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آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى بخش 5 ثبت رامسر  
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 امــالك متقاضيانــى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در واحد ثبتى رامســر 
مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذيل آگهى مى گردد :
امالك واقع در قريه چالكرود -  پالك  1   اصلي

300 فرعي مجزى شــده از پالك 5 فرعى: حســين عبدالهى چالكرودى و صغرى برندك هر يك به نســبت 
ســه دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 155,15 مترمربع خريداري از مالك 

رسمى  محمد عبدالهى
امالك واقع در قريه راجوب -  پالك  4   اصلي

119 فرعــي: ناصر جنت بابائى  نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناي احداثي به مســاحت 220 
مترمربع خريداري از مالك رسمى  سيد ابراهيم طباطبائى

امالك واقع در قريه ليماك -  پالك  5   اصلي
297 فرعي مجزى شده از پالك 5 فرعى: عباس خلعتبرى ليماكى  نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ با بناي 

احداثي به مساحت 30032 مترمربع خريداري از مالك رسمى  حسن خلعتبرى ليماكى  
امالك واقع در قريه شاهمراد محله -  پالك  10   اصلي

117 فرعــي مجزى شــده از پالك 1  فرعى: فرهاد ناطقى  نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 1609 مترمربع خريداري از مالك رسمى  جانعلى شاهمرادى مقدم  

امالك واقع در قريه نياسته -  پالك  13   اصلي
555 فرعي: زهرا نياســتى  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 630,16 

مترمربع خريداري از مالك رسمى  على نياستى
556 فرعي: روح اله كشاورزى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 1476,91 

مترمربع خريداري از مالك رسمى  عقيل نياستى
557 فرعي مجزى شــده از قطعه 227 تفكيكى: منوچهر نياســتى  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 500,69 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  
امالك واقع در قريه پوده  -  پالك  15  اصلي

279 فرعــي: مريــم غالمرضائى ثانى  نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناي احداثي به مســاحت 
538,62 مترمربع خريداري از مالك رسمى  ولى غالمرضائى ثانى

امالك واقع در قريه كردمحله  -  پالك  19   اصلي
640 فرعي: محمد شــهوندى  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 62,72 

مترمربع خريداري از مالك رسمى  شعبان كرد رضائى
امالك واقع در قريه مشاء كاليه -  پالك  20   اصلي

3410 فرعي مجزى شده از قطعه 724 تفكيكى: اعظم هونك زائى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت 111,83 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  

3411 فرعي مجزى شده از قطعه 96 تفكيكى: حسن يگانه چاكلى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت 353,25 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  

امالك واقع در قريه خانه سر -  پالك  21   اصلي
941 فرعي مجزى شده از قطعه 216 تفكيكى: بهرام خرم شاهگل  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 419,50 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  
امالك واقع در قريه بريشى -  پالك  22   اصلي

2344 فرعي مجزى شده از پالك 408 فرعى: رحمن كوزه گر  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 333 مترمربع خريداري از مالك رسمى  محمد مهرگان

امالك واقع در قريه سادات محله  -  پالك  23  اصلي
7394 فرعى مجزى شده از پالك 381 فرعى: حميد يزدانفر  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 372,50 مترمربع خريداري از مالك رسمى اسمعيل محمد صالحى
7395 فرعى مجزى شده از پالك 733 فرعى: زهره غالمرضائى ثالث  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت 27,12 مترمربع خريداري از مالك رسمى ابراهيم غالمرضائى ثالث
7396 فرعى مجزى شده از پالك 733 فرعى: نيره غالمرضائى ثالث  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت 27,52 مترمربع خريداري از مالك رسمى ابراهيم غالمرضائى ثالث
7397 فرعى مجزى شده از پالك 2523 فرعى: سيما ابراهيميان  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 105,6 مترمربع خريداري از مالك رسمى يداله عباسى
7398 فرعى مجزى شده از پالك 1148 فرعى: على محمد رحمانى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 277,62  مترمربع خريداري از مالك رسمى ورثه مسلم ربيع اشرفى
7399 فرعي مجزى شده از قطعه 631 تفكيكى: مهدى پور عسگرى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت 336,74 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  
7400 فرعي مجزى شده از قطعه 1269 تفكيكى: عماد فالحى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 258 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  
7401 فرعي مجزى شده از قطعه 2232 تفكيكى: على موسى طالشى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت 28,35 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  
7402 فرعى مجزى شده از پالك 43 فرعى: سيدهادى خازنى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 315,32 مترمربع خريداري از مالك رسمى سرمعلى رفيعى
7403 فرعى مجزى شــده از پالك 5581 فرعى: لطف اله محمد شــريفى  نســبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناي احداثي به مساحت 326,6 مترمربع خريداري از مالك رسمى ورثه سيد محمد يوسف سجادى
7404 فرعي مجزى شــده از قطعه 2358 تفكيكى: ســهيال ميرجعفريان  نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين با بناي احداثي به مساحت 286,46 مترمربع خريداري از مالك رسمى  بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  

امالك واقع در قريه رمك  -  پالك  24  اصلي
4000 فرعي مجزي شــده از پالك 186 فرعى: متقاضي امامزاده اســماعيل رمــك به توليت اداره اوقاف 
و امور خيريه رامســر  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 208,78 مترمربع برابر 

با وقفنامه رسمى
4115 فرعي مجزى شــده از قطعه 566 تفكيكى: عيسى باشــعف كاركره شارمى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 306,80 مترمربع خريداري از مالك رســمى بنياد مســتضعفان انقالب 

اسالمى  
4116 فرعى مجزى شــده از پالك 971 فرعى: منصور عادلى نيا  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 125,16 مترمربع خريداري از مالك رسمى بى بى قربان رمكى
4119 فرعى مجزى شده از پالك هاى  1658 و 3400 فرعى: ابوالفضل مهرى يارى  نسبت به ششدانگ 

يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 367,94 مترمربع خريداري از مالك رسمى محمود كاكوان
امالك واقع در قريه ابريشم محله  -  پالك  26  اصلي

422 فرعي مجزى شده از قطعه 50 تفكيكى: ابراهيم پورعسگرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت 464,84 مترمربع خريداري از مالك رسمى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى  

امالك واقع در قريه سلمرودسر  -  پالك  27  اصلي
4226 فرعى مجزى شــده از پالك 1224 فرعى: فرزانه الســادات قفقازى  نسبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناي احداثي به مساحت 418,70 مترمربع خريداري از مالك رسمى رحمت اله شعبانيان
امالك واقع در قريه لمتر  -  پالك  28  اصلي

2253 فرعي مجزى شــده از قطعه 304 تفكيكى: پرويز شــعبانيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت 178,54 مترمربع خريداري از مالك رسمى محمدولى عسگر لمترى  

