
11 پنج شنبه  21 تیر 1397  شماره 4788  آگهی
رونوشت آگهى حصر وراثت

خانم زهرا مجيدى سرشــت بشماره ملى 0079495771 به استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره -- تقديم اين شــورا نموده و چنين 
اشــعار داشته كه شادروان آقاى حسن مجيدى سرشــت به شماره شناسنامه 2840 در تاريخ 
95/12/21 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 
1- خانم زهرا مجيدى سرشــت فرزند حسن به ش ش 50208 صادره از تهران دختر متوفى 
2- خانم فاطمه مجيدى سرشت فرزند حسن به ش ملى 0011495375 صادره از تهران دختر 
متوفــى 3- خانم طاهره حاجى غالمى فرزند على جان بــه ش ش 1033 صادره از دماوند مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5291
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على نادى بشــماره شناســنامه 1 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فــوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 970199 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته 
كه شــادروان خانم زهرا مال اصغرى مســلمان به شماره شناسنامه 2 در تاريخ 1397/1/2 در 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى على نادى 
فرزند يداله به ش ش 1 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى اصغر نادى فرزند يداله به ش 
ش 15844 صادره از تهران پســر متوفــى 3- خانم جميله نادى فرزند يداله به ش ش 910 
صــادره از دماونــد دختر متوفى 4- خانم معصومه نادى فرزند يداله به ش ش 920 صادره از 
دماوند دختر متوفى 5- خانم فاطمه نادى فرزند يداله به ش ش 16082 صادره از تهران دختر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5290
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على اصغر عابدينى بشــماره شناســنامه 19 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 970200 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار 
داشته كه شادروان خانم آذر ابراهيمى به شماره شناسنامه 1526 در تاريخ 1394/4/29 در 
اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى على اصغر 
عابدينى فرزند محمد به ش ش 19 صادره از اراك همسر متوفى 2- آقاى محمدرضا عابدينى 
فرزنــد علــى اصغر به ش ملى 0430037074 صادره از دماوند پســر متوفى 3- آقاى محمد 
جــواد عابدينى فرزند على اصغر بــه ش ملى 0430073690 صادره از دماوند پســر متوفى 
4- خانم فاطمه عابدينى فرزند على اصغر به ش ملى 0430118597 صادره از دماوند دختر 
متوفى 5- خانم زهرا عابدينى فرزند على اصغر به ش ش 9586 صادره از تهران دختر متوفى، 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5289
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ايران بصير كاظمى به شــماره شناسنامه 4884 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواست به شماره كالسه 1946/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار 
داشــته كه شــادروان صديقه غفور محســنى به شماره شناســنامه 2 در تاريخ 1393/7/27 
درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- رحمت بصير كاظمى فرزند اسمعيل ش ش 
3272 متولد 1347 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- على بصير كاظمى فرزند اسمعيل 
ش ش 119 متولــد 1331 صــادره از دماونــد پســر متوفى 3- ولى اله بصيــر كاظمى فرزند 
اســمعيل ش ش 4 متولد 1342 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 4- محمد بصير كاظمى 
فرزند اسمعيل ش ش 49 متولد 1339 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 5- ابراهيم بصير 
كاظمى فرزند اسمعيل ش ش 63 متولد 1336 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 6- ايران 
بصير كاظمى فرزند اسماعيل ش ش 4884 متولد 1335 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه 

به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5294 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم اعظم عربى به شــماره شناسنامه 13 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواست به شماره كالسه 1945/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه 
شــادروان زبيده غفور محسنى به شماره شناسنامه 115 در تاريخ 1393/12/15 درگذشته 
اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حســين عربى فرزند حبيب اله ش ش 2578 متولد 
1325 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 2-اعظم عربى فرزند حبيب اله ش ش 13 متولد 
1337 صادره از دماوند دختر متوفى 3- مهين عربى فرزند حبيب اله ش ش 98 متولد 1333 
صــادره از دماوند دختر متوفى 4- شــهناز عربى فرزند حبيب الــه ش ش 154 متولد 1330 
صــادره از دماونــد دختر متوفى 5- اختــر عربى فرزند حبيب الــه ش ش 139 متولد 1329 
صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك 
نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد 
از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5293 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم رقيه يوســف پور فرزند ملك محمد بشــماره شناســنامه 33 به اســتناد شهادتنامه 
و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره 970188 تقديم اين شورا 
نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان محمد حسنى فرزند حسين على به شماره شناسنامه 
16 در تاريــخ 1397/2/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- حســين على حســنى فرزند قاســم به ش ش 12 صادره از دماوند پدر متوفى 
2- خانم رقيه يوســف پور فرزند ملك محمد به ش ش 33 صادره از دماوند مادر متوفى 3- 
خانم معصومه حسنى فرزند محمد به ش ملى 0430277814 صادره از دماوند دختر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5296
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن نظرى پور به شــماره شناسنامه 5 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســت به شماره كالســه 1947/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه 
شــادروان فتح اله تهمك به شماره شناسنامه 630 در تاريخ نامعلوم درگذشته است و ورثه حين 
الفــوت عبارتند از: 1- حســن نظرى پور فرزند فتح اله ش ش 5 متولــد 1344 صادره از ويرانه 
دماونــد پســر متوفى 2- محمد تقى نظرى پور فرزند فتح الــه ش ش 12 متولد 1331 صادره از 
ويرانه دماوند پسر متوفى 3- رمضان تهمك فرزند فتح اله ش ش 517 متولد 1358 صادره از 
شاه پسند دماوند پسر متوفى 4- حسين كهك فرزند فتح اله ش ش 14 متولد 1339 صادره از 
ويرانه دماوند پســر متوفى 5- على اصغر كهك فرزند فتح اله ش ش 344 متولد 1335 صادره 
از ويرانه دماوند پسر متوفى 6- زهرا تهمك فرزند فتح اله ش ش 448 متولد 1348 صادره از 
ويرانــه  دماوند دختر متوفــى 7- توران كهك فرزند فتح اله ش ش 343 متولد 1334 صادره از 
ويرانــه دماونــد دختر متوفى 8- طوبى كهك فرزند فتح الــه ش ش 342 متولد 1333 صادره از 
ويرانــه دماونــد دختر متوفى 9- صغرا نظــرى فرزند جعفر ش ش 264 متولــد 1313 صادره از 
دماوند همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر 
نخســتين آگهى ظرف يكماه به شــورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف/5298 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

