مشخص  اجرا  اين 
96/8/29 بستانكار و طبق ماده 18 آئين نامه اجراء مفاد اجرائيه يك مرتبه 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد نسبت 
عليه  مقررات  برابر  اجرائي  عمليات  ننمائيد  اقدامي  خود  بدهي  پرداخت  به 

شما پيگيري خواهد شد.
17893/م الف             رييس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي - شبيبي

آگهي فقدان سند مالكيت  خانم محبوبه عزيزي ورزنه اصالتا و وكالتا طبق 
استشهاديه  برگ  دو  ارائه  با  مورخ1395/8/13   شماره159300  وكالتنامه 
گواهي شده به شماره 74936 مورخ 95/2/11  دفتر 195تهران مدعي است 
كه اسناد مالكيت مشاعي ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 154/10 مترمربع 
قطعه170 تفكيكي پالك51719 فرعي از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پالك  26017 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش7 تهران اراضي سليمانيه 
ذيل شماره هاي 173018 و 173019 صفحات 181 و 185 دفتر جلد1096 
امالك به شماره هاي چاپي 299969 و 299970 بنام آقايان ابوالفضل قرائي 
و غالمحسين قرائي آشتياني (هريك نسبت به سه دانگ مشاع) ثبت و صادر 
شماره21763-  قطعي  سند  طبق  ششدانگ  سپس  و  است  گرديده  تسليم  و 
يافته  انتقال  عزيزاله عزيزي ورزنه  آقاي  به  تهران  دفترخانه 223   51/3/30
مورخ  شماره17331  تفكيكي  صورتمجلس  برابر  احداثي  اعياني  سپس 
85/4/19 به چهار دستگاه آپارتمان واقع در طبقات همكف الي سوم و چهار 
باب انباري و سه واحد پاركينگ واقع در طبقه زيرزمين تفكيك گرديده است 
كه طبق گواهي دفتر امالك نسبت به آپارتمانهاي قطعات سوم بانضمام انباري 
شماره 3 و پاركينگ شماره 3 و آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي بانضمام انباري 
شماره 2 و پاركينگ شماره 2 به اشخاص غيرانتقال يافته و تحت پالكهاي 
145390 و 143023 فرعي خروجي قيد شده و اسناد مالكيت جداگانه صادر 
و تسليم صادر گرديده سپس آقاي عزيزاله عزيزي ورزنه طبق دادنامه حصر 
وراثت شماره1556 مورخ 94/8/4 شوراي حل اختالف مجتمع 12و 13 تهران 
فوت كرده وراث عبارتند از مجيد و محبوبه و زهرا عزيزي ورزنه (فرزندان) 
و خانم اظهر طباطبااسفيجائي (همسر). همچين نامبرده اخير نيز طبق دادنامه 
اختالف شعبه 634  مورخ 94/5/27 شوراي حل  وراثت شماره 810  حصر 
مجتمع شماره13 شهرستان تهران فوت كرده وراث بشرح افراد فوق الذكر 
المثني سند مالكيت  مي باشند به علت جابجايي مفقود و درخواست صدور 
را نموده است لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحي مورخه 72/9/2 ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود اسناد مالكيت 
مذكور نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي قرار گيرد و اال پس از انقضاي 
مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور المثني اسناد مالكيت طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. 
شعباني تهران-  شرق  منطقه  ثبت  رئيس  الف       17890/م 