2283 فرعي مجزى شده از قطعه  266 تفكيكى و  پالك 2  فرعى: سعيد جعفرى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 223,81 مترمربع خريداري از مالك رسمى عباس لمتر جعفرى

امالك واقع در قريه توساسان  -  پالك  29  اصلي
2650 فرعى مجزى شده از پالك 769 فرعى: حميد رفيع زادروازى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناي احداثي به مساحت 65,30 مترمربع خريداري از مالك رسمى سكينه على پور درياسرى
2685 فرعي مجزى شده از قطعه 259 تفكيكى: فرح اسديان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 1126,50 مترمربع خريداري از مالك رسمى جعفرقلى كيهان ثانى  
2686 فرعي مجزى شــده از قطعه 310 تفكيكى: مريم لمترعلى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 502,22 مترمربع خريداري از مالك رسمى حسن لمترعلى  
امالك واقع در قريه زكين محله  -  پالك  30  اصلي

1087 فرعي مجزى شــده از قطعه 110 تفكيكى: صاحبعلى صفرى تربزق  نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناي احداثي به مساحت 1224,35 مترمربع خريداري از مالك رسمى محمد قلى زاده

امالك واقع در قريه لپاسر -  پالك  32  اصلي
492 فرعي مجزى شــده از پالك 56 فرعى: مهدى مهدى زاده نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 58 مترمربع خريداري از مالك رسمى سياوش حدادى
امالك واقع در قريه آخوندمحله  -  پالك  34  اصلي

483 فرعــي مجــزى شــده از پالك هــاى 172 و 173  فرعى: ســيد حميدرضا بنى هاشــميان  نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 240,35 مترمربع خريداري از مالك رسمى سيدعلى بنى 

هاشمى، محمدحسن صابر زاده و اكبر خداپرست
امالك واقع در قريه كركت محله  -  پالك  35  اصلي

383 فرعي مجزى شــده از پالك 32 فرعى: عباس شعبانيان نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 311 مترمربع خريداري از مالك رسمى مصطفى شاهنظرى ثانى

امالك واقع در قريه رضى محله  -  پالك  36  اصلي
1511 فرعي مجزى شــده از پالك 513 فرعى: على رضى كاظمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 360,10 مترمربع خريداري از مالك رسمى جعفرقلى رضى كاظمى
1512 فرعي مجزى شده از قطعه 375 تفكيكى: سيدمسيب كبير هاشمى  نسبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناي احداثي به مساحت 224 مترمربع خريداري از مالك رسمى سيداسماعيل كبير هاشمى  
1513 فرعي مجزى شده از پالك 212 فرعى: نرجس رضى كاظمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 310 مترمربع خريداري از مالك رسمى زهرا رضى كاظمى
امالك واقع در قريه دوستكلوبن  -  پالك  39  اصلي

618 فرعي مجزى شــده از قطعه 64 تفكيكى: امين بياضى  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 273,55 مترمربع خريداري از مالك رسمى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى

امالك واقع در قريه طالش محله فتوك  -  پالك  42  اصلي
396 فرعي: مصطفى ايمانى نصير آباد نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 

171,12 مترمربع خريداري از مالك رسمى بنياد مستضعفان انقالب اسالمى
397 فرعي مجزى شــده از قطعه 9 تفكيكى: عباس ولى نيا مقدم  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناي احداثي به مساحت 290,77 مترمربع خريداري از مالك رسمى ولى شمس برزگر
امالك واقع در قريه دريا پشته  -  پالك  43  اصلي

979 فرعي مجزى شده از پالك 59 فرعى: رقيه بابائى بهشتى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 810 مترمربع خريداري از مالك رسمى حسين سعادت وفا

980 فرعي مجزى شــده از پالك 33 فرعى: ايران دخت نظام مافى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت 1108,08 مترمربع خريداري از مالك رسمى بانو سرور بهرام

981 فرعي مجزى شــده از پالك 33 فرعى: احمدرضا نوروزى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 1110 مترمربع خريداري از مالك رسمى پوراندخت نظام مافى

امالك واقع در قريه گوهر سرا -  پالك  47  اصلي
34 فرعي مجزى شــده از پالك 1 فرعى: عيســى پوربخشيان  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 1897 مترمربع خريداري از مالك رسمى رحمانقلى خلعتبرى ليماكى
35 فرعي مجزى شــده از پالك 1 فرعى: حســنيه عســگريان  نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 2606,60 مترمربع خريداري از مالك رسمى رحمانقلى خلعتبرى ليماكى
36 فرعي مجزى شــده از پالك 1 فرعى: دينا فرخيان  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي 

به مساحت 475,80 مترمربع خريداري از مالك رسمى رحمانقلى خلعتبرى ليماكى
امالك واقع در قريه لرسانور  -  پالك  262  اصلي

388 فرعي مجزى شده از پالك 191 فرعى: داريوش بختيارى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 1580,48 مترمربع خريداري از مالك رسمى  عباسعلى پهلوان نژاد

امالك واقع در قريه ارباكله  -  پالك  267  اصلي
441 فرعي: كريم امين مهر  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 1747,60 

مترمربع خريداري از مالك رسمى زهرا كسروى تبريزى
امالك واقع در قريه پيازكش كتالم  -  پالك  296  اصلي

326 فرعي مجزى شده از پالك 1 فرعى: باقر مبشرى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي 
به مساحت 237,60 مترمربع خريداري از مالك رسمى  عليرضا احمد نژاد

327 فرعي مجزى شــده از پالك 2 فرعى: اســماعيل ابراهيم طالشى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناي احداثي به مساحت 200 مترمربع خريداري از مالك رسمى  عليرضا احمد نژاد

امالك واقع در قريه لتر نساء  -  پالك  302  اصلي
32 فرعــي: قربانعلــى، نــادر و ندا شــهرت همگى امينيان هر يك به ترتيب نســبت بــه  1074 ، 232 و 
2336,50 ســهم مشــاع از ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت 3642,50 مترمربع خريداري از مالك رسمى  

حسينعلى امينيان
امالك واقع در قريه لتر -  پالك  303  اصلي

628 فرعي: عيســى برزگر  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 500 مترمربع 
خريداري از مالك رسمى  سبحانقلى خلعتبرى

امالك واقع در قريه مدكوه جواهرده  -  پالك  305  اصلي
80 فرعي مجزى شده از قطعه 55 تفكيكى: حميراء شعبانيان  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 

احداثي به مساحت 2514 مترمربع خريداري از مالك رمضان شعبانيان
امالك واقع در قريه سلمل جواهرده -  پالك  307  اصلي

592 فرعي: غالمحسن افتخارى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 502,73 
مترمربع خريداري از مالك رسمى مسلم جوربنيان

