
11 یک شنبه  17 تیر 1397  شماره 4785  آگهی

آقاى محمد محمدى  به  دادخواست و ضمائم  و  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى   
فرزند   خواهان خانم ها عشرت فرارى فرد و معصومه خان جهانى اصل  
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد محمدى به خواسته توهين و تهديد 
و مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982155700007  شعبه 1176دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى قدس تهران (1176 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/5/20 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
تا  كثيراالنتشار آگهى مى گردد  از جرايد  يكى  نوبت در  خواهان مراتب يك 
به دفتر دادگاه مراجعه و  انتشار آگهى  تاريخ  از  خوانده ظرف يك ماه پس 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
 40889/ م الف                     مديردفتر دادگاه كيفرى شعبه 1176 دادگاه كيفرى 
جليل عبداللهى  دو مجتمع قضايى قدس تهران (1176 جزايى سابق) – 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على شاه ولدى 
فرزند  خواهان آقاى رامين كاظمى شاد  دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
على شاه ولدى به خواسته مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى  مطرح 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982155500507  كه به 
جزايى   1176) تهران  قدس  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1176 شعبه 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/20 ساعت 9:30 تعيين كه حسب 
علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
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 .
 40890/ م الف                     مديردفتر دادگاه كيفرى شعبه 1176 دادگاه كيفرى 
جليل عبداللهى  دو مجتمع قضايى قدس تهران (1176 جزايى سابق) – 

دادگاه   1022 شعبه    9609982113000426 كالسه  پرونده  دادنامه   
تصميم   ( (1022جزايى سابق   تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 
:آقاى روشن على حبيبى به نشانه تهران خ- شهيد  نهايى شماره  شاكى 
به  محمدى  حسن   آقاى  متهم   21 پ  دوم  شهاب  ك  خمينى   مصطفى 
شاكى   : گردشكار  عمدى   جرع  و   : ضرب  اتهام  امكان   مجهول  نشانى 
و  شعبه  اين  به  ازارجاع  پس  كه  داشته  تقديم  باال  متهم  عليه  شكايت 
دادگاه  العاده  فوق  دروقت  قانونى  تشريفات  وجرى  فوق  كالس  به  ثبت 
بتصدى  امضاء  كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده و 
به صدور  مبادرت  آتى  اعالم وبشرح  انجام شده ختم رسيدگى  تحقيقات 
راى مى نمايد   «راى دادگاه » بزهكار آقاى حسن محمدى دائر بر ايراد 
صدمه بدنى عمدى موضوع شكايت آقاى روشن على حبيبى با عنايت به 
محتوبات پرونده، شكايت شاكى ،گواهى  گواهان ، نظريه پزشكى قانونى 
،عدم حضور متهم دردادسرا و دادگاه جهت دفاع از خود محرز است  و 
برمحكوميت  حكم  اسالمى  مجازات  قانون   714 559و  مواد  به   مستنداّ 
ملتحمه  زير  خونريزى  بابت   از  كامله  ديه  درصد   نيم  پرداخت  به  متهم 
1 درصد كامله از بابت حارصه  چشم چپ و تورم گونه چپ و پرداخت 
ورود  ازتاريخ  سال  يك  مدت  ظرف  شاكى  درحق  صورت  چپ  سمت 
20روز پس  ، راى صادره غيابى محسوب و ظرف  صدمه صادرميگردد 
ديه  ميزان  به  توجه  با  آن  پس  و  شعبه  دراين  واخواهى  قابل  ابالغ  از  

قطعى است  .
40892/ م الف                     رئيس 1022 دادگاه كيفرى 2 تهران  وحيد مهربان 

آگهى احضار متهم  درخصوص شكايت شاكى آقاى حسن امينى عليه آقاى 
وحيد كالته مبنى بر سرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609982913300859 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان پرديس 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/19 ساعت 12:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار 
ثانى  كامل خود نسخه  نشانى  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  دفتر  به  آگهى 
در  رسيدگى  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

دادگاه حاضر گردد  .
 102 شعبه  كيفرى  دادگاه  مديردفتر  الف      م   /40885  
حبيبى  منيژه   – پرديس  شهرستان  دو  كيفرى  دادگاه 

آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  ابالغ   آگهى   
شعبانعلى بابايى حيدرى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980244100311 شعبه 1161 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى 
قدس تهران (1161 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/3 ساعت 
آِيين  قانون  ماده 433  دادگاه طبق موضوع  تعيين كه حسب دستور   10:30
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان  دادرسى كيفرى به علت مجهول 
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  .
 40886/ م الف                منشى دادگاه كيفرى شعبه 1161 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى قدس تهران ( 1161 جزايى سابق) – مريم خرم پور 

آگهى ابالغ  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى علينقى 
برجسته سياهكلرودى فرزند حسين مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609982155500949 شعبه 1161 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
قضايى قدس تهران (1161 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/30 
ساعت  11:00تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 433 قانون 
درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  كيفرى  دادرسى  آِيين 
تا  كثيراالنتشار آگهى مى گردد  از جرايد  يكى  نوبت در  خواهان مراتب يك 
به دفتر دادگاه مراجعه و  انتشار آگهى  تاريخ  از  خوانده ظرف يك ماه پس 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد  .
 40887/ م الف                منشى دادگاه كيفرى شعبه 1161 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى قدس تهران ( 1161 جزايى سابق) – مريم خرم پور 

دادگاه  جزايى   101 شعبه   960836 شماره  پرونده  در  احضار   آگهى 
اتهام  به  كه  فرهاد  فرزند  صفايى  فرخ  متهم  به  فشافويه  بخش  عمومى 
نبودن محل  به معلوم  با توجه  لذا  دارد  قرار  تعقيب  تهديد تحت  توهين و 
 344 او طبق ماده  ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به  اقامت وى و عدم 
كثيراالنتشار  روزنامه  در  نوبت  يك  مراتب  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون 
آگهى و به متهم ابالغ كه در مورخ 97/6/3 ساعت 10 صبح در اين شعبه 
غيابا  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  داشته  مقرر  ضمنا  گردد  حاضر 