متن آگهى
شــماره پرونده: 139704001013000059/3- شــماره بايگانى پرونــده: 9700007- 
شــماره ابالغيــه: 139705101090000178 ، بدين وســيله به آقاى بيژن ولى زاده ســاروقى 
فرزند عزيز اله شناسنامه شماره 3111 كدملى 0034897631 صادره از تهران ساكن گيالوند ، 
ميدان جيالن (جيالرد) 60 مترى بعثت روبروى امالك يار واحد 3 ابالغ مى شود كه بانك  صادرات 
مديريت شــعب شرق تهران به استناد سند رهنى شماره 3974 دفتر 1335 تهران جهت وصول 
مبلغ 937096414 ريال تا تاريخ 1396/4/31 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور 
تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 
9700007 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 1397/2/27 مامور ، محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده 

فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. م الف/9297
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى
نظر به اينكه آقاى ســيد ابراهيــم علوى برابــر درخواســت وارده 1396/9/27-11804 
مبنى بر افراز پالك 1410 فرعى از ســنگ 59 اصلى احمد آباد دماوند را از اين اداره نموده اند 
بدينوسيله به آقاى على جعفر و كليه اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع هستند باستناد ماده 4 آئين 
نامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى دستور رياست 
ظهر گزارش امكان پذير نبوده به پيوست تصميم واحد ثبتى اعالم مى گردد تا بموجب ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع به طرفين دعوى ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى دارند ظرف مدت 

10 روز پس از رويت اعتراض خود را به مراجع قضائى تسليم نمايند. م الف/5247/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونــده: 9609984545200970 ، وقت رســيدگى: 1397/5/24 ســاعت 12 ، 
خواهان: خانم فرحناز ابراهيم زاده بيله ســوار فرزند محمود ، خوانده: آقاى صالح عليزاده فرزند 
يوســف ، خواســته : تقاضــاى صدور گواهى عدم امكان ســازش بــه دليل ترك خانــواده خواهان 
دادخواســتى تســليم دادگاه عمومى بخش جعفرآباد مغان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه اول 
دادگاه عمومى بخش جعفرآباد مغان ارجاع گرديده اســت و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق االشــاره جهت رســيدگى حضور 

بهم رساند. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى جعفرآباد

دادنامه
پرونده كالســه 9609985477301404 شعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان زابــل تصميم نهايى شــماره ، خواهان: خانــم جان بى بى آرمون فرزند غالمحســين به 
نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زابل شهر زابل روستاى فتح اله كنار جاده كمربندى 
،خوانده: آقاى مهراب خســروى براهوئى فرزند كريم به نشــانى مجهول المكان ، خواسته: طالق به 
درخواســت زوجه ، بتاريخ 97/3/31 در وقت فوق العاده جلســه ى رسيدگى شعبه سوم حقوقى 
دادگاه عمومى به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
و دادگاه با توجه به محتويات  پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. (حكم دادگاه) در خصوص دادخواســت خواهان جان بى بى آرمون فرزند 
غالمحسين بطرفيت خوانده مهراب خسروى براهوئى فرزند كريم ،بخواسته صدور حكم عدم امكان 
سازش به دليل عسر و حرج بشرح و متن دادخواست ، مالحظه ميگردد خواهان (زوجه) دادخواستى 
به اين شرح خواسته تقديم داشته كه تقاضاى صدور حكم طالق غياباً مى باشد به اين شرح كه زوج 
زندگى را رها نموده و هيچ اطالعى از وى در دســت نمى باشــد مخارجى پرداخت نمى شود و ادامه 
زندگى امكان ندارد متعاقبا زوجه از پرداخت هزينه معاف گرديده با تشــكيل جلســه ى رسيدگى 
زوج حضور نيافته و دفاع موجه تقديم نداشــته اســت شــهود حاضر گرديده و ادعاى خواهان را 
مورد گواهى قرار داده اند با ارجاع امر به شوراى محترم حل اختالف نيز سازشى حاصل نگرديده 
بــا ارجاع امر به داورى داوران نيز مصلحــت را در وقوع طالق مى دانند و زوجه نيز طالق را از نوع 
عسر و حرج تعيين نموده است حاليه دادگاه با بررسى جميع جهات پرونده با عنايت به احراز رابطه 
زوجيت دائم مشــاراليها حســب سواد مصدق سند نكاحيه ى پيوســت و اقرار اصحاب دعوا و نظر 
به آنكه مســاعى الزمه ى دادگاه و ارجاع امر به دادرسى و مشاوره موثر واقع نگرديده است فلذا 
دادگاه با استعانت ازحكم آيه شريفه ى 35 سوره مباركه نساء ازقرآن كريم دعواى خواهان را ثابت 
تشخيص و مستندا به ماده 1130 قانون مدنى و قسم اخير ماده 26 و مواد 27 و 28 و 29و31و 
32 و33و 37و 38 قانــون حمايــت خانــواده حكم به الــزام زوج به طالق زوجــه و ثبت آن در احد 
دفاتر ثبت طالق رسمى زابل را صادر و اعالم مى دارد به اقرار زوجه وى باردار نمى باشد و زوجه 
در خصوص تمام حقوق مالى خويش پرونده مســتقل داشــته و در اين دادگاه تقاضاى طرح ننموده 
اند طرفين داراى ســه فرزند بالغ و رشيد بوده كه دادگاه با تكليفى در خصوص حضانت و مالقات 
مواجه نيست در صورت امتناع زوج از ثبت طالق و اجراى صيغه سردفتر رسمى ثبت طالق مربوطه 
حســب اجازه حاصله از تبصره ماده 33 قانون حمايت خانــواده مكلف به اجراى صيغه طالق بوده و 
نمايندگــى از جانب دادگاه اعطا مى گردد رعايت مفاد مادتين 37و38 قانون فوق االشــعار توســط 
سردفتر الزامى است طالق براى بار اول محسوب و از نوع بائن مى باشد حكم صادره غيابى محسوب 
و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در همين شعبه و پس از آن ظرف مهلت بيست 
روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان مستقر 