593 فرعي: غالمحسن افتخارى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 408,52 
مترمربع خريداري از مالك رسمى مسلم جوربنيان

594 فرعــي: جــواد ابوذرى گيلوائى  نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناي احداثي به مســاحت 
456,35 مترمربع خريداري از مالك رسمى شعبان عزيزى

595 فرعي: مجيد احمرى نژاد  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 391,94 
مترمربع خريداري از مالك رسمى مسلم جوربنيان

امالك واقع در قريه رمك محله جواهرده -  پالك  327  اصلي
330 فرعي: خديجه حالجيان  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 190,58 

مترمربع خريداري از مالك رسمى على حالجيان
331 فرعــي: ربابــه همافر  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناي احداثي به مســاحت 347,61 

مترمربع خريداري از مالك رسمى حسينقلى همافر
امالك واقع در قريه پلهم جان  -  پالك  376  اصلي

79 فرعي: ذوالفقار پلهم عباســى  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 4297 
مترمربع خريداري از مالك رسمى محمد پلهم عباسى

امالك واقع در قريه ايزكى  -  پالك  438  اصلي
178 فرعي: انيس اسفنديارى فرد  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 1100 

مترمربع خريداري از مالك رسمى على اكبر غنمى
امالك واقع در قريه ليماكده  -  پالك  439  اصلي

326 فرعــي: مجيــد تاج كوزه گر  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مســاحت 241 
مترمربع خريداري از مالك رسمى ورثه حسين نياستى

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 
13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى / كثيراالنتشار در 
شــهرها منتشــر و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست 

به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيســت. بديهى اســت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى 
پذيرفته نشــده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى 
نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشــار نوبت اول 

96/10/24 نوبت دوم 96/11/10 .م/الف
اسفنديار نورى شيرازى -رئيس  اداره ثبت اسناد و  امالك رامسر

آگهى حصر وراثت
آقاى اسماعيل جعفرى به وكالت اتفاقى از انوش جعفرى ش ش 134 ف انوش  از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد جعفرى ف نصراله و زيبا در تاريخ 96/9/11  
در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان كالچاى بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1-انوش ش م 2690418704   2-مجيد ش م 2690421585   3-مريم ش م 2690420521   4-نگار 
ش م 2690422670   5-ســودابه ش م 2690425157 همگــى جعفــرى فرزندان محمد و جهان-فرزندان 
متوفى6-جهــان آمــاده بــى بــاالن ش م 2691246604 ف صادق –همســر قانونى متوفى . بــه غير از وارث 
نامبره باال ورثه ديگرى ندارد. اينك پس از مالحظه دادخواســت و انجام تشــريفات قانونى و ثبت آن به شماره 
346/2/96 مفاد درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شوراى حل اختالف تخصصى فرهنگيان كالچاى 

تسلثيم نمايد در غير اين صورت گواهى حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.م/الف
رييس شعبه دوم شوراى حل اختالف كالچاى-على زنگى قاسم آبادى

آگهى حصر وراثت
خانم افســانه مقدمى ف رجبعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 960323 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان رجبعلــى مقدمى ف قنبر ش ش 
18 صــادره ســار در تارخــى 95/7/26 در شهرســتان ميانــدرود  بدرود زندگــى گفته، ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-اكرم ش م 2090477385   2-فاطمه ش م 2092627708   3-افسانه ش م 
2092723685   4-على رضا ش م 2092611951   5-روژان ش ش 36   6-رضا ش م 2080019090 
همگى مقدمى –فرزندان متوفى8-زينب خاتون تاراســى ش م 2092489704 همســر متوفى  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/الف96/270
محمد صابر-قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت   
خانم طاهره (روفيا) شه پرست ش ش 370 به شرح دادخوست به كالسه 1799 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نوروزعلى شــه پرســت ش ش 6306 در تاريخ 
58/12/9 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى(دختــر متوفى)2-احمدآقــا ش ش 128 صادره بابل2-صدرالملــوك ش ش 26759 صادره بابل4-

فريــده ش ش 990 صــادره تهران5-عليرضــا ش ش 110 صــادره قزوين6-گوهرتاج(فرحناز) ش ش 295 
صادره سارى7-حســين ش ش 18 صادره ســارى همگى شــه پرســت-نام پدر:نوروزعلى فرزندان متوفى8-

ســلطنت خانم بلبلى  ف رضا ش ش 85 صادره گرمسار-همســر متوفى9- ننه مادرى شــاه پرســت ف كرباليى 
هدايت ش ش 6307 صادره بابل-همســر متوفى ، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى عين اله طالبى پاجى ش ش 1047 به شــرح دادخواســت به كالســه 1819 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان گل افشــان مومنــى ش ش 1084 در تاريخ 
96/9/22 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى(همســر متوفى)2-مجيد ش ش 603   3-ســعيد ش ش 11   4-مهدى ش ش 19   5-ســحر ش ش 
2080378181 همگى طالبى پاجى  نام پدر: عين اله صادره ســارى –فرزندان متوفى6-فاطمه صغرى مومنى 
ميانائــى ف محمدعلــى ش ش 285 صادره ســارى(دودانگه)-مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى على اكبر نبوى پنبه چوله ش ش 29 به شــرح دادخواســت به كالسه 1825 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان معظمه حبيبــى ازنى ش ش 2080381253 در 
تاريخ 96/5/20در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

متقاضى(همســر متوفى)2-على حبيبى ازنى ف احمد ش ش 63 صادره ســارى –پدر متوفى3-فاطمه جوانمرد 
نرگســى ف ذوالفقار ش ش يك صادره سارى-مادر متوفى، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى محمدرضا مظاهرى ش ش 787 به شــرح دادخواســت به كالســه 1815 از اين شــورا درخواســت 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا مظاهــرى ش ش 41 در تاريخ 96/7/8 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(پســر 
متوفى)2-سارا ش ش 130   3-زهرا خواتون ش ش 1593 هردو مظاهرى  نام پدر: عليرضا  صادره سارى-