نمايد. مى  تصميم  اتخاذ 
   40888/ م الف        مديردفتر شعبه 101 جزايى بخش فشافويه – خدابنده 

آگهى اجرائيه
محكــوم له: جواد طاهــرى فرزند محمد ، محكوم عليه: محمد على احمد نژادتمــى جانى فرزند محمود- پيرو 
آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به محمد على احمد نژاد تمى جانى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى 
شــود طبق اجرائيه صادره از شعبه اول شــوراى حل اختالف چابهار در پرونده كالسه 960296 به موجب دادنامه 
شــماره 9609975457100481 مورخ 1397/4/5 صادره از شعبه اول محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ 1396/7/17 
لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ 1077500 ريال بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى و در مرحله بدوى 
در حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده 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 اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 
قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه 

و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/75
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده: 9709985452100091- بايگانى: 970100 - خواهان: نعمت اهللا رندنژاد فرزند غالم 
محمد ، خوانده: فرهاد كاظمى فرزند محمد اكبر (مجهول المكان) خواســته:مطالبه طلب ، خواهان آقاى نعمت اهللا 
رندنژاد فرزند  غالم محمد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فرهاد كاظمى فرزند محمد اكبر مجهول المكان به 
خواسته مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985452100091 شعبه اول 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/24 ساعت 9/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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/76
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت يك قطعه زمين فاقد مساحت بشــماره 398 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد كه ذيل ثبت 
و صفحه 398 دفتر جلد 71 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 3/149279 بنام آقاى محمد گلســتانى صادر و 
تســليم گرديده اســت. ســپس مهدى نوحى طبق وكالتنامه 9860-1397/3/5 دفترخانه 1027 تهران ازجانب 
مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشماره 11394-1397/4/6 بگواهى 
دفترخانه 3 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و 

تسليم خواهد شد. م الف/5283
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ زمين بمساحت 976/75 مترمربع بشماره 872 فرعى از 90 اصلى واقع در  آئينه 
ورزان كه ذيل ثبت و صفحه 385 دفتر جلد 381 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 030125 بنام خانم زهرا 
مرادى صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 000040 و000039-1397/1/29 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت 
آن بعلت نامعلوم و قيد نشــده مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده 
است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5286
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: خداوردى عاشقى فرزند نجات اله ، شغل آزاد ، به نشانى رودهن جنب اداره پست فالل 
باباخودى ، مشخصات محكوم عليه: فاطمه مفتخرى اولنكى نژاد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
1558 مورخ 95/12/7 شوراى حل اختالف رودهن حوزه ششم كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت 
حاصل كرده است محكوم عليه محكوم است به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمى بر انتقال 
فيش تلفن همراه مذكور به نام محكوم له به انضمام هزينه دادرسى و نيم عشر در حق دولت. محكوم عليه محكوم 

است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/5285
رئيس حوزه ششم شوراى حل اختالف رودهن

متن آگهى مزايده
به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق (9600068) ششدانگ يك باب خانه پالك (پنجهزار و نهصد و هشتاد 
و شش فرعى از نهصد پانزده) 915/5986 واقع در عبدامام گناوه بخش شش بوشهر در صفحه 267 دفتر امالك 
جلد 49 ذيل ثبت 7458 به نامه آقاى ماندنى خواجه ثبت و صادر شــده اســت حدود و مشخصات: شماال 14/80 
متر درب و ديوار است به كوچه شرقا به طول 17 متر ديواريست به پالك915/817 جنوباً به طول 15 متر ديوار 
به ديوار پالك 915/817 غرباً به طول 16/25 متر به ديوار پالك 915/817 طبق ســند رهنى شــماره 19265 
دفترخانه 18 بوشهر در قبال مبلغ 1/528/500/000ريال در رهن بانك قوامين مديريت شعب استان بوشهر 
قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 1/654/730/000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق واقع در گناوه 
بلوار جمهورى اسالمى كوچه روبروى ايستگاه پمپاژ شبكه جمع اورى فاضالب شهر گناوه داراى 247/50 مترمربع 
عرصه و 114/24 مترمربع  اعيانى در يك طبقه با قدمت حدوداً 25 سال و داراى انشعابات آب و برق و تلفن كه 
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشــد ملك مذكور در حد شــمال عرصه كوچه در تعريض قرار دارد 
ساختمانى با مصالح بنايى و ديوار باربر با نماى بيرونى آجر و نماى داخل نازك كارى است پالك فوق از ساعت 9 الى 
12 روز شنبه مورخ 97/5/6 در اداره اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه واقع در گناوه بلوار امام على (ع) 
جنب دانشگاه پيام نور از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 1/654/730/000 ريال (يك ميليارد 
و ششصد و پنجاه و چهار ميليون و هفتصد و سى هزار ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى 
شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ، 
وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل  مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 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 

ومكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/17- تاريخ مزايده: 97/5/6- م الف/327
 اداره ثبت اسناد و امالك شعبه اجرا شهرستان گناوه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به 1- احمد رضائى 2- رســول پناهى كه در 
پرونده كالسه 970242 به اتهام مشاركت در سرقت تعزيرى مشدد تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در 
وقت رســيدگى مورخ 97/5/24 راس ســاعت 12/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در 

موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/595
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مســعود ذاكرى بشــماره شناسنامه 2 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970198 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان آقاى حسين ذاكرى 
به شماره شناسنامه 12 در تاريخ 1396/5/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از : 1- خانم معصومه قاسمى فرزند شكراله به ش ش 12 صادره از دماوند همسر متوفى 2- آقاى جواد 
ذاكرى فرزند حســين به ش ش 8 صادره از دماوند پســر متوفى 3- خانم محبوبه ذاكرى فرزند حسين به ش ش 
14 صادره از دماوند دختر متوفى 4- آقاى مسعود ذاكرى فرزند حسين به ش ش 2 صادره از دماوند پسر متوفى 
5- آقاى منصور ذاكرى فرزند حســين به ش ش 7 صادره از دماوند پســر متوفى 6- خانم مرضيه ذاكرى فرزند 
حسين به ش ش 4 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5281
رئيس شوراى حل اختالف حوزه يك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى محمد امينى بشماره شناسنامه 59 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970123 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى نوراله محمد امينى 
به شماره شناسنامه 47 در تاريخ 1396/5/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از : 1- آقاى مهدى محمد امينى فرزند نوراله به ش ش 59 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى جواد 
محمد امينى فرزند نوراله به ش ش 1 صادره از دماوند پسر متوفى 3- خانم مريم محمد امينى فرزند نوراله به 
ش ش 146 صــادره از دماوند دختر متوفى 4- خانم اقدس اســمعيلى فرزند علــى اكبر به ش ش 50 صادره از 
دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مد ت يك ماه به اين شورا 

تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5284
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139760324004000106 مورخه 1397/3/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خورموج تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى ابول كرمى فرزند حسين بشماره شناسنامه 698 صادره از دشتى در ششدانگ 
يــك بــاب خانه به مســاحت 409/45 مترمربع پالك 1499 فرعــى از 1667 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
1667/102 اصلى قطعه 4 بخش 5 واقع در شــهر كاكى خريدارى از مالك رســمى آقاى ســيف اهللا قاسمى محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/17- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/5/1 - م الف/207
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان دشتى

آگهى احضار متهمان
نظــر بــه اينكــه آقايان 1- ايــرج ملكى فرزنــد عزيزاله به اتهام ســرقت تعزيــرى 2- شــابختى ميرزانژاد 
فرزنــد شــيخ محمد بــه اتهام تحصل اموال مســروقه پيرامون شــكايت شــكات پرونــده، در پرونده كالســه ى 
97099883155200169 بــه شــماره بايگانــى 970274ب8 تحت تعقيب كيفرى مى باشــد و ابالغ احضاريه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ايشــان ممكن نبوده لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى 
مصوب 1392/12/04 به نامبردگان اعالم مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ نشــر اين آگهى جهت دفاع از اتهام 
انتســابى خود در اين شعبه حاضر در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى تصميم مقتضى اتخاذ مى گردد. 

م الف/12/413
بازپرس شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به شاهپور پروار كه در پرونده كالسه 970240 
به اتهام مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى و توهين به اشخاص عادى موضوع شكايت بهروز ملكى تحت تعقيب 
مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/5/24 راس ســاعت 11/00 صبح با در دست داشتن 
شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/591
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب ســال 
1392 آقــاى محمــد اســدى فرزند يزدان در پرونــده كالســه 9609988315500073 به اتهام مشــاركت در 
نگهدارى 6 كيلو و 760 گرم گراس و حشيش تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 
1397/6/14 ســاعت 8 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى 

نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/593
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى پيمان محمدى و مهدى شهســوارى دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- افشــين كريمى 2- 
بهرام شــيرازى 3- فرزاد ســرينى 4- الهام كريمى 5- سميرا گودرزى به خواسته نزاع دسته جمعى مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315200415 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(107 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/21 ساعت 11/00 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/594
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالواحد رئيســى داراى ش ش 5259340957 به شــرح دادخواســت به كالســه 30/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالســتار بلوچى به شناسنامه 
5259734610 متولــد 1397 در تاريــخ 1397/2/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- مروان بلوچى دارنده ش ش 6690210014 متولــد 1387 صادره از حوزه 3 
نيك شــهر 2- شــايان بلوچى دارنده ش ش 6690181626 متولد 1385 صادره از حوزه 3 نيك شــهر 3- سنا 
بلوچى دارنده ش ش 6690326667 متولد 1395 صادره از حوزه قصرقند 4- رخسانه رئيسى دارنده ش ش 
525975487 متولد 1363 صادره از حوزه 8 چابهار 5- نورخاتون بلوچى دارنده ش ش 5259098595 متولد 
1339 صادره از حوزه 3 نيك شــهر 6- عبدالواحد رئيســى دارنده ش ش 5259340957 متولد 1333 صادره 
از حوزه قصرقند ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادره خواهد شد. م الف/54
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

مفقودى
بــرگ ســبز و ســند كمپانى ســوارى مــزدا تيــپ 323 اف ال رنگ نقــره اى متاليك مــدل 83 ش موتور 
ZM664921 شاســى 83MBED20635 پالك ايران33-797ى84 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./

نوبت دوم

ســند كمپانــى و ســند خودرو(بــرگ ســبز)پرايد جى تــى ايكــس آى نقــره اى متاليك مــدل 1385 ش 
موتور1701484 شاسى S1412285943881 پالك 62-695ب74 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

شناســنامه مالكيت پــژو206 به شــماره 82-437ن42 ش موتــور 10FSS14950499 بــه نام محمد 
حيدرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

ســند مادر كمپانى وانت پيكان به شــماره 72-457و26 ش موتور 11284071428 به نام ثريا باقرى 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

برگ ســبز و سند كمپانى-كارت ماشــين و شناســنامه مالكيت وانت پيكان به شماره 72-729ى26 ش 
موتور 11487024429 به نام احسان فوالدى سوادكوهى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