در شهرستان زاهدان مى باشد. م الف/725
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى احمد الرى جانى فرزند غالمعلى داراى شناســنامه شــماره 531 بشــرح دادخواســت 
به كالســه 90243 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان عليرضا الرى جانى بشناسنامه 3660477036 در تاريخ 97/4/6 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- احمد الرى جانى 
فرزند غالمعلى داراى ش ش 531 پدر متوفى 2- فاطمه خروشــان فرزند غالمعلى داراى ش ش 
917 مادر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/728
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نرگس پودينه فرزند رضا داراى شناســنامه شماره 5479 بشرح دادخواست به كالسه 
970244 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حســين پاكزادى بشناســنامه 3661154230 در تاريخ 97/3/13 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيــل 1- نرگس پودينه فرزند 
رضــا داراى ش ش 5479 مــادر متوفى 2- عباس پاكزادى فرزند دادخــدا داراى ش ش 1637 
پدر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/729
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ســكينه جهان آبادى فرزند ميردل داراى شناسنامه شــماره 1986 بشرح دادخواست 
به كالســه 970235 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان مريم جان آبادى بشناسنامه 2786 در تاريخ 97/4/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- سكينه جهان آبادى فرزند ميردل 
داراى ش ش 1986 مادر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
و باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/721
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ســكينه فقيرى فرزند فقير داراى شناسنامه شماره 176 بشرح دادخواست به كالسه 
970236 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حسين شاه بازى بشناسنامه 9 در تاريخ 96/11/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- ســكينه فقيرى فرزند فقير داراى ش ش 
17 همسر متوفى 2- صفرشاه بازى فرزند حسين داراى ش ش 616 پسر متوفى 3- احمد شاه 
بازى فرزند حســين داراى ش ش 617 پســر متوفى 4- نوروز شاه بازى فرزند حسين داراى ش 
ش 898 پسر متوفى 5- عليرضا شاه بازى فرزند حسين داراى ش ش 691 پسر متوفى 6- زهرا 
شاه بازى فرزند حسين داراى ش ش 2039 دختر متوفى 7- هاجر شاه بازى فرزند حسين داراى 
ش ش 640 دختــر متوفــى 8- فاطمه شــاه بازى فرزند حســين داراى ش ش 683 دختر متوفى 
9- طيبه شــاه بازى فرزند حســين داراى ش ش 111 دختر متوفى 10- زينب شــاه بازى فرزند 
حســين داراى ش ش 4457 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/722
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عباس بازگير كلوخى فرزند تاج محمد داراى شناســنامه شــماره 60 بشرح دادخواست 
به كالســه 970239 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان مهديه بازگير كلوخى بشناسنامه 3710036666 در تاريخ 97/3/23 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل 1- عباس بازگير 
كلوخــى فرزنــد تاج محمــد داراى ش ش 60 پدر متوفى 2- يزدان فيــروزى منش فرزند مجتبى 
داراى ش ش 3661986872 فرزند متوفى 3- مجتبى فيروزى منش فرزند ابراهيم به ش ش 
3710047056 همســر متوفى 4- گل پرى كشــته گر فرزان ش ش 769 مادر متوفى ، متوفى 
وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/723
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسين عسكرى فرزند قربان داراى شناسنامه شماره 160 بشرح دادخواست به كالسه 
970241 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
قربان عسكرى بشناسنامه 973 در تاريخ 97/3/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- حســين عســكرى فرزند قربان داراى ش 
ش 160 پســر متوفى 2- حسن عســكرى فرزند قربان داراى ش ش 309 پسر متوفى 3- زهرا 
عســكرى فرزند قربــان داراى ش ش 331 دختر متوفى 4- فاطمه عســكرى فرزند قربان داراى 
ش ش 6030 دختر متوفى 5- ام البنين عســكرى فرزند قربــان داراى ش ش 17 دختر متوفى 
6- نجيمه عسكرى فرزند قربان داراى ش ش 1181 دختر متوفى 7- مريم عسكرى فرزند قربان 
داراى ش ش 506 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
و باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/727
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانــم مهــرى نــورى زاده داراى شــماره شناســنامه 7634 بــه  شــرح دادخواســت به 
كالســه2/97- 544 ش ح اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان زهرا كاظمى به شماره شناسنامه697درتاريخ96/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-رضا نــورى زاده ش ش 17632 
صــادره از تهران پســر متوفى 2- مهــدى نورى زاده ش ش 4952 صادره از تهران پســر متوفى 
3-مهــران نــورى زاده ش ش7910 صادره از تهران پســر متوفى 4- بهزاد نــورى زاده ش ش 
0011424801 صادره از تهران پسر متوفى 5- مهرى نورى زاده ش ش 7634 صادره از تهران 
دختر متوفى 6- زيبا نورى زاده ش ش5509 صادره از تهران دختر متوفى 7- مهناز نورى زاده ش 
ش22031 صادره از تهران دختر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
 رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  2/96- 797
مشــخصات محكوم له :حسين درخواه به نشانى پاكدشت خ مدرس دانش 2 پالك 18 
محكوم عليه : مسعود رحيمى 2- محسن افضلى  به نشانى مجهول المكان به موجب دادنامه 
شــماره1585 مــورخ  96/11/7 شــوراى حل اختالف پاكدشــت حوزه 2كــه وفق دادنامه 
شــماره ... شعبه ....دادگاه....قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه  رديف دوم حكوم به 
انتقال ســند خودرو به شــماره 814 م 39 ايران 99 به نام خواهان و محكوم عليه رديف 
اول بــه پرداخت مبلغ 76/000 تومان بابت هزينه دادرســى در حق خواهان صادر و مبلغ 