دختــران متوفى4-ســيده فاطمه حافظيان ف ســيد احمــد ش ش 236 صادره سارى-همســر متوفى ، اينك با 
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 شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى احمــد ميشــامندانى پيربازارى ش ش 18 به شــرح دادخواســت به كالســه 1809 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه سلمانى ش ش 1151 در تاريخ 
96/6/28 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى(همســر متوفى)2-سحر ش ش 3213 صادره تهران3-مجتبى ش ش 12247 صادره تهران4-جواد 
ش ش 70 صادره ســارى هرســه ميشــامندانى پيربــازارى  نام پدر: احمــد –فرزندان متوفــى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى قنبرعلى حيدرى ســاروى ش ش 9 به شــرح دادخواســت به كالســه 1824 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان مائده حيدرى ســاروى ش ش 2150151847 
در تاريــخ 96/10/4 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى(پــدر متوفى)2-دنيا معتمدى شــوركائى ف محمد ش ش 2081694670 صادره ســارى-دختر 
متوفى3-ام البنين اسدى نژاد ف على ش ش 5546 صادره جويبار-مادر متوفى4-محمد معتمدى شوركائى ف 
حمزه على ش  ش4941 صادره ســارى-پدر متوفى ، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى حمزه على معتمدى شــوركائى ش ش 1028 به شــرح دادخواســت به كالســه 1823 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد معتمدى شوركائى ش ش 4941 
در تاريــخ 96/10/5 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى(پــدر متوفى)2-دنيا معتمدى شــوركائى ف محمد ش ش 2081694670 صادره ســارى-دختر 
متوفى3-كبــرى فــالح پورتاالركى ف رضــا ش ش 240 صادره جويبار-مــادر متوفى ، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم ســيما تورانى الرمائى ش ش 164 به شــرح دادخواســت به كالســه 1820 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان عزت اله تورانى الرمائــى ش ش 167 در تاريخ 
96/9/11 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى(دختر متوفى)2-ليال ش ش 422 صادره شــهررى 3-خديجه ش ش 965 صادره شــهررى4-رقيه ش 
ش 589 صادره شهررى5-بنفشــه ش ش 4314 صــادره تهران6-فاطمه ش ش 460 صادره تهران7-نرگس 
ش ش 1616 صادره شهررى همگى تورانى الرمائى  نام پدر: عزت اله –دختران متوفى ، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت   
آقاى على زليكانى ش ش 15 به شــرح دادخواســت به كالســه 1821 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عين الــه زليكانى ش ش 567 در تاريــخ 95/7/9 در 
اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(پســر 
متوفى)2-حســينعلى ش ش 809 صادره سارى3-خليل ش ش 145 صادره سارى(دودانگه)4-شعبانعلى ش 
ش 3 صادره ســارى5-قربانعلى ش ش 723 صادره سارى6-شكراله ش ش 688 صادره سارى7-روح اله ش 
ش 2 صادره سارى8-ماشــاء اله ش ش 17 صادره ســارى9-صديقه ش ش 652 صادره سارى همگى زليكانى  
نــام پــدر: عين اله –فرزنــدان متوفى10-خديجه زليكانى ف حبيب اله ش ش 492 صادره ســارى(دودانگه)-

همسر متوفى، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى عزت اله رعيت پرور مليكى ش ش 44 به شرح دادخواست به كالسه 1830 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان داود رعيــت پرور مليكى ش ش يــك در تاريخ 
96/10/10 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى(پــدر متوفى)2-مها رعيت پــرور مليكى ف داود ش ش 2081127482 صادره ســارى-دختر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامــه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم فاطمه اســماعيلى ش ش9 به شــرح دادخواســت به كالســه 1834 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان مقبوله فالح پور ايولــى ش ش 26 در تاريخ 96/9/18 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(دختر 
متوفى)2-نجيبه نوريان ايولى  ف غالمرضا ش ش 9 دختر متوفى3-محمدرضا نوريان ايولى ف غالمرضا ش ش 8 
پسر متوفى4-على اسماعيلى ايولى ف بهرام ش ش 5 پسر متوفى همگى صادره سارى ، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت   
آقــاى رضا تفاخرى ش ش 26 به شــرح دادخواســت به كالســه 1822 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رقيه رشيدى ش ش 272 در تاريخ 96/9/22 در اقامتگاه 
دائمــى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(پســر متوفى)2-

مهــدى ش ش 682    3-حســين ش ش 95   4-فاطمــه ش ش 661 همگــى تفاخــرى   نــام پــدر: عباســعلى   
صادره بهشهر-فرزندان متوفى، اينك با 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
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت 
خانم ســيده شايسته آقابزرگى ش ش2050098790 به شرح دادخواست به كالسه 15/1438/96 از 
اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد حسين آقا بزرگى ش 
ش 18 در تاريــخ 96/10/7 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-سيده شايسته آقابزرگى ف سيد حسين ش ش 2050098790 دختر متوفى2-فاطمه يوسف نيا 
ف عباس س ش ش 321 همســر متوفى اينك شــورا با 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 پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-قنبر خيرى زاده

احضاريه
در پرونده كالسه 961126 شعبه 109 دادگاه كيفرى 2 سارى متهم مهران محمدى بزمين آبادى ف خانعلى 
متهم است به ايراد صدمه بدنى غيرعمدى كه براساس گزارش مامورين مجهول المكان مى باشد لذا  به نامبرده 
اخطار وابالغ مى گردد در تاريخ 96/12/20 ساعت 11:30 صبح جهت دفاع از بزه انتسابى در اين شعبه حاضر 
گــردد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا به موضوع رســيدگى و اتخاذ تصميــم خواهد نمود.اين آگهى به تجويز 

ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنشتار درج مى گردد.م/الف
رييس شعبه 109 دادگاه جزايى سارى-قاسم نژاد

مفقودى
كارت ماشــين – برگ ســبز و بيمــه خودرو پــژو آردى آى 1600 مدل 1385 رنگ ســرمه اى پالك 72-

423ب44 ش موتور 11785D32992 شاسى 23426856 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز خودرو پيكان وانت ســفيد مدل 89 پالك ايــران72-752د71 ش موتور11489057848 
شاسى NAAA46AA4BG145733 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســندكمپانى خــودرو پــژو405 بــه شــماره ايران72-642هـ31 ش موتــور12488364273 شاســى 
NAA01CA4AK892463 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت پژو206 ش موتــور 10FSF4199344 پالك ايران38-187ط57 به نــام نازنين جعفرى 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و ســند مالكيــت و كليه اســناد و مــدارك پرايد ســوارى به شــماره 72-885و58 شاســى 
S14112289682915 ش موتــور3811893 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد  احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ ســبز وانت مزدا مدل 1384 مشــكى متاليك به شــماره 72-284و13 ش موتور 472369 شاسى 
83NSPE05143 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از ضمانت 

كشف هرگونه فساد  احتمالى را به عهده گيرد. سارى

دانشــنامه با درجه كارشناسى ناپيوسته رشــته الكترونيك از دانشگاه علم و فرهنگ به نام رحيم قاضى 
زاده خسروشاهى ف محمد در تاريخ مهرماه سال 1388 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانــى خودرو ســوارى پــژو405 جــى ال ايكس مــدل 1388 رنگ نقــره اى متاليــك ش موتور 
12488006853 شاســى NAAM01CA59R288553 پالك ايــران62-132ب88 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