دادنامه
پرونده:9609981291300572 دادنامه:9709971291300306 خواهان:ســيد شهريار مفيديان 
ف ســيدكاظم با وكالت عليرضا رضايى ف حسين و شــراره مفيديان ف سيدكاظم خواندگان:1-روژان 2-مريم 
3-فاطمه 4-مهرى 5-مهرانگيز 6-منيژه همگى داللت ف محســن 7-نســترن كشــت دار ف اســداهللا همگى 
مجهول المكان خواسته ها:1-ابطال مبايعه نامه(مالى)2-استرداد ثمن معامله ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى 
سيد شهريار مفيديان با وكالت دكتر عليرضا رضايى و دكتر شراره مفيديان به طرفيت 1-نسترن(صديقه) كشت 
دار 2-فاطمه3-مهرى4-مريم5-مهرانگيز6-منيژه7-روژان همگى داللت(خوانده رديف 7 با قيوميت خوانده 
رديف اول) به خواســته 1-صدور حكم به اعالم بطالن بيع نســبت به بخشى از مبيع به لحاظ كسرى مساحت به 
ميــزان 736/40 مترمربع از پالك ثبتى 128 فرعى از 8 اصلى بخش 12 ثبت بابلســر مقوم به 20,001,000 
ريال 2-اســترداد ثمن مربوط به كســرى  مبيع پالك 128  فرعى به قيمت روز با جلب نظر كارشناســى مقوم به 
20,0001,000 ريال با احتساب خسارات دادرسى ، خالصه ادعاى خواهان كه از سوى وكالى وى مطرح شده آن 
است كه خواهان به علت طلب از مورث خواندگان و صدور حكم و ارسال نيابت از دادگاه تهران به اجراى احكام 
مدنى بابلسر طى پرونده كالسه 62/86 اجراى احكام مدنى بابلسر و انجام مزايده در فروش پالك ادعايى نهايتا 
خواهان اين دعوى به عنوان محكوم له آن پرونده در قبال طلب خود پالك ادعايى را با مساحت 4700مترمربعى 
برابر ســند رســمى و كارشناســى صورت يافته برابر قيمت پايه قبول مى نمايد اما بعد از آن در پى  اختالفات 
با همســايگان پالك مذكور متوجه كســرى مســاحت ملك خود به ميزان 736/40 مترمربع مى گردد كه كســرى 
ادعايى برابر پرونده  كالسه 930757 اين شعبه و كارشناسى ثبتى در آن پرونده اعالم كه منجر به رأى قطعى 
شده براى اساس خواهان خواستار بهاى كسرى مساحت زمين ادعاى به قيمت روز با اعالم بطالن بيع نسبت به 
مســاحت كســرى اعالمى شده در بررســى صورت يافته و نظر اين محكمه در اين كه اخذ ملك ادعايى بابت طلب 
خواهان در پرونده اجرايى و كســرى مســاحت ادعايى در آن حق طرح دعوى مجدد را به خواهان نمى دهد بلكه 
مى تواند در همان پرونده اجرايى نسبت به مانده طلب خود به ازاى كسرى مساحت زمين مابه ازاى بهاى تعيينى 
در روز مزايده اقدام نمايد اما اين رأى برابر اعالم نظر شعبه 18 تجديدنظر طى دادنامه 97/3/9-970266 
نقض و تكليف در اعالم نظر ماهيت امر شدند براين اساس در نظر اين دادگاه اقدام دادگاه در پرونده اجرايى 
و ســپردن ملك در قبال طلب محكوم له از طريق مزايده بيع تلقى نشــده و حكم تمليك صادره از ســوى دادگاه 
نه از باب بيع بلكه حكم مقام قانونى و قاعده امرى اســت و از آثار بيع برخوردار نخواهد بود كه بشــود از آثار 
عقد بيع از جمله بطالن عقد بيع استفاده شود بر اين اساس ادعاى اول خواهان غيروارد تشخيص و برابر ماده 
197 ق آ د م حكم به بطالن اين دعوى صادر مى گردد اما در مورد خواسته دوم از آن جايى كه در راستاى اخذ 
طلب قطعى خواهان در پرونده اجرايى 62/86 اجراى احكام مدنى بابلسر(نيابتى از تهران) با توقيف پالك 128 
فرعى متعلق به مورث خواندگان و با انجام كارشناســى به ازاى هرمتر 500,000 ريال برابر نظريه كارشناســى 
مهندس ســيد مهدى عيســى زاده و با مساحت 4700مترمربع برابر سند رســمى كه در پرونده 930757 اين 
شعبه در پى اختالفات حادثه شده با مجاورين ملك به لحاظ تداخل ثبتى پيش آمده برابر نظريه كارشناسى على 
قلى زاده كردى به ميزان 736/40 مترمربع كســرى مســاحت اين پالك گزارش شده كه برمبناى آن رأى قطعى 
صادر شــده و از ســوى خواندگان نسبت به اين ادعا ايرادى نشــده و به اين نحو خواهان در قبال محاسبه بهاى 
زمين در زمان مزايده در قبال طلب خود به مقدار اين ميزان درواقع به طلب خود نرسيده و مى بايست به آن 
ميزان از بهاى مانده را دريافت دارد كه در نظر اين دادگاه تنها مســتحق بهاى كســرى زمين براساس بهاى زمان 
مزايده با خسارت تاخير تاديه آن خواهد بود نه بهاى روز آن چرا كه زمين مذكور را در قبال طلب خود پذيرفته 
و در صورت احراز كســرى آن به اصل طلب كه وجه نقد وى بوده مى بايســت مبناى مطالبه قرار گيرد نه زمين 
ادعايى كه در قبال آن طلب بوده بنابراين با پذيرش اين قســم از ادعا برابر مواد 198-515-519-522 ق 
آ د م حكم بر محكوميت خواندگان به ميزان ســهم آن ها از ماترك مرحوم محســن داللت ضمن رعايت مقررات 
مواد 225-226-232-242-246-247و248 قانون امور حسبى و برابر گواهى حصر وراثت صادره شماره 
122-89/1/31 قانون شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره يك حوزه 4 تهران جمعا به ميزان 368,200,000 
ريال در قبال كســرى مســاحت مقدار 736/40 مترمربع از پالك 12/8/128 ثبت بابلسر به ازاى هرمترمربع 
500,000 ريال برابر نظريه كارشناســى در زمان مزايده مورخ 86/8/29 و پرداخت خســارت تاخير تاديه از 
زمــان مزايــده 86/8/29 تا زمان پرداخت برابر نرخ تورم اعالمى بانــك مركزى و پرداخت 10,947,000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و پرداخت 10,036,800 ريال بابت حق الوكاله وكيل براى مرحله بدوى در حق خواهان 
صادر مى گردد.اما نســبت به پرداخت بهاى روز زمين ادعايى به ميزان كســرى برابر اســتدالل صورت يافته و 
اين كه تعلق ملك به خواهان در قبال اصل طلب وى كه وجه نقد بوده و در قبال آن پالك ادعايى را در مزايده 
قبول نموده كه به لحاظ كســرى مســاحت ملك نام برده در واقع حق مطالبه اصل مانده وجه نقد را داشــته نه 
كســرى مســاحت ملك بنابراين اين قسمت از ادعا نيز در نظر دادگاه غيرقابل پذيرش بوده و با استناد به ماده 
197 ق آ د م حكــم بــه بى حقى خواهان صادر مى گردد.راى صادره در محكوميت خواندگان غيابى اســت ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه سپس ظرف مدت بيست روز ديگر پس از آن در صورت 
عدم واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.نسبت به بطالن و بى حقى دعوى 
، حضورى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.