2/550/000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت صادر ميگردد
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده:16-1465/2   وقت رسيدگى:97/5/29 دوشنبه  ساعت:10:15

خواهان:حامد انصارى با وكالت سمانه مشيرى و مهديه محمدحسينى نسب  خوانده:مهدى 
روشــنايى خواسته:مطالبه طلب خواهان دادخواستى تســليم مجتمع شوراهاى حل اختالف 
نموده كه جهت رســيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به 
ماده 73 قانون دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شود.تا خوانده از 
تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده 

روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم خير على الوندى داراى شــماره شناسنامه 14  به شرح دادخواست به كالسه 
97/ش204/1 در ايندادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان حوا سيرى به شماره شناســنامه 510 در تاريخ 93/6/11 اقامتگاه  دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-مهين الوند ســيرى 
ش ش 97 دختر متوفيه 2-نعمت اله الوند سيرى ش ش 1129 پسر متوفيه 3- خير على 
الوند ش ش 14 پســر متوفيه 4- پروانه الوند ســيرى ش ش 3 دختر متوفيه 5- پروين  
الوند ســيرى ش ش  1233 دختر متوفيه 6- همتعلى الوند ســيرى ش ش 488 همســر 
متوفيه 7- گل على الوند ســيرى ش ش 2 پســر متوفيه اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد 
رئيس شوراى حل اختالف بخش خاوران

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001285 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كهريــزك تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى نايب على قلــى زاده فرزند قربانعلى 
بشماره شناسنامه 1704 صادره از اسد آباد در 1/95 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 3149/77 مترمربع پالك شمراه 517 فرعى از 177 اصلى 
واقع در رســتم آباد خريدارى ازمالك رسمى آقاى نايب على قلى زاده محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
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 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/20- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/5/4 - م الف/2110
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001279 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا چوگانى فرزند مرادعلى بشــماره 
شناســنامه 35 صادره از تهران در 3/4 دانگ مشــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 3149/77 مترمربع پالك شــماره 517 فرعى از 177 اصلى واقع در 
رستم آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى عليرضا چوگانى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/5/4 - م الف/2109
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001288 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مراد على چوگانى فرزند چراغعلى بشماره 
شناســنامه 566 صادره از اسد آباد در 0/65 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 3149/77 مترمربع پالك شماره 517 فرعى از 177 اصلى واقع در 
رستم آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى مرادعلى چوگانى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

97/5/4 - م الف/2108
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى شماره ( 44 ) ثبت آمل 
آگهــى موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مصوب 20/ 1390/9 امالك متقاضيانى كه درهيات موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحد 
ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد : 
امالك متقاضيان واقع دربخش يك  شهر آمل 

2268– اصلى 
22 فرعى  خانم خديجه رضائى سرايدار در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى  به 

مساحت 189,45 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از ابوالقاسم بنى بندار .
 امالك متقاضيان واقع دربخش 2  ثبت آمل- دهستان دابو

1 - اصلى ( قريه تمسك )
29 فرعى  آقاى مرتضى محمدى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى با كاربرى 

پارك به مساحت 287,20 مترمربع . خريدارى بال واسطه از على اصغر قلى پور .
29 - اصلى ( قريه جمشيد آباد )

107 فرعى  آقاى ســيد مصطفى جعفرى شــياده و خانم پروانه فاضلى هر يك به نسبت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى كه كاربرى 826 متر مربع صنعتى و 

الباقى باغى ميباشد  به مساحت 2875 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از مسيب مهدوى  .
33 - اصلى ( قريه شاه كتى و عظيم آباد  )

323 فرعى آقاى رحيم صالحى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به مساحت 
215,75 مترمربع خريدارى بالواسطه از رحمان صالحى  

55 - اصلى ( قريه اشكار كال عليا  )
17 فرعى خانم طاهره فرزاديان در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به مساحت 

685 مترمربع خريدارى بالواسطه از سيدحسن سلطانى  
62 - اصلى ( قريه كچب  عليا  )

530 فرعى  آقاى امير حســين باقرى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى  به 
مساحت 197,11 مترمربع . خريدارى بال واسطه از طاهر رسولى و محسن اكبرى  .

106 - اصلى ( قريه كبودكال  )
61 فرعى  آقاى عزت اله اكبر نژاد اسپاهى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى 
كه كاربرى 541 متر مربع مسكونى و الباقى باغى ميباشد كه چهل سير مشاع از ششدانگ عرصه 

وقف ميباشد  به مساحت 1479,18 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ابراهيم اكبر نژاد .
112 - اصلى ( قريه  رييس آباد  )

49 فرعى  خانم خديجه گازا در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  احداثى كه دو دانگ 
مشــاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد  به مساحت 518,51  مترمربع . خريدارى بال واسطه از 

حبيب اله گازا  . 
50 فرعى  آقاى رضا حسين زاده در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  احداثى با كاربرى 
175 متر مربع اعيانى و الباقى غير اعيانى كه دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد  به 

مساحت 637  مترمربع . واگذارى بال واسطه از ارثيه پدرى ( نجما حسين زاده  ) . 
امالك متقاضيان واقع دربخش 3  ثبت آمل- دهستان دشت سر

يك اصلى ( قريه هارون محله)
 7123 فرعــى  از 374 فرعــى از  قطعه 58 – افرازى  آقاى مرتضى حمزوى در ششــدانگ 
يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به مساحت 139,48 متر مربع خريدارى بال واسطه از ابراهيم 

ابراهيمى  .
7124 فرعى از 374 فرعى از قطعه 89 - افرازى آقاى  جعفر صفرى در ششدانگ يك قطعه 