اينجانــب عبدالرحمــن يعقوبــى نيــا مالك خودرو ســوارى پيــكان مــدل 1383 رنگ ســفيدروغنى پالك 
ايران72-596س37 ش موتور11282058897 شاســى 82575120  به علت فقدان سند كمپانى تقاضاى 
صدور رونوشــت المثنى ســند مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر 
ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضاى مهلت مزبور طبــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت:9610462516400113 شــماره بايگانــى:960634 خواهــان بانك مهــر اقتصاد 
(موسســه قرض الحســنه مهر بســيجيان) با وكالت مع الواسطه بهروز درخشــان خواندگان مجهول المكان : 1- 
على على آبادى فراهانى فرزند حســن 2- حيدر موســوى ندوشــن فرزند حبيب خواهان فوق به طرفيت شــما 
به خواســته تامين خواســته – مطالبه وجه چك به شــماره كالســه 9609982516400555 تقديم نموده كه 
وقت رسيدگى آن مورخ 96/12/9 ساعت 11:30 صبح در شعبه 28 دادگاه حقوقى قم تعيين گرديده نظر به 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به دســتور رياســت محترم شعبه و طبق ماده 73 قانون 
آئين دادرســى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 
فلذا بدينوسيه اخطارمى شود كه قبل از وقت رسيدگى در دفتر دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس دقيق خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و جهت رسيدگى در پرونده فوق و در وقت مقرر فوق در اين دادگاه 

حاضر شويد در غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگى ئ تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.
 منشى دفتر شعبه 28 دادگاه حقوقى قم – محمودى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و نسخه ثانى 
شــماره   9609982512300597: پرونــده  شــماره   9610112512301179: نامــه  شــماره 
بايگانــى:960711 نظــر به اينكه خواهان آقاى محرم نعمتى دادخواســتى دائر بر اثبات مالكيت الزام به تنظيم 
ســند رســمى ملك به طرفيت آقاى ولى همايى اكمل فرزند على – شعبانعلى نعمتى تقديم اين دادگاه داشته و 
حســب اعالم نامبرده خوانده/ خواندگان مجهول المكان مى باشــد و امكان ابالغ نســخه ثانى دادخواست به وى 
/ آنها ممكن نمى باشــد با توجه به اينكه وقت رســيدگى براى تاريخ 97/2/5 ســاعت 9:30 مى باشــد بدين 
وســيله و بــه تجويز مــاده 346 و 73 قانون آيين دادرســى دادگاه عمومى وانقالب در امور مدنى مقرر اســت 
براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشــار آگهى گردد و يك نســخه از آن جهت ضم ســابقه به اين 

شعبه ارائه گردد.
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى قم – سعادتى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422516000245 شــماره پرونده 9509982516000419 شــماره بايگانى 
شــعبه:950524 مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با وكالت بهروز درخشــان نشــانى قم 55 مترى عمار 
ياســر بيــن كوچه 36 و 40 سرپرســتى بانك مهــر اقتصاد همــراه 09127520553 مشــخصات محكوم عليه 
1. مهــدى صفرلو فرزند ســليمان نشــانى تهران بزرگراه رســالت خ كرمانى شــمالى (هدايتى) بن بســت امير 
مجتمع مســكونى پارســيان طبقه چهــارم واحد 18 2. جواد ايمــان زاده فرزند قادر مجهول المكان مشــخصات 
نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له: حامد كاوندى فرزند مظفر قلى نشــانى قم خ دورشــهر پاســاژ صبا طبقه 
4 واحــد 39 همــراه 09127520553 محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به كالســه شــماره 
9509982516000419 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509972516001315 محكوم عليهم محكوم اند به 
نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 189462188 ريال بابت اصل خواســته اجراى چك تا تاريخ تقديم دادخواســت 
و مبلغ 5340554 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 5747092 ريال بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير 

تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراى حكم در حق محكوم له و ضمنا حق االجرا طبق تعرفه اخذ گردد .
 مدير دفتر شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم - قاسمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد صادق حسينى فرزند سيد باقر 
شــماره ابالغنامه:9610102516305746 شــماره بايگانى 961029 خواهان آقاى ســيد باقر حســنى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مالقــات فرزند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالسه 9609982516301011 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم (خانواده سابق) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 96/11/30 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت 
مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم ابتدايى خيابان 

توحيد مجتمع قضايى شهيد قدوسى طبقه همكف اتاق 288 شعبه 11
 منشى شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم (27 خانواده سابق ) – طباطبائى

آگهى احضار متهم
نظربــه اين كه صبح ناز فالح تاالركى ف رضا به اتهام ســرقت به شــماره پرونــده 960619  از طرف اين 
بازپرســى تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين 
وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب با  درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى 
به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول 

خواهد شد.م/الف
صابر-بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم فرزانه كهن سال ف رمضان دادخواستى به خواسته مطالبه نفقه به طرفيت رمضان كهن سال تقديم 
كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 18/96/593 شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لــذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/11/24 
ســاعت 9:30 درشــعبه 18 شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شــورا رسيدگى و اقدام قانونى 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم ســيد مريم رضوى باالدهى ف ميرحميد  دادخواســتى به خواســته مطالبه نفقه بــه طرفيت رمضان 
كهنسال آستانى ف اصغر تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 18/96/592 شوراى سارى ثبت شد، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشــد 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 شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در تاريخ 96/11/24 ساعت 9 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 ابالغ وقت دادرسى
تعاونــى اعتبار ثامن با مديريت قربان اصغرى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجــه به طرفيت1- ناصر 
رحمت زاده ف على 2-مژگان روشــن ضمير ف تقى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 18/96/499 
شوراى سارى ثبت شد، 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 شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/12/5 ساعت 9:30 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