ضمنا خواهان و وكالى وى ملزم به ابطال كسرى هزينه دادرسى و تمبر وكالتى مى باشند.م/الف
رييس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-ستار عموزاده آرائى

اجراييه
ش پ :20/761/96 محكــوم لــه:داوود عامريون با وكالت ربابه حســينى محكوم عليه:نفيســه زنديه-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 19 -97/1/22 شــعبه 20 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت  هشــتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت دوميليون و 
يكصدوســى و دو هزاروپانصدريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها  تا 
زمان اجراى حكم و نيم عشــر دولتى طبق تعرفه.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 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى

ابالغيه
ش پ :9609982056200525ابــالغ شــونده حقيقى:محمــد يزدانى ف جعفر تاريــخ حضور:97/6/4 
يكشــنبه ســاعت 10 محل حضور:محمودآباد درخصوص دعوى سيد قربان رضوى به طرفيت شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به صورت 
الكترونيــك انجــام خواهد شــد و ابالغ به صــورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين 
ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه 
جهت ورود به سامانه،حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد

اجراييه
ش پ :19/96/372 محكــوم لــه: آرام ايمانــى بــا وكالــت مختار رحيمــى و زهره ركنى ابجــدى محكوم 
عليهم:1-غالمرضا حســينى ف ســيداحمد-مجهول المكان 2-شــركت فراورده هاى لبنى طالشير سارى شماره 
ثبت 10219 ســارى پشــت بيمارســتان شــهيد زارع به موجب رأى 580-96/10/4 شــعبه 19 شوراى حل 
اختالف ســارى كه قطعيت يافته نامبردگان متضامنا محكوم اند به پرداخت 72,680,000 ريال اصل خواسته و 
978,500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك ها تا اجرا در حق خواهان . ضمنا هزينه نيم 
عشــر دولتى طبق تعرفه پرداخت گرديد.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم 
عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخــت محكــوم 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 19 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :18/96/421 محكوم له:بانك ســينا با وكالت صفدر عليزاده محكوم عليهم:1-فائزه سليمانى2-
مهــرزاد فالحت گر3-نيما طريقتى 1-ســارى كمربنــدى غربى كوى اصحاب جنب نانوايــى صلواتى 2و3-مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 550-96/11/7 شــعبه هجده شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكم 
عليهــم محكوم اند به پرداخت تضامنى هشتادوســه ميليون ريال اصل خواســته و يــك ميليون و يكصدوهفت 
هزاروپانصد ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه در حق خواهان 
به عالوه نيم عشر دولتى. اجراى احكام مدنى مكلف است خسارت تاخير تاديه دين را از تاريخ صدور گواهينامه 
عدم پرداخت لغايت اجراى حكم.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميثم على زاده دهنه ســرى ف ابراهيم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970348 اين شــعبه 
ثبــت گرديــده درخواســت صدور گواهــى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كــه شــادروان ابراهيم على 
زاده دهنه ســرى ف مســلم ش ش332 صادره بابلســر در تاريخ 84/11/28 در شهرســتان بابلســر  بدرود 
زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ايراندخت متانــى پورخيلى ف حبيب اله ش م 
5779603170 همســر متوفى2-مجيــد ش م 4980201784   3-محمد ش م 4989753208   4-ميثم 
ش م 4989817966   5-مهرداد ش م 4989862597  همگى على زاده دهنه ســرى   نام پدر: ابراهيم-

فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 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 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فاطمه غفارى
خواهان ســهيل شرافتى طبرستانى دادخواستى به طرفيت فاطمه غفارى به خواسته مطالبه خسارت مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982062500212 شــعبه 5 شــوراهاى حل اختالف بابلسر ثبت و 
وقت رسيدگى  97/5/22 ساعت 10:30  تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه ،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آييــن دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتــب 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 نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-شهربانو لطف بخش