زمين با انبارى احداثى به مساحت 208 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از سكينه الريجانى .
 2- اصلى ( قريه شرمه كتى )

3210فرعى از 25 فرعى آقاى وحيدسليمانى درششدانگ يك قطعه زمين باانبارى احداثى 
به مساحت121مترمربع خريدارى مع الواسطه ازبنيادعلوى  

3  - اصلى ( قريه پاشا كالى سفلى )
12 فرعى آقاى جابر صالح در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى به مساحت 132,68 

مترمربع . خريدارى بال واسطه از سيد حسن طاهرى .
13– اصلى ( قريه بوران و ساالر محله  )

5958 فرعــى آقاى الهقلى آريان فردرششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به 
مساحت 380,05 مترمربع خريدارى بالواسطه از عباس برسان  

5959 فرعــى آقــاى رامين كاردل در ششــدانگ يــك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به 
مساحت 120,30 مترمربع . خريدارى بال واسطه از يداله كاردل  

5960 فرعى آقاى على محمد قربانى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى تجارى به مساحت 
63,40 مترمربع خريدارى بالواسطه از اسماعيل قربانى  

5961 فرعى  آقاى على مظفرى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى با كاربرى 
زراعى  به مســاحت 199,60 مترمربع . خريدارى بال واســطه از رســول فالح زرگران و ساســان 

همدانى بورانى  .
5962 فرعى آقاى احمد معلمى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به مساحت 

122,04 مترمربع خريدارى بال واسطه از رجبعلى نامجو  
5963 فرعى  آقاى محمد رضا حسين زاده در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى 

به مساحت 142 مترمربع . خريدارى بال واسطه از حبيب اله رنجبر  .
14– اصلى ( قريه رشه كال و گاوزن كال و اسپياربن  )

3038 فرعى از 413 فرعى  آقاى باقر غالمپور در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى به مساحت 105,70 متر مربع خريدارى بال واسطه از تقى رضايى  . 

19– اصلى ( قريه حالل خور محله  )
420 فرعى  آقاى محمد رضا مظاهرى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به 

مساحت 1001,62 متر مربع  . خريدارى بال واسطه از اسماعيل مظاهرى . 
28– اصلى ( قريه فيروزكال  )

628 فرعى  خانم ربابه قربانى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى با كاربرى 
صنعتى به مساحت 1355,11 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از بانو خديجه عليايى  . 

30– اصلى ( قريه كته پشت سفلى  )
3736 فرعــى  آقاى احمد محســنى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به 

مساحت 103,59 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ريحانه حسين پور و على اصغر محسنى  . 
3737 فرعى  آقاى ياسر اكبريان دهكى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى به 

مساحت 67,51 مترمربع . خريدارى بال واسطه از محمود رضا اشرف پور  . 
31– اصلى ( قريه پلك عليا )

974 فرعى آقاى اســداله ذبيح نيا در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به 
مساحت 152,80 مترمربع خريدارى بالواسطه از مجيد اصغريان  

33– اصلى ( قريه بازيار كال )
8928 فرعى  خانم نســترن اســدى فر در ششــدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى 
كه چهل و ســه  ســير مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف ميباشد به مساحت 104,72 مترمربع . 

خريدارى بال واسطه از هاجر حمزه رباطى  .

8929 فرعى  خانم صفورا خيرى  در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  احداثى كه چهل 
و ســه ســير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مســاحت 72,55 مترمربع . خريدارى بال 

واسطه از مير رحمان هاشمى  .
امالك متقاضيان واقع دربخش 9 ثبت آمل – دهستان ليتكوه

1- اصلى ( قريه بامتى )
110 فرعى  پژوهشكده تخصصى كشاورزى هيركان آزما فناور در ششدانگ يك قطعه زمين 
با ساختمان ادارى به مساحت 2258,75 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از على اكرم پهلوانى  . 

2- اصلى ( قريه توكران )
158 فرعى  آقاى مرتضى پاشائى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان تجارى احداثى كه 
يكدانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف است  به مساحت 79,48 مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از گودرز گودرزى  . 
3- اصلى ( قريه كالك سفلى )

6739 فرعى  آقاى امير على پور در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
106,70 مترمربع . خريدارى بال واسطه از نادر على پور  . 

5- اصلى ( قريه شاه محله )
5107 فرعى خانم ســميه طبرى در ششدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى به مساحت 

258,40 مترمربع خريدارى بالواسطه از شهرام اسماعيل تبار  
5108 فرعــى  آقاى محمود مهربان در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به 

مساحت 179 مترمربع . خريدارى بال واسطه از محمد رضا عزت پناه  . 
5113 فرعى  آقاى رحمان قلى زاده در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى به 

مساحت 112,70 متر مربع . خريدارى بال واسطه از مرتضى شكرى و ايرج ازقندى  .
26- اصلى ( قريه وركاده غربى )

478 فرعى  از 5 فرعى آقاى  وحيد عابدينى و خانم ندا منقل ساز هر يك به نسبت سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى  با كاربرى زراعى به مساحت 224,75 

مترمربع . خريدارى بال واسطه از حسن ذكريا پور  .
42- اصلى ( قريه شهربانو محله غربى )

8010 فرعى  از 1327 فرعى آقاى ســيد محســن طيبى در ششــدانگ يك قطعه زمين با 
انبارى احداثى به مساحت 264,35 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از اداره اوقاف و امور خيريه 

آمل  . 
49- اصلى ( قريه سوته كال )

366 فرعــى  آقايــان رحمت خزاعى و على خزاعى و امير حســين خزاعى  هر يك به نســبت 
دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى ( تجارى مسكونى )كه يك و 
نيم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 1632,34 مترمربع . خريدارى مع 

الواسطه از تيمور مهدوى  . 
51- اصلى ( قريه درمه كال عليا  )

774 فرعى  خانم رقيه فرجى در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى احداثى به مســاحت 
210 مترمربع . خريدارى بال واسطه از بهنام ولى زاده  . 