اجراييه
 ش پ :8/96/212 محكوم له: مجتبى توكلى ف محمدجعفر  با وكالت حســن تنكابنى محكوم عليه:ســاناز 
عباســى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 420-96/7/27 شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف سارى 
كــه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت دوازده ميليون و هفتصدهزارريال اصل خواســته و 
دويســت و بيســت و هفت هزاروهفتصدوپنجاه ريال هزينه دادرســى و چهارصدوپنجاه و هفت هزارودويست 
ريال حق الوكاله مرحله بدوى و خســارت تاخير تاديه از 96/5/1 لغايت هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير 
شاخص اعالمى بانك مركزى تماما در حق خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصــوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غيــر اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ :18/95/389 محكوم له:احمد دســتاران با وكالت وحيــده عنايتى محكوم عليه: اصغر واحدى ف 
اســدا...-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 270-96/6/8 شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت شــصت ميليون ريال اصل خواســته و دوميليون و سيصدوپانزده 
هزارريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخيرتاديه دين به عالوه نيم عشر 
دولتى.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 18شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ :43/88/131 و 43/89/26 محكوم له: نورعلى برزو ف محمدعلى محكوم عليه:قاســم كاملى ف 
اصغر-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 224-88/7/25 و 15-89/1/31 شعبه 43 شوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت چهــل ميليون ريال اصل خواســته و نيز مبلغ 
110,000 ريال هزينه دادرسى و نشر آگهى  خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك 79/5/1 تا اجرا در 
حق خواهان صادر مى گردد.ضمنا هزينه نيم عشــردولتى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون 
شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه موقــع 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 19شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:2/96/46 دادنامــه:547-96/9/25 خواهان: بانك انصار با وكالت ايرج ميرزايى گل نشــينى 
خواندگان:1-ليال تقى زاده ف حســين2-تقى قاسم پور(مجهول المكان)3-محسن شربت تبار4-سيما داوديان 
رأى شــورا:درخصوص دعوى خواهان بانك انصار با وكالت ايــرج ميرزايى به طرفيت خواندگان1-ليال تقى زاده 
2-تقى قاسم پور به خواسته مطالبه صدوشصت و يك ميليون ريال با احتساب خسارات قانونى باتوجه به داليل 
ارائه شــده از ســوى خواهان از جمله تصوير چك شــماره 561921-96/1/15 و گواهى نامه عدم پرداخت و 
نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى در وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى 
نســبت به دعوى خواهان و مســتندات وى به عمل نياورده و اســناد و مدارك و مســتندات خواهان مصون از 
تعرض وتكذيب مانده و وجود چك در يد دارنده آن ظاهر بر اســتحقاق وى واشــتغال ذمه خواندگان مى باشد و 
خواندگان دليل يا بينه اى در پرداخت وجوه چك و برائت ذمه ارائه ننموده اســت لذا دعوى خواهان باتوجه به 
مراتب معنونه وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص با استناد به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 
1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك مصوب 1376 مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت صدوشــصت و يك ميليون ريال اصل 
خواســته هم چنين پرداخت سه ميليون و چهارصدوهشــتادودوهزاروپانصدريال هزينه دادرسى و نشر آگهى 
و حــق الوكالــه وكيل طبق تعرفه به مبلغ پنج ميليون وشــصت وچهارهزارريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد تا اجراى حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد 
شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت،ظرف بيســت روز از ابالغ قابل اعتراض در اين 

مرجع سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى اله يار حيدرى با ارائه استشــهاديه شــماره 139602153330001120 تنظيمى دفترخانه 186 
آمل طى درخواســت مورخ 96/32553-96/10/21 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى 083174 سه دانگ 
مشــاع از شــش دانگ پالك شــماره 192 فرعى از 103 اصلى واقع در بخش 2 ثبت آمل كه در صفحه 228 ج 
41 ذيل شــماره 32993 ثبت گرديده و در اثر جابه جايى منزل مفقود شــده را نموده كه در اجراى ماده 120 
اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك نوبت مى گردد چنانچه 
اشــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود ســند 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/الف
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

دادنامه
پرونــده:2/96/197 دادنامه:464-96/8/28 رأى شــورا: درخصوص دعوى خواهــان محمد زنجانى با 
وكالت يوســفعلى يزدانى به طرفيت خوانده مهدى محمدپور ف على (مجهول المكان) به خواســته مطالبه بيست 
و پنــج ميليــون و پانصدهزارريــال باتوجه به داليل ارائه شــده از ســوى خواهان از جمله تصوير چك شــماره 
9205329-93/11/28 و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرســى از طريق نشــر آگهى در وقت 
مقــرر حاضــر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى نســبت به دعوى خواهان و مســتندات وى به عمل نياورده و 
اســناد و مــدارك و مســتندات خواهان مصون از تعرض وتكذيب مانده و وجود چــك در يد دارنده آن ظاهر بر 
استحقاق وى واشتغال ذمه خوانده مى باشد و خوانده دليل يا بينه اى در پرداخت وجوه چك و برائت ذمه ارائه 
ننموده اســت لذا دعوى خواهان باتوجه به مراتب معنونه وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص با استناد 
به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به 
ماده 2 ق صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت بيست و 
پنج ميليون و پانصدهزار ريال اصل خواسته هم چنين پرداخت 388750هزينه دادرسى و918000 ريال حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك تا اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص 
ســاالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره 
غيابى است،ظرف بيست روز از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:5/96/224 دادنامــه:297-96/5/24 رأى قاضــى شــورا:درخصوص دعــوى خواهان فاطمه 
توفيقى ف عســگرى به طرفيت خوانده پژمان صبورى به خواســته مطالبه خســارت وارده و افت قيمت خودرو 
ســوارى لكســوس به شــماره انتظامى ايران55-529و97 به مبلــغ يكصدوپنجاه ودو ميليــون و چهارصدوده 
هزارريال با احتســاب هزينه دادرســى مستند به تصوير مصدق نظريه كارشناسى تامين دليل صادره منضم به 
آن باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه نظريه كارشناســى تامين دليل تقويمى و نيز گزارش مورخ 96/4/19 
مر جع انتظامى و نظر به عدم حضور خوانده در جلسه شورا با وصف ابالغ قانونى كه بدين لحاظ ادعا و مستندات 
ابرازى خواهان را مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع داشته و توجها به پاسخ استعالم به عمل آمده از پليس 
راهور به شــرح مضبوط در پرونده دعوى مطروحه خواهان محمول به صحت تشــخيص مســتندا به مواد 1و2 ق 
مســئوليت مدنى مصوب 1339 و ماده 331 ق مدنى و مواد 198و519 ق آ د م مصب 79 حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت يكصدوپنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و دوميليون و نهصدونودهزارويكصدوبيست 
و پنج ريال هزينه دادرســى و يكصدوپنجاه هزارريال حق الزحمه كارشناســى در حق خواهان صادر واعالم مى 
دارد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
پرونده:6/96/158 دادنامه:568-96/9/26 رأى قاضى شوراى حل اختالف:درخصوص دعوى خواهان 
لطف اهللا قادرى به وكالت از محمدحسنى مقدم ف شفيع به طرفيت خوانده بهنام منوچهرى (مجهول المكان) به 
خواســته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 83,300,000 ريال با احتســاب كليه خسارات دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست باتوجه به اوراق و محتويات پرونده،مفاد دادخوست تقديمى 
خواهان و باتوجه به اســناد ومدارك ابرازى واســتنادى خواهان از جمله قرارداد فى مابين شــركت آريان بناى 
خــزر بــا نمايندگى خوانده به عنــوان كارفرما و خواهان كه د اللــت بر رابطه قراردادى فيمابيــن دارد و باتوجه 
به صورتحســاب مالى كه از طرف خوانده گواهى شــده مبنى بر اين كه خواهان به مبلغ 83,300,000 ريال از 
بابت كاركرد در شهرك سالمت مينودشت از شركت آريان بناى خزر (شركت خوانده)طلبكار مى باشند به نحوى 
كه خود خوانده نيز به شــرح صورتجلســه مورخ 96/8/6 در شــوراى حل اختالف تصريحا اين امر را تصديق و 
تاييــد كردنــد و اين كه دليلى بر برائت ذمه او در بازپرداخت بدهى او به خواهان بوده باشــد ارائه ننموده اند 
لذا شــورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تشــخيص مستندا به مواد 198و519 ق آ د م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت 83,300,000 ريال اصل خواســته هم چنين هزينه دادرســى،حق الوكاله وكيل وفق تعرفه 
قانونى هم چنين خســارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواســت تا زمان اجراى حكم براســاس نرخ شــاخص 
تورم ســاالنه از زمان تقديم دادخواست تا زمان اجراى حكم براساس نرخ شاخص تورم ساالنه بانك مركزى در 
حق خواهان صادر واعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى اســت ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در 