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان حسن ضيامقدسى  
بدين وســيله به مجهول المكان فوق الذكر ابالغ مى گردد خواهان خواهان آتنا حســين زاده دادخواستى 
دايــر بــر مطالبه خســارت  به طرفيت شــما در اين شــورا مطرح نمودكه حســب ارجاع و پس از ثبت به كالســه 
13/470/97 جهت رســيدگى به روز شنبه 97/5/20 ســاعت 9:30 تعيين وقت گرديده ليكن به دليل عدم 
دسترســى به نشانى شــما مراتب ابالغ وفق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى و حسب تقاضاى خواهان يك 
بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرســى جهت اعالم نشــانى خود 
و دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمائم حاضر شــويد در غير اين صورت شــورا غيابا رســيدگى و تصميم 
شايســته را اتخاذ خواهد نمود.ضمنا چنانچه منبعد نيازى به انتشــار آگهى باشــد فقط يك نوبت و مدت آن ده 

روز مى باشد.م/الف
دبيرشعبه 13 شوراى حل اختالف بابل-عباس نژاد

دادنامه
پرونده:9609981953200746 دادنامه:9709971953200131 خواهان:حسن ميرعلى مرتضائى 
ف ســيد حســين با وكالت عليرضا صداقت يكتا ف عباس خواندگان:1-حســن عباســى فرد ف عباس-مجهول 
المكان2-طاهر كالنترى ف ميرزاحســن 3-آصــف صاحب جواهر ف عبدالعزيز4-رضــا عظيمى ف اكبر با وكالت 
على اصغر دل زنده روى ف جواد 5-بانك كشــاورزى عباس آباد به نشــانى عباس آباد خيابان آزادگان خواســته 
ها:1-خلع يد مشــاعى و تحويل قدرالســهم خواهان از پالك ثبتى مزبور به مشــاراليه به شــرح متن2-مطالبه 
اجرت المثل به نســبت ســهم الشــركه خواهان و نيز پرداخت كليه خســارات قانونى و هزينه دادرســى و حق 
الوكاله وكيل3-اعالم بطالن بيع نامه هاى عادى 92/1/10 و 94/8/19 نســبت به دو سهم از صد سهم شش 
دانگ پالك ثبتى به شرح متن 4-الزام به تنظيم سند رسمى صلحنامه وفق بند 2 ماده 47 قانون ثبت به شرح 
متن ((رأى دادگاه)):  درخصوص دادخواست حسن ميرعلى مرتضايى با وكالت عليرضا صداقت يكتا به طرفيت 
حســن عباســى فرد –آصف صاحب جواهر-طاهر كالنترى-بانك كشــاورزى-رضا عظيمى با وكالت على اصغر دل 
زنده روى به خواســته اعالم بطالن بيع نامه هاى عادى 92/1/10و 94/8/19 نســبت به دو ســهم مشــاعى از 
صد ســهم شــش دانگ پالك ثبتى به شرح متن مقوم به بيست و يك ميليون ريال-الزام به تنظيم سند رسمى 
صلحنامه وفق بند 2 ماده 47 قانون ثبت به شــرح متن مقوم به بيســت و يك ميليون ريال-خلع يد مشــاعى و 
تحويل قدرالســهم از پالك ثبتى مزبور به مشــاراليه به شرح متن مقوم به بيست و يك ميليون ريال-پرداخت 
اجرت المثل به نسبت سهم الشركه خواهان و نيز پرداخت كليه خسارات قانونى-هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيل على الحساب مقوم به بيست و يك ميليون ريال، نظر به دادخواست تقديمى خواهان كه مدعى شده مالك 
ملــك پالك 13 فرعى از 149 اصلى آقاى صاحب جواهر حســب ســابقه ثبتى بوده از تاريــخ 1384/4/18 ده 
درصد از زمينش را به حسن عباسى فرد مى فروشند كه اين معامله به وسيله حكم قضايى تنفيذ شده بعد از 
آن و با حدوث اختالف فى مابين مالك اصلى و آقاى عباســى فرد و النهايه مصالحه طرفين از ناحيه آقاى عباســى 
فرد دو ســهم پالك مذكور را به موكل صلح مى نمايد ولى نامبردگان بدون اذن موكل آن را به خواندگان بعدى 
انتقال مى دهند على هذا خواستار صدور حكم به شرح ستون مى باشم ضمن آن كه پالك مذكور در رهن بانك 
كشاورزى است نظر به محتويات پرونده و حسب سوابق ثبتى استعالم شده كه پاسخ آن ضم سابقه است ملك 
مورد تنازع قبل از تنظيم صلحنامه عادى در رهن بانك كشاورزى قرار گرفته و به جهت در رهن بودن آن تنظيم 
آن به صورت رســمى در دفترخانه و انتقال ســند آن امكان پذير نيســت و بنابراين به جهت عدم تنظيم آن به 
صورت رســمى در دفترخانه به صورت عادى اســت و اســناد عادى به موجب مواد 47و48 قانون ثبت اســناد و 
امالك قابليت پذيرش در محاكم را ندارد بنابراين دادگاه دعوى خواهان را غيرقابل استماع دانسته وفق ماده 
2 ق آ د م قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى محسوب ظرف بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
 رييس شعبه دوم حقوقى دادگسترى عباس آباد-نقى سيار