52- اصلى ( قريه درمه كال سفلى  )
4263 فرعــى  از 255 فرعــى آقاى رضا رزم پوش در ششــدانگ يك قطعه زمين با انبارى 
احداثى كه يك نهم مشاع از كل عرصه وقف عام و يك نهم مشاع از كل عرصه وقف خاص است به 

مساحت 159,50 مترمربع . خريدارى مع الواسطه از اداره اوقاف و ولى اله نبويان .  
58- اصلى ( قريه سائيج محله   )

552 فرعى خانم سارا مهرى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان  احداثى به مساحت 
215,50 مترمربع خريدارى بالواسطه از محمدرضا قلى پور 

59- اصلى ( قريه انجه پل  )
60 فرعــى  آقاى مهدى عابدى زاده نيســتانك در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان 
احداثى با كاربرى باغى كه ده ســير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 297,10  

مترمربع . خريدارى بال واسطه از محمد رضا قلى پور  .
61 فرعى  آقاى احمد كرمى جورابى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى با 
كاربرى باغى كه ده سير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 200,62  مترمربع . 

خريدارى بال واسطه از محمد رضا قلى پور و سيد محمد رضا مظلوم  .
62 فرعى  آقاى شير محمد كريمى در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى با كاربرى 
باغى كه ده سير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 308,58 مترمربع . خريدارى 

بال واسطه از سيد مهدى حسينى و على قاسمى .
67- اصلى ( قريه هلومسر  )

243 فرعى  آقاى تقى معنوى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى كه بيست  
ســير مشاع از ششدانگ عرصه وقف ميباشد به مساحت 98,92  مترمربع . خريدارى بال واسطه 

از سيف اله غالمحسين پور .
70- اصلى ( قريه كاسمده و اسكو محله  )

1616 فرعــى  خانــم فاطمه خزاعى در ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان  احداثى به 
مساحت 208 مترمربع . خريدارى بال واسطه از منوچهر يوسف زاده .

72- اصلى ( قريه تليران  )
13 فرعى  خانمها طاهره فرزى و حميده آشــتيانى عراقى هر يك به نســبت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك قطعه زمين با ســاختمان احداثى كه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وقف 

ميباشد به مساحت 125,60 مترمربع . خريدارى بال واسطه از ميثم على پور .
امالك متقاضيان واقع دربخش 11 ثبت آمل – دهستان هرازپى 

1 - اصلى ( قريه مصيبتان )
695 فرعى  آقاى حسين عبدى اليمستان در ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان احداثى  
كه ششدانگ عرصه آن وقف ميباشد به مساحت 243,75 متر مربع . خريدارى بال واسطه ازفضل 

اله عبدى اليمستان . 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه 
محلى / كثير االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص 
ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد 
اخذ نمايند . معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 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 است و در صورتى كه اعتراض در مهلت 
قانونــى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواســت 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 نيست . بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبالً 
اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشــده ، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهار نامه 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 منتشر مى نمايد.تاريخ انتشار نوبت او:97/4/21 نوبت دوم 97/5/6.م/

الف97/150/2541
سيد محمدحسن روشنائى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك آمل

آگهــي موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 1397603290120001014 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
مرضيه كريم زاده ترابى فرزند على اكبر به شــماره شناســنامه 94 صادره از گرمســار در ششدانگ يك باب خانه 
و زميــن  بــه مســاحت 2678/73  متر مربــع پالك  3 فرعى از 5- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پــالك 3 فرعى از 
5- اصلى واقع در غياث آباد خريدارى از مالك رســمى آقاى ايران ارتفاعى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 414
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/21 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/5/4                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760324009001301-1397/3/8 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى سيد محمدرضا وحدانيان ثانى فرزند سيد عين اله بشماره شناسنامه 125 صادره از كهگيلويه به شماره ملى 
4251269160 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 165/68 مترمربع پالك 18 فرعى از 3976 اصلى مفروز و 
مجزى شده از پالك اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از ورثه شس مالك رسمى گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/474- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/21 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

((آگهى مزايده نوبت اول ))
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان ســقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 970089 ، 

اجناس ذيل را از طريق مزايده حضورى بفروش ميرساند.
1- شال سنگ شور چاپى 1440 عدد هر عدد 90/000 ريال جمعا 129/600/000 ريال

2- شال سنگ شور منگوله سه طرح 984 عدد هر عدد 150/000 ريال جمعا 147/600/000 ريال
3- بافت خزانه دار 204 عدد هر عدد 50/000 ريال جمعا 10/200/000 ريال 

4- سه گوش تكه دوزى 72 عدد هر عدد 10/000 ريال جمعا 720/000 ريال
طبق نظريه كارشناســى ارزش كل مورد مزايده به مبلغ 288/120/000 ريال برآورد گرديده است.مزايده 
حضورى و در مورخه 1397/6/4 ســاعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز برگزار 
مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع مى شود و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت 
پيشــنهادى را ارائه نمايد.برنده  بايســتى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده رابحساب 
ســپرده شــماره 2171294253007 دادگسترى ســقز واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت 
مابقى بهاى مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. كســانى كه قصد 
بازديد از مورد مزايده را داشــته باشــند ، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق 

مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. م/الف:792
آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــا قلــى خالدى برهنه داراى شناســنامه شــماره 791 به شــرح دادخواســت بــه كالســه 365/97از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زينب خالدى برهنه بشناســنامه  
4661857395 در تاريخ 96/12/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- قلى خالدى برهنه–ش ش 791 ت ت 1343پدر متوفى 2- باده گل خالدى برهنه–ش ش 1081 ت 
ت 1351مادر متوفى . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان-فاضل خالدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم گل افروز خالدى سردشــتى داراى شناســنامه شماره 2562 به شــرح دادخواست به كالسه 364/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بى بى گل خالدى بشناسنامه  
1718 در تاريخ 97/2/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- اســكندر خالــدى – فرزنــد اميرفــرج- ش ش 209 ت ت 1343 فرزند متوفى 2- گل افــروز خالدى – فرزند 
اميرفرج- ش ش 2562 ت ت 1352 فرزند متوفى 3- شيرين گل خالدى – فرزند اميرفرج- ش ش 3015 ت ت 
1357 فرزند متوفى 4-اكبر خالدى – فرزند اميرفرج- ش ش 210 ت ت 1345 فرزند متوفى 5- ســجاد خالدى 
– فرزند اميرفرج- ش ش 3531 ت ت 1360 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان-فاضل خالدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا محمد شفيع شريفى ريگى داراى شناسنامه شماره 1495 به شرح دادخواست به كالسه 366/97از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرضا شريفى ريگى بشناسنامه  
4660081125 در تاريخ 93/04/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- محمد شفيع شــريفى ريگى– فرزند زادعلى- ت ت 1327پدر متوفى 2- سنگين جان مسعودى چله 
گاهى– فرزند على محمد- ش ش 6 ت ت 1332مادر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان-فاضل خالدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى، دادخواست و ضمائم
به آقاى حسن پورحاجى آقاى فشخامى فرزندحسن–خواهان خانم ليالحسن زاده دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى حســن پورحاجى آقاى فشخامى به خواســته لغو حضانت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و بشماره پرونده كالسه 
9709985183400341 شعبه2 دادگاه خانواده شهرستان سبزوار(4حقوقى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/10 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يكنوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميگردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 هادى عرب عامرى– مدير دفتر شعبه دوم دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان سبزوار

دادنامه 
به تاريخ 8/13 /96 در وقت مقرر جلسه شعبه 5 شوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضا كننده 
زير تشــكيل شده است. شورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبــادرت بــه صدور راى مى نمايد. خواهان: حجت مســلم اصل فرزند امان اهللا  بــه آدرس لردگان محله 
معصوم آباد خوانده: 1- جعفر محبى فرزند جواد به آدرس مجهول المكان به خواســته مبلغ ســى و پنج 
ميليون و هشــتصد هزار ريال 35/800/000 بعنوان اصل خواســته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه به اســتناد يك فقره چك به شــماره 2521215 مورخ 95/3/30 به عهده بانك پست بانك، 
شــورا با توجه به وجود چك مستند و عمومى در يد خواهان گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضا 
خوانده در ذيل چك توســط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و نظر به اينكه امضا مذكور از تعرض مصون 
مانده و خوانده دليلى بر پرداخت مافى الذمه خود ارائه نداده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
و مواد 303 ، 305، 306، 515 و 522 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و هفتصد و سى و 
پنج ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك 
مذكور بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه 
آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر 
شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد 

نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان است.
قاضى شعبه5 شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه
پرونده:9509981291200565 خواهان:نقى كاظمى ف محمدتقى با وكالت اســمعيل حبيب زاده 
ف قربان خواندگان:1-ابوالقاسم برارخانى احمدى ف عيسى 2-سيد احمد قائمى بابلى ف على اكبر ((رأى 
دادگاه)):درخصوص دعوى نقى كاظمى با وكالت اســماعيل حبيب زاده به طرفيت1-ابوالقاســم برارخانى 
احمدى2-ســيد احمد قائمى بابلى مبنى بر ابطال پيش فروش نامه مورخ 93/8/4  2-ابطال مبايعه نامه 
93/8/4   3-محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت 150,000,000 ريال ثمن معامله4-استرداد الشه 
چك 360216و360217   5-مطالبه خســارات ناشى از انتقال چك6-ابطال وكالتنامه 8436 دفترخانه 
211   7-خســارات دادرســى الف)نظر به اين كه چون حسب صورت جلســه مورخ 95/11/25 دعوا به 
طرفيت خوانده رديف دوم مسترد شد لذا به استناد بند (ب) ماده 107 ق آ د م قرار رد دعواى خواهان 
نسبت به خوانده رديف دوم صادر مى شود .ب) چوه به شرح صورتجلسه 95/11/25 دعواى رديف چهارم 
نسبت به چك 360216 و رديف هاى پنجم و ششم مسترد شده لذا به استناد ماده اخيرالذكر قرار رد 
اين دعاوى اصدار مى شــود.آراى اصدارى اخير ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در 
محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.پ) اما راجع به دعاوى باقى مانده توضيح آن كه خواهان به استناد يك 
فقره ســند رسمى مالكيت به پالك 1450 و 1452 فرعى از 13554/18420 فرعى از يك اصلى بخش 
12 بابلســر يك فقره دادنامه به شــماره 9509971291601014 شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 بابلسر 
و دادنامه شــماره 9509971291300889 شــعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابلسر و دادنامه شماره 
76 شعبه دوم شوراى حل اختالف اين شهرستان و دو فقره سند عادى (مبايعه نامه هاى 93/8/3 پيش 
فروش 93/8/3) ادعا دارد كه يك واحد آپارتمان به مساحت حدود 110 مترمربع واقع در طبقه چهارم 
پالك 7319 فرعى از يك اصلى بخش 12 بابلســر را از خوانده رديف اول خريدارى نمود و ثمن عامله را 
مقدارى نقد و مقدارى با فروش يك واحد آپارتمان خويش به مســاحت 80/50 متر واقع در پالك ثبتى 
13554/18420 فرعى از يك اصلى بخش 12 بابلسر پرداخت نمود اما برابر با اسناد ضميمه دادخواست 
چون خوانده مزبور اجازه انتقال آپارتمان موصوف را به ديگران  نداشت چرا كه نام برده به تعهدات خويش 
در قبال مالك زمينى كه آپارتمان موضوع دعوا قرار بود توسط خوانده رديف اول به عنوان سازنده در آن 
ساخته شود پايبند نبود و تعهدات خويش را عملى ننموده است بند يك آن قرارداد به فسخ منجر گرديد 
در نتيجه در حقيقت مبيع معامله فى مابين خواهان و خوانده رديف اول نسبت به فروش آپارتمان حدود 
110 مترمربعى مستحق للغير در آمد كه از اين رو خواهان ضمن ابطال مبايعه نامه هاى مزبور مبايعه نامه 
راجــع بــه فروش آپارتمان خود به خوانده رديف اول و خريــد آپارتمان از وى محكوميت او را به پرداخت 
150,000,000 ريال كه به عنوان ثمن معامله به صورت نقد پرداخت نمود و اســترداد يك فقره چك به 
شماره 360217 كه به عنوان بخشى از ثمن صادر گرديد را خواستار شد خوانده اما حاضر نشد و اليحه 
اى ارســال ننمود وكيل خواهان افزود كه انتقال آپارتمان با توافق شريك او(مالك زمين)صورت نگرفت 
و براســاس رأى كميسيون بدوى ماده صد قانون شــهردارى بناى احداثى نيز دستور تخريب دارد دادگاه 
باتوجه به شرح پيش گفته و نظر به اين كه اوال: چون به موجب بند 6 ماده 6 قرارداد مشاركت در ساخت 
92/2/24 فى مابين خوانده رديف اول به عنوان سازنده و آقاى جواد بزرگ نتاج بائى به عنوان مالك زمين 
فروش يا پيش فروش ســهم الشركه از ســوى شريك با توافق طرف مقابل و پس از افراز سهم الشركه 
امكان پذير خواهد بود و در پرونده دليلى كه حكايت از اين توافق نمايد ارائه نشده است.ثانيا: به موجب 
ابالغيه شــماره 2804-93/10/21 كميســيون بدوى ماده صد قانون شهردارى به لحاظ عدم پيگيرى و 
عدم اراده مدارك الزم و اســتحكام بنا رأى بر قلع و تخريب بناى موضوع دعوا از ســوى اين كميســيون 
صادر گرديد.ثالثا: برابر با مفاد صورتجلسه 95/11/17 تنظيمى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو بابلسر نه 
تنها جواز انتقال از ســوى مالك زمين به دســت نمى آيد بلكه نام برده به صراحت اعتراض خويش را در 
انتقال ساير واحدهاى ساختمان و حتى بنابر تلويح نسبت به آپارتمان طبقه چهارم ساختمان موضوع دعوا 
اعالم داشت كه تلخيصى از آن در پرونده موجود است رابعا: با عنايت به اين كه چون در صورت مستحق 
للغير در آمدن كل يا بعضى از مبيع بايد بايع ثمن مبيع را مسترد دارد خامسا: چون در استقرار مالكيت 
خواهان بر رقبه متنازع فى ترديد وجود دارد و موضوع به  نحوى است كه انتقال آپارتمان از سوى خوانده 
رديف اول به خواهان برابر با مفاد قرارداد(بند 6 ماده 6 قرارداد مشاركت موصوف)مى بايست با توافق 
مالك يعنى جواد بزرگ نتاج بائى باشد و اين مهم واقع نشد و حتى با اين تعبير نيز اگر مبيع موضوع دعوا 
بيع فضولى تلقى گردد نياز به  اجازه مالك دارد كه البته در مانحن فى مفروغ عنه مى باشــد و هيچ گونه 
تجويزى به احراز نرسيد بالمال به استناد مواد 102-219-352-392 قانون مدنى و مواد 198و519 
دادگاه هــاى عمومى وانقــالب در امور مدنى حكم بر ابطال پيش فروش 93/8/3 و مبايعه نامه 93/8/3 
و محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت 150,000,000 ريال از باب اســترداد ثمن معامله و استرداد 
يك فقره چك به شماره 320217(كه بابت بخشى از ثمن صادر گرديد) و پرداخت مبلغ 3910000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و مبلغ 7248000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر مى كند.اين 
رأى غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-فريبرز پورطهماسب

آگهى مزايده  به شماره بايگانى:960049
با عنايت به اجرائيه شماره 9610420022300048 ودادنامه شماره 9609970022300096 
صادره از شعبه اول دادگاه بخش خاوران محكوم عليه آقاى على فرهمند محكوم است به پرداخت مبلغ 
838/652/946 ريــال در حق آقاى على اعزازى طرقى ومبلغ 37/500/000 ريال بابت نيم عشــر 
اجرايى در حق صندوق دولت ومحكوم له در جهت اســتيفاء حق وحقوق خود اموال منقول بشــرح ذيل 
1- دستگاه سه كاره بخارى مارك SCMINDUSTRIAL  FS410NOVA صفحه 40سانتى متر سال 
2015 ميالدى و2 دســتگاه غبارگير بخارى با دو عدد ســيكلون(مكنده دوقلو)ويك عدد الكترو موتور 
بــه توان 5/5 كيلووات وضعيت مســتمل معرفــى وتوقيف وبه حافظ تحويل و موضوع به كارشناســى 
جهــت ارزيابى وتعيين قيمت ارجاع وكارشــناس محترم ارزش امــوال فوق را جمعا 150/000/000 
ريال ريال تعيين وبه طرفين ابالغ و مصون از اعتراض باقى مانده اســت.وبا عنايت به تقاضاى وكيل 
محكوم له وقت مزايده مورخه 97/5/2 ســاعت 10الى 11 تعييــن ميگردد.و مزايده در محل اجراى 
احكام مدنى دادگاه بخش خاوران برگزارميگردد. ومزايده از قيمت پايه شــروع وبه باالترين پيشنهاد 
واگــذار ميگردد.خريدار بايد 10درصد قيمت خريدارى شــده را فى المجلس پرداخت نمايد.والباقى 
ظرف مهلت يكماه از تاريخ انجام مزايده از خريدار اخذ خواهد شــد. ومايلين مى توانند ظرف مهلت 5 
روز قبل از مزايده در شــهرك صنعتى خاوران ســايت درود گران بلوك 2 پالك 33 بازديدنمايد.ضمنا 

همراه داشتن اصل كارت ملى براى خريدار الزامى مى باشد.
اجراى احكام بخش خاوران