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

دادنامه
پرونده:14/96/414 دادنامه:585-96/9/29 رأى قاضى شورا:درخصوص دعوى خواهان نادر اميرى 
گرزالدينــى به طرفيت خوانده حســن محمداســماعيل(مجهول المكان) به خواســته الزام خوانــده به حضور در 
دفترخانه و تنظيم ســند رســمى يك دســتگاه اتومبيل پرايد به شــماره 394ب69ايران62 بــه انضمام كليه 
خســارات وارده قانونى و هزينه دادرســى با اين توضيح كه يك دســتگاه خودرو به شــماره يادشده در ستون 
خواســته را از خوانــده خريدارى، ثمن معامله نيز پرداخت گرديــده و در راهنمايى به نام خواهان تعويض پالك 
صورت گرفت ليكن در انتقال سند اقدامى به عمل نياورده است شورا باتوجه به اين كه خوانده با وصف ابالغ 
قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نگرديده و دفاعى به عمل نياورده و ســند اســتنادى نيز مورد تعرض قرار 
نگرفته، به اســتناد مواد 219-220 ق مدنى و مواد 198-515 ق آ د م خوانده را به انتقال ســند خودرو در 
دفترخانه اســناد رسمى و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 767,500 ريال ملزم مى نمايد. رأى صادره غيابى 
اســت ظرف بســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه و 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 بيگلر نيا

دادنامه
پرونــده:368-20/96 دادنامه:600-96/9/29 رأى شــورا:درخصوص دعــوى خواهان محمد معروف 
الكدشــتى ف نوراله با وكالت ســيد جواد فرزادى ومريــم جنيدى به طرفيت خوانــده محمدتقى ميرزايى نوش 
آبادى(مجهــول المكان) ف على به خواســته مطالبه وجــه جمعا به مبلغ هفده ميليــون وپانصدهزارريال موضوع 
يك فقره چك به شــماره 242574-94/3/15 عهده بانك ســپه شــعبه بلوار خزر ســارى با احتساب خسارات 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق چك موصوف و گواهينامه 
عــدم پرداخــت صادره منضم به آن نظر به اين كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حضور نيافته 
واليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و مستند ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها 
بــه وجود يد خواهان و با اســتصحاب بقاى دين ثابت تشــخيص مســتندا به مــواد 310و313 ق تجارت و مواد 
198و519و522 ق آ د م مصــوب 79 حكم به محكوميــت خوانده به پرداخت هفده ميليون و پانصدهزارريال 
اصل خواســته و پرداخت دويست و هشتادوهشــت هزاروهفتصدوپنجاه ريال هزينه دادرسى و ششصدوسى 
هزارريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك 94/3/15 لغايت زمان اجراى حكم 
براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شد در حق خواهان صادر و 
اعالم مى دارد. رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه سپس ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه در پرونده كالســه 960749د2 على اصغر آدينه برجى به اتهام ترك انفاق همســر و فرزند 
با حق همراهى يك نفر وكيل دادگسترى و نتيجه عدم حضور جلب است، ازسوى اين شعبه تحت تعقيب بوده و 
ابالغ و اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده امكان پذير نمى باشد، بدين وسيله در اجراى ماده 
174 ق.آ.د.ك به نامبرده ابالغ مى شود تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه دوم داديارى دادسراى 
عمومى وانقالب رامسر جهت پاسخ گويى حاضر گردد.در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى 

اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف96/220/211
داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب رامسر- محمدحسين رشيدى

دادنامه
پرونــده:9609981942100436  دادنامه:9609971942101256 خواهان ها:1-هاشــميه 
2-ســيده ســاره 3-ســيد عباس4-نازله5-سيده مهشــيد همگى بنى هاشــمى ف سيدحسين6-منيژه 
تفرجى ف شــيداله7-مرتضى بنى هاشــمى ف سيد حسن8-ســيده زهرا بنى هاشمى ف سيدحسين9-

ســيده خورشــيد بنى هاشــمى ف ســيدضياء الدين باوكالت مريم رادمرد ف رضــا خواندگان:1-فردين 
الريبــى ف عباس2-على اكبر بهراميان ف على محمد3-شــهردارى رامســر 4-اداره ثبت اســناد وامالك 
رامســر5-على اصغر جبرئيلى ف شــادعلى(مجهول المكان)6-اداره اموال وامالك غرب مازندران-بنياد 
علوى به نشــانى تنكابن اداره اموال و امالك غرب مازندران خواسته:دستور موقت دادگاه ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح آتى رأى مى دهد.رأى دادگاه:درخصوص دادخواست آقايان و خانم ها : سيد مرتضى-
هاشميه-عباس-نازله-ساره-زهرا-مهشيد و خورشيد همگى بنى هاشمى و منيژه تفرجى با وكالت مريم 
رادمرد به طرفيت آقايان على اكبر بهراميان-على اصغر جبرييلى-فردين الريبى-شهردارى رامسر-بنياد 
علــوى(اداره اموال و امالك غرب مازندران)-اداره ثبت اســناد و امالك رامســر مبنى بر صدور دســتور 
موقت(جلوگيــرى از نقــل و انتقــاالت ســند 2101 فرعى از 1018 فرعــى از 24 اصلــى در قريه رمك 
رامســر) نظر به اين كه وكيل درخواســت كنندگان خواســته خود را مســترد نمود دادگاه قرار رد دستور 
موقت را صادر و اعالم مى نمايد.اين رأى به استناد ماده 115 ق آ د م ضمن اعتراض به اصل رأى قابل 