دادنامه
پرونده:9509982010301291 ادنامه:9709972010300542 خواهان:ابوالفتح نيك نام ف جواد با 
وكالت صديقه فهيمى ف رضا خواندگان:1-رقيه ســفيدابى ف رحمت اهللا2-منصور ســفيدابى ف رحمت اهللا3-
شــهناز ســفيدابى ف رحمت اهللا4-كامبيز ســفيدابى ف رحمت اهللا 5-حيدر ســفيدابى ف رحمت اهللا همگى به 
نشــانى نشــتارود رودگر محله ســمت بندبن جنب منزل هادى كيوان6-فاطمه توســلى خواه ف محمود7-سكينه 
نجيبى ف محمدرضا هردو مجهول المكان8-هاجر نديمى ف هادى-مجهول المكان خواســته ها:1-تنفيذ قرارداد 
مالى منقول2-ابطال ســند رسمى(موضوع سند ملك اســت)3-اثبات مالكيت(مالى)  ((رأى دادگاه)): درخصوص 
دادخواست صدبقه فهيمى با وكالت از ابوالفتح نيكنام ف فيض اهللا به طرفيت آقايان منصورى-حيدر-كامبير و 
خانم ها رقيه- شــهناز ســفيدآبى فرزندان رحمت اهللا و هاجر نديمى ف هادى – فاطمه توســلى خواه ف محمود و 
سكينه نجيبى ف محمدرضا به خواسته1-ابطال سند شماره 54/3 به شماره ثبت 34458   2-اثبات مالكيت3-
تنفيذ مبايعه نامه4-هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل بدين توضيح كه وكيل خواهان اعالم مى نمايد به وكالت 
از آقاى نيكنام به اطالع مى رساند موكل برابر مبايعه نامه 81/6/28 اقدام به خريد شش دانگ يك قطعه زمين 
از مرحوم رحمت اهللا ســفيدآبى در كتى بازار نشــتارود نموده و طبق اظهارنامه 30 مورخ 83/1/20 به ايشــان 
فرصت تنظيم سند رسمى داده شده و ايشان در پاسخ اعالم نمود كه ملك مذكور فاقد سند رسمى است و امكان 
تنظيم سند رسمى وجود ندارد در حالى كه سه ماه بعد براى ملك سند رسمى گرفته و آن را به غير انتقال داده 
اســت لذا باتوجه به اين كه طبق مبايعه نامه مالك اصلى موكل بوده و آقاى ســفيدابى آن را به غير انتقال داده 
لذا درخواســت اثبات مالكيت –تنفيذ مبايعه نامه و ســپس ابطال سند موضوع  دعوى را خواستارم.دادگاه نيز از 
اداره ثبت اســناد و امالك تنكابن استعالم نمود كه پاسخ واصله به شماره 6389-96/5/24 داللت دادر« سند 
مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين از اراضى جنگلى و مراتع ملى شده واقع در مرتع كتى بازار به مساحت 4305 
مترمربع قطعه اول تفكيكى داراى پالك 3 فرعى از 54 اصلى بخش 2 ثبت تنكابن انتقال از اداره كل منابع طبيعى 
مازندران به ترتيب به نام ســكينه نجيبى-فاطمه توســلى خواه و هاجر نديمى به طور مساوى و مشاع سابقه ثبت 
دارد » كارشــناس نيز در نظريه خود اعالم نمود كه ملك خريدارى شــده توســط خواهان با ملك مورد كارشناسى 
مطابقت دارد و مورث رحمت اهللا سفيدآبى(خواندگان)اعالم نمودند كه شاهدانى وجود دارد كه قرارداد موصوف 
فســخ گرديد لكن در جلســه دادرسى شــاهدان خود را در جلســه حاضر ننموده اند با عنايت به اين كه اصل بر 
صحت قرارداد اســت و مدعى خالف اصل(ادعاى فســخ قرارداد)بايد ادعاى خــود را در اين خصوص ارائه نمايد 
كه خواندگان در اين خصوص اقدام ننموده اند و باتوجه به اقارير خواندگان به وقوع عقد كه مويد بر آن پســخ 
اظهارنامه مورث(فروشــنده)مى باشد و باتوجه به اين كه سند مالكيت توسط فروشنده در تاريخ 83/3/24 اخذ 
گرديد و در زمان انعقاد قرارداد سند رسمى وجود نداشت تا نسبت به تنظيم سند اقدام گردد لذا شرط حضور 
طرفين قرارداد در تاريخ 81/7/12 در دفترخانه اسناد رسمى شرط غيرمقدورى است كه به تصريح ماده 232 
قانون مذكور شــرط فاسد ولى مفسد عقد نيست لذا وجه التزام مشمول شرايط ماده 226 قانون مذكور نخواهد 
بود على هذا باتوجه به مراتب معنونه خواسته خواهان مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد 191-10-

219-224و301 ق مدنى و مادتين 515 و 519 ق آ د م حكم به اثبات مالكيت خواهان نســبت به ملك متنازع 
فيــه و تنفيــذ مبايعه نامه عادى 81/6/28 و ابطال ســند رســمى تحت پالك 3 فرعــى از 54 اصلى بخش 2 ثبت 
تنكابن و محكوميت خواندگان به پرداخت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل صادر واعالم مى گردد.رأى صادره 
نســبت به حيدر و كامبيز و رقيه جملگى ســفيدابى و هاجر نديمى و فاطمه توسلى خواهان و سكينه بخشى غيابى 
ظرف بســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى 
در محاكم تجديدنظر مازندران و نسبت به منصور و شهناز هردو سفيدآبى حضورى است و ظرف بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
دادرس على البدل شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

آگهى ابالغ وقت رســيدگى به على جواد نصرالهى ف محمد-عبدالرضا حســينى سيانكى ف محمد 
و رضا توحدى

خواهان ســيد احمد شــريفى دادخواســتى به طرفيت خوانــدگان على جواد نصرالهــى ف محمد-عبدالرضا 
حســينى ســيانكى ف محمد و رضا توحدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200249 
شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/23 ســاعت 11  تعيين گرديد . حسب 
دســتور دادگاه،طبــق موضوع مــاده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بــودن خوانده و در 
خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 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 دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به حسن عباسى فرد
تجديدنظرخواه حســن ميرعلى مرتضايى دادخواســت تجديدنظرخواهى به طرفيت تجديدنظرخوانده  حسن 
عباسى فرد و غيره نسبت به دادنامه شماره 9709971953200131 در پورنده كالسه 960760/2 شعبه دوم 
حقوقى عباس آباد تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن تجديدنظرخوانده 
مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم 
تجديدنظرخواهــى را دريافــت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايــد در غير اين صورت پس از 

انقضاى مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.م/الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مسعود الهوتى رودسرى و موسى تيش بى
خواهان كســرى مينائيان و غيره دادخواســتى به طرفيت خوانده مســعود الهوتى رودســرى و موسى تيش 
بى به خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200195 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/6/17 ســاعت 12 تعيين گرديد . حســب دستور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظــرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى حصر وراثت  
خانم صديقه شكرى ش ش 143 به شرح دادخواست به كالسه 970396  از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعلى شــكرى ســاروى ش ش 29 در تاريخ 97/2/21 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر 
متوفى2-محمــد ش ش 630    3-رمضانعلــى ش ش83   4-كريــم ش ش 2334   5-رحيــم ش ش 282   
6-طاهره ش ش 269   7-مريم ش ش 23  همگى شــكرى ســاروى  نام پدر: غالمعلى صادره ســارى-فرزندان 
متوفى8-زينب خوش مكان ف على ش ش 572 صادره سارى-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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى ســيد جواد حسينى آزادگله ش ش 2080554476 به شرح دادخواست به كالسه 970394 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيدعلى اصغر حسينى آزادگله ش 
ش 15 در تاريخ 97/4/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى- پســر متوفى2-زهرا ســعادت فر فرزند عباســعلى ش ش645 صادره سارى-همسر متوفى3-
ســيده فاطمه حســنيى آزادگله ف ســيد على اصغر ش ش 2080906038 صادره سارى-دختر متوفى، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفــى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى خداداد شــعبانى ش ش 673 به شــرح دادخواســت به كالســه 970357 از اين شــورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان علــى اصغــر شــعبانى ش ش 558 در تاريخ 
97/3/15 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى- پســر متوفى2-ســيده خديجه اصغرى آبكســرى ف ميراحمد ش ش 5 همســر متوفى3-بختيار ش 
ش 27   4-محمدرضــا ش ش 3   5-پرويــز ش ش 4244   6-لقمانــه ش ش 547   7-امــه ســليمه ش ش 
6737   8-حليمــه ش ش 1128   9-مريم ش ش 4 همگى شــعبانى  نام پــدر: على اصغر –فرزندان متوفى، 
اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

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

آگهى حصر وراثت  
خانم ربابه پوالئى ششــكى ش ش 288 به شرح دادخواست به كالسه 970385 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رمضانعلى پوالئى ششــكى ش ش 139 در تاريخ 
96/12/6 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-دختر متوفى2-ليال اســالمى ششــكى ف گلى على ش ش 161 صادره سارى همسر متوفى3-عليرضا 
ش ش 236   4-قدمعلــى ش ش 6   5-علــى رضــا ش ش 3270   6-اكبــر ش ش 303   7-معصومــه ش 
ش 262 همگى پوالئى ششــكى   نام پدر: رمضانعلى صادره ســارى-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

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

آگهى حصر وراثت  
آقاى مهدى نياورانى ش ش 2 به شــرح دادخواســت به كالسه 970361  از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  ســيده فاطمه اندراجمى ش ش 14 در تاريخ 97/3/11 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر 
متوفى2-عبدالغنــى ش ش 6   3-معصومــه ش ش 1217   4-فرشــته ش ش 12   5-پــرى ش ش 13   
6-صديقــه ش ش 3054   7-آذر ش ش 5612 همگــى نياورانــى   نــام پدر: محمدعلــى –فرزندان متوفى، 
اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يــك نوبت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

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

آگهى حصر وراثت  
آقاى غالمرضا كاظمى ش ش 368 به شــرح دادخواســت به كالســه 970390 از اين شــورا درخواســت 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نصراله كاظمى ش ش 32 در تاريخ 94/11/30 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر 
متوفى2-مريــم ش ش 90   3-معصومــه ش ش 318 هــردو كاظمــى   نام پدر: نصراله صــادره بندرتركمن-

دختران متوفى4-شيرين على خانى ف محمد ش ش 10 صادره سربند –همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

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

آگهى حصر وراثت  
آقاى تقى حســينى قندى ش ش 631 به شــرح دادخواست به كالســه 97/405از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه نعمت شــهربابكى ش ش 1004 در تاريخ 
96/7/5 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پســر متوفى2-پرويز حســين قندى ف رضا ش ش 299 پسر متوفى3-فاطمه حسينى قندى ف رضا 
ش ش 17 دختــر متوفــى ، اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت   
خانم طاهره يزدى فرد ش ش 0040998126 به شــرح دادخواســت به كلســه 970389 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هوشنگ يزديهان ش ش 45799 در 
تاريخ 97/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

متقاضى- همســر متوفى2-اميرحســين ش ش 7833   3-عبدالحميد ش ش 1545   4-شــعله ش ش 317 
همگى يزديهان   نام پدر: هوشنگ صادره تهران-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 

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

آگهى حصر وراثت  
آقــاى موســى يوســفى لفوركــى ش ش 433 به شــرح دادخواســت به كالســه 970392 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نصرت اهللا يوســفى  ش ش 161 در 
تاريخ 97/3/18  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

متقاضى- پسر متوفى2-زينب يوسفى لفوركى ف نعمت اله ش ش 13 صادره شيرگاه همسر متوفى3-محمود 
يوســفى ف نصرت اهللا ش ش 6   4-هوشــمند يوســفى لفوركى ف نصرت اهللا ش ش 549    5-بيژن يوسفى 
لفوركــى ف  نصرت اهللا ش ش 5 همگى صادره سوادكوه(شــيرگاه)فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

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

آگهى حصر وراثت  
خانم زهره زرگريان ش ش 309 به شرح دادخواست به كالسه 970280 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان صغــرى مرادى گرجــى ش ش 682 در تاريخ 97/3/2 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر 
متوفى2-زهــرا ش ش 476   3-ضيــاء الدين ش ش 403 هردو زرگريــان   نام پدر: عباس-فرزندان متوفى 
، اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

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