اعتراض در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
سيد جابر نقى زاده موسوى-دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى رامسر

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم مهديه يحيى زاده با رائه استهشــاديه شــماره تنظيمى دفترخانه 49 آمل طى درخواست مورخ 
96/32618-96/1/21 تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى877149الف 94 شش دانگ پالك 4797 
فرعــى از 3 اصلــى واقع در بخش 9 ثبت آمل كه در صفحه 98 ج 425 ذيل شــماره ثبت 88981 به نام 
مهديه يحيى زاده ف مصطفى صادر و تســليم شــد و در اثر جابه جايى منزل  مفقود شده رانموده است و 
برابر ســند رهنى 19985-94/12/5 دفترخانه 145 آمــل در رهن قرار دارد كه در اجراى ماده 120 
اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار در يك نوبت مى گردد 
چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــند ظرف مدت ده روز پس 
از تاريخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله بــه اين اداره اعالم 
نمايند.چنانچــه پس ازاتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت 
يا ســند معامله ارائه نشــود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالكيت المثنى به نام مالك 

خواهد نمود.م/الف
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

اجراييه
ش بايگانى شعبه:900089 محكوم له: شركت صنايع مهتاب خراسان به نشانى مشهد كيلومتر 16 
جاده قوچان بعد از نيروگاه طوس محكوم عليه: اميرعباس رزاقى ف حسن-مجهول المكان** عليرضا ثقفى 
ف چراغعلى وكيل شــركت صنايع مهتاب خراســان محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شماره 96/10/17-96047001091616 شماره دادنامه مربوطه 9009971210500264 محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت چهارصدونودميليون ريال اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك ها لغايت اجراى حكم و پرداخت نيم عشر دولتى 

در حق صندوق دولت.م/الف
مدير دفتر شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى آمل-فاطمه صادقى

آگهى صورت طبقه بندى بستانكاران شركت ورشكسته در حال تصفيه گروه تشبندان صنعت
ش رهگيــرى: 116920849 ليســت صورت طبقه بندى بســتانكاران ورشكســته به نام شــركت 
ورشكســته گروه تشبندان صنعت به شماره ثبت 3536 تهيه و تنظيم گرديده و در شعبه ششم حقوقى 
دادگسترى آمل به آدرس آمل - خيابان امام رضا(ع) -دادگسترى شهرستان آمل موجود است لذا كليه 
بســتانكاران و اشــخاص ذينفع مى توانند به شــعبه مراجعه نموده و چنانچه اعتراضى نســبت به صورت 
تنظيم شده داشته باشند ظرف مدت بيست روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به دفتر شعبه 
6 دادگاه حقوقى آمل مســتقر در دادگســترى آمل(دادگاه صادركننده حكم توقف) تقديم نمايند.بديهى 

است پس از انقضاى مدت مذكور تصميم اين ماخذ قطعى خواهد بود.م/الف
 فرخ داورپناه-مدير تصفيه شركت ورشكسته در حال تصفيه گروه تشبندان صنعت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ابوذر عمران
خواهان محمد نقدعلى پور نيازى واقف با وكالت سپيده عباسى دادخواستى به طرفيت ابوذر عمران 
به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982056100114 
شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 96/11/28 ساعت 9 تعيين گرديد 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گــردد 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 رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

آگهى مزايده نوبت دوم
به حكايت پرونده كالسه 930277 اجراى احكام سرخرود محكوم عليه بهمن موسى پور بيشه كاليى 
ف منوچهر محكوم اســت به پرداخت 131,049,178ريال بابت اصل خواســته به انضمام خسارت تاخير 
تاديه روزانه مبلغ 55451 ريال كه تا تاريخ نامه محاســبه شــده در حق موسسه مالى و اعتبارى عسگريه 
و پرداخت 4963787 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت در حق محكوم له موسســه 
عســگريه باتوجه به توقيف مال ، نظر به انجام مراحل كارشناســى تمامى مال توقيفى از طريق مزايده در 
تاريخ 96/11/8 ســاعت 9 الى 10 صبح در اجراى احكام دادگاه عمومى بخش سرخرود و در صورت نياز 
در محل مورد نظر به فروش مى رسد.متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ 
مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر اجرا مراجعه نمايند.مزايده از قيمت پايه شــروع و كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايندبرنده مزايده خواهند شــد و هم چنين 10درصد(ده درصد) مبلغ 
اعالمــى آن فــى المجلس برابر ماده 129 قانون مذكور و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و 
يــك هفتــه پس از برگزارى مزايده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى 
انتقــال اموال صــورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزايده باقيمانده بهــاى اموال را ظرف مدت يك ماه 
تعيين شده نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عطف به  پرونده 
كالسه 930277 اجرا درخصوص ارزيابى پالك ثبتى 164 فرعى از 23 اصلى واقع در روستاى بيشه كال 
كوچه فرهنگ 40 به استحضار مى رساند اين جانب در معيت آقاى بهمن موسى پور بيشه كال مالك سهم 
مشــاعى پالك مذكور از موقعيت پالك مذكور بازديد و پس از بررســى هاى الزم گزارش آن به شــرح زير 
اعالم مى گردد. پالك ثبتى 164 فرعى از 23 اصلى به مســاحت 8932 مترمربع با حدود ومشــخصات زير 
مى باشــد. شــماال به طول هاى 74/50 متر به پالك 166 و 269 متر به پالك 156 فرعى شــرقا به طول 
هاى 20به 23 اصلى دوم به طول 30 متر به مرز محله كيله جنوبا در ســه قســمت اول به طول 57/50 
متر به پالك 163 فرعى دوم به طول 93 متر به پالك 163 فرعى و سوم به طول 205 متر به پالك 163 
فرعى غربا به طول 19 متر به مرز منتظرآباد منتهى مى باشد به ميزان 2233 سهم مشاع از 8932 سهم 
شــش دانگ كه نيم دانگ از شــش دانگ آن وقف مى باشــد به نام بهمن موســى پور بيشه كال مى باشد 
.پالك مذكور به صورت زارعى مورد اســتفاده مى باشــد. نظريه كارشناسى: با عنايت به موارد مطروحه و 
نظر به موقعيت مكانى پالك و لحاظ نمودن جميع جهات در امر ارزيابى ارزش 2233 ســهم مشــاع با كســر 
ميزان كه به ميزان 186/08 ســهم مى باشــد بنابراين ارزش 206992 ســهم مشــاع از سهم مالك به 

ميزان 1,230,000,000 ريال تعيين مى گردد.م/الف
نوبال-منشى اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى سرخ رود


