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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318016000482مــورخ  1397/5/22هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی نجمــه ســحابی فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه  340صــادره از رحیــم
آبــاد بــه شــماره ملــی  6319330147در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 678/12مترمربــع پــالک  849فرعــی از  165اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک ـ فرعــی از  165اصلــی
واقــع در قریــه بالنــگاه خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیدرضا ســادات بندبــن بالنــگاه محــرز گردیــده اســت .
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م/الــف 685 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/7/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رحیم آباد ـ محمدجواد مکرم

7509

دادنامه

پرونــده کالســه  9709981324200138شــعبه  1شــورای حــل اختــالف مجتمــع قضایــی شــماره  ( 2شــهید
بهشــتی) رشــت تصمیــم نهایــی شــماره  -9709971324200527خواهــان :فاطمــه حســن زاده فرزنــد براتعلی با
وکالــت خداخواســت ابتــکار نســب فرزنــد ســردار – خوانــده :زهــرا ایمانــی شــهند گــوراب – خواســته :مطالبــه وجه
بابــت – ...قاضــی شــورا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا ختــم رســیدگی را اعــالم و
بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور حکــم مــی نمایــد
رای قاضی شورا
درخصــوص فاطمــه حســن زاده بــا وکالــت خــدا خواســت ابتــکار نســبت بطرفیــت زهــرا ایمانــی بخواســته مطالبــه
چهــل میلیــون ریــال بانضمــام کلیــه خســارات دادرســی و هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه تــا زمــان کامل
حکــم بــه شــرح متــن دادخواســت تقدیمــی ماحصــل دعــوی خواهــان بدیــن شــرح اســت کــه خواهــان طــی چنــد
مرحلــه بــه حســاب خوانــده مبالغــی را واریــز مــی نمایــد ( ســه مرحلــه) بــا وصــف مراجعــات مکــرر خوانــده از ایفای
دیــن خویــش اســتنکاف نمــوده اســت حالیــه تقاضــای رســیدگی و صــدور حکم مقتضــی به شــرح موضوع خواســته
را دارد بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و اســتعالمات واصلــه از بانــک رفــاه کارگــران کــه حکایــت از واریــزی مبالغ به
حســاب خوانــده دعــوی را دارد و بــا توجــه بــه اینکــه خوانــده حســب ابالغیــه ی قانونــی در جلســه دادرســی شــورا
حاضــر نگردیــده و اجلــه ای دال بــر برائــت ذمــه خویــش و یــا پرداخــت دیــن باشــد بــه شــعبه ارائــه و ابــراز ننمودهــا
تــس لــذا دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تلقی مســتندا بــه مــاده  265قانــون مدنــی و مــواد 522-519-515 – 198
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد  25-19-18 -16 -9و  27قانــون شــورای حــل اختــالف حکــم بــر محکومیــت
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ  40/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته مبلــغ  640/000ریــال جهــت هزینه دادرســی
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت  97/3/2الــی اجــرای حکــم و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفه
قانونــی قانونــی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد حکــم صــادره غیابــی محســوب و در مــدت بیســت روز
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه و بــا انقضــای مهلــت واخواهــی در مــدت بیســت روز دیگــر قابــل تجدید
نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد .م/الــف3895 :

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف رشت

8177

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به نعمت و فاطمه و سودابه و
آذر همگی ارشیری

خواهــان محمدعلــی دانشــیار دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده صغــری اردشــیری و غیــره بــه خواســته خلــع
یــد مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9409981988400119شــعبه ایــن دادگاه
عمومــی حقوقــی شهرســتان چمســتان ثبــت و وقــت اجــرای قــرار کارشناســی ان مــورخ  97/8/27ســاعت 8/30
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علت مجهــول المــکان بودن
خوانــدگان فاطمــه و ســودابه و آذر همگــی اردشــیری و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعه
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت
انجــام قــرار کارشناســی در دادگاه حاضــر گردد.م/الــف97/497 :

منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان

8187

رونوشت حصروراثت

فریــدون عالئــی فــر بشناســنامه شــماره  514باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواســتی
بشــماره  970652تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان آذر محمــودی بشناســنامه شــماره
 79در تاریــخ چهارشــنبه  1اردیبهشــت  1395درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1 :فریــدون
عالئــی فــر فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  514نســبت بــا متوفــی زوج  -2عنبــر حــر فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه
 376نســبت بــا متوفــی مــادر  -3ســعید عالئــی فــر فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  34133نســبت بــا متوفــی فرزنــد
 -4ســمیرا عالئــی فــر فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  8258نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -5ســمیه عالئــی فــر فرزنــد
رمضــان شــماره شناســنامه  3669نســبت بــا متوفــی فرزنــد اینــک شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور را یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از
تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یکمــاه بــه این شــورا مراجعــه و تقدیــم نمایــد واال گواهــی صــادر خواهد شــد .م.الــف 97 /269

قاضی شورای حل اختالف حکمی چمستان

8188

رونوشت آگهی

شــهال فرزانــه کلــور دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه وراث نشــاط ســلمانی کله پشــته
بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کالســه  -ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لــذا بــه
شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .رامیــن فیضــی زاد رشــتمیانی ش ش  5709699683پســر متوفــی  -2شــهال
فرزانــه کلــور ش ش  5169541971دختــر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فوق الذکــر وصیت
نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه
ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف3925 :

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شاندرمن

8199

آگهی احضار متهم

آگهــی احضــار متهــم کــورش تفکــری فرزنــد علی متهــم بــه توهین و افتــرا موضــوع شــکایت بابک فالحــت فرزند
حاجــی چــون بواســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت وی ابــالغ احضاریــه ممکــن نگردیــده در اجــرای مــاده 174
آییــن دادرســی کیفــری مراتــب یــک نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا متهــم مذکــور ظــرف
مهلــت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه شــعبه ایــن دادســرا جهــت پاســخگویی و اخــذ دفــاع آخریــن بــا
حــق داشــتن وکیــل از اتهــام انتســابی مراجعــه نماید.بدیهــی اســت عــدم حضــور مانــع رســیدگی و اتخــاذ تصمیم
قضایــی نخواهــد شــد.م/الف 366 :د

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ورامین – وزیری

8198

آگهی فقدان سند مالکیت

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمین بــه مســاحت  50مترمربــع بشــماره پــالک  711فرعــی از 1482/176
اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن – ذیــل ثبــت  15722در صفحــه  235دفتــر  118اداری بنــام حمیــد
رســتمی ســعید آبــاد ثبــت و صــادر گردیــده و برابــر نامــه شــماره  96/8/22 – 9610111820401202اجــرای
احــکام مدنی دادگســتری آســتارا در بازداشــت اســت ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره 97/7/8 -121/97/8725
منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت مزبــور مفقــود گردیــده و درخواســت
صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــر اســاس مــاده  120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبت منتشــر
چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود
اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض
خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد
در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا -نوروزی

8212

آگهی حصروراثت

اســماعیل نیــک نــژاد دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  3فرزنــد حســین از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه قنبــری دیوشــلی فرزنــد محمدعلــی در تاریــخ
 92/4/6در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :حمــزه
نیــک نــژاد دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  11فرزنــد حســین فرزنــد ذکــور  -2محمــود نیــک نــژاد دیوشــلی
بــه شــماره شناســنامه  31فرزنــد حســین فرزنــد ذکــور  -3اســماعیل نیــک نژاد دیوشــلی به شــماره شناســنامه
 3فرزنــد حســین فرزنــد ذکــور  -4رضــا نیــک نــژاد دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  68فرزنــد حســین فرزنــد
ذکــور -5ربابــه نیــک نــژاد دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  1749فرزنــد حســین فرزنــد انــاث  -6زینــب نیــک
نــژاد دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه  1750فرزنــد حســین فرزنــد انــاث  -7آســیه نیــک نــژاد دیوشــلی بــه
شــماره شناســنامه  3091فرزنــد حســین فرزنــد انــاث  -8حســین نیــک نــژاد دیوشــلی بــه شــماره شناســنامه
 1263فرزنــد حــاج اســماعیل فرزنــد همســر(زوج) و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک
پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  970774مفــاد درخواســت مزبــور
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتر شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیر
ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود

8213

آگهی حصروراثت

ســیده فهیمــه فصیــح الزمــان لنگــرودی بــه شــماره شناســنامه  675فرزنــد میراحمــد از ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ربابــه الهــی لنگــرودی  479 /فرزنــد ابراهیــم در
تاریــخ  96/10/4در شهرســتان لنگــرود فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد:
 -1ســیده فاطمــه فصیــح الزمــان لنگــرودی بــه شــماره شناســنامه  471فرزنــد میراحمــد فرزنــد اناث  -2ســیده
فهیمــه فصیــح الزمــان لنگــرودی بــه شــماره شناســنامه  675فرزنــد میراحمــد فرزنــد انــاث و بــه غیــر از وراث
نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره  970840مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچه هر شــخص اعتــراض دارد و
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حل
اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود

8215

آگهی حصروراثت

یاســین هنرجــو بــه شــماره شناســنامه  57فرزنــد خلیــل از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خلیــل هنرجــوی بارکوســرائی  1560 /فرزنــد هــادی در تاریــخ
 94/2/16در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد-1 :
یاســین هنرجــو بــه شــماره شناســنامه  57فرزنــد خلیــل فرزنــد ذکــور  -2حمیدرضــا هنرجــو بــه شــماره
شناســنامه  340فرزنــد خلیــل فرزنــد ذکــور  -3علیرضــا هنرجــو بــه شــماره شناســنامه 2700407431
فرزنــد خلیــل فرزنــد ذکــور -4غــالم رضــا هنرجــو بــه شــماره شناســنامه  301فرزنــد خلیــل فرزنــد ذکــور
 -5رضــا هنرجــو بــه شــماره شناســنامه  181فرزنــد خلیــل فرزنــد ذکــور  -6حمیدرضــا هنرجــو بــه شــماره
شناســنامه  122فرزنــد خلیــل فرزنــد ذکــور  -7فاطمــه هنرجــو بارکوســرائی بــه شــماره شناســنامه 322
فرزنــد خلیــل فرزنــد انــاث  -8رقیــه هنرجــو بارکوســرائی بــه شــماره شناســنامه  311فرزنــد خلیــل فرزنــد
انــاث  -9آمنــه هنرجــو بــه شــماره شناســنامه  14996فرزنــد خلیــل فرزنــد انــاث و بــه غیــر از وراث نامبــرده
بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره  970845مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه چهــارم
شــورای حــل اختــالف لنگــرود تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت
صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  4شهری لنگرود

مفقودی

8216

شناســنامه ســواری ســمند بــه شــماره انتظامــی 856ج 57ایــران  95به شــماره موتــور  14790039916و شــماره
شاســی  NAACR1HS5CF501270مــدل  1390برنــگ ســفید بــه نــام هــادی نخعــی قائنــی مفقــود و از درجــه
8222
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

رونوشت حصروراثت

طاهره قاســمی بشناســنامه شــماره  46باســتناد شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشــت شناســنامه ورثه درخواســتی
بشــماره  970645تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان محســن قاســمی بشناســنامه
شــماره  310در تاریــخ چهارشــنبه  5اردیبهشــت  1397درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از:
 -1صفیــه بــودش فرزنــد ســلیمان شــماره شناســنامه  46نســبت بــا متوفــی زوجــه  -2طاهــره قاســمی فرزنــد
محســن شــماره شناســنامه  46نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -3راحلــه قاســمی فرزنــد محســن شــماره شناســنامه
 118نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -4رقیــه قاســمی فرزنــد محســن شــماره شناســنامه  65013326نســبت بــا متوفی
فرزنــد اینــک شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یکمــاه بــه
ایــن شــورا مراجعــه و تقدیــم نمایــد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م.الــف 97 /268

قاضی شورای حل اختالف حکمی چمستان

8189

رونوشت حصروراثت

علیرضــا هدایتــی بشناســنامه شــماره  541باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه
درخواســتی بشــماره  970668تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رمضــان
هدایتــی بشناســنامه شــماره  3در تاریــخ چهارشــنبه  22آذر  1396درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام درگذشــت
عبارتنــد از -1 :صدیقــه قلــی پــور فرزنــد ســیف الــه شــماره شناســنامه  172نســبت بــا متوفــی زوجــه  -2علــی
اصغــر هدایتــی فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  539نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -3نعمــت الــه هدایتــی فرزنــد
رمضــان شــماره شناســنامه  295نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -4علیرضــا هدایتــی فرزنــد رمضان شــماره شناســنامه
 541نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -5زبیــده هدایتــی فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  173نســبت بــا متوفــی
فرزنــد  -6معصومــه هدایتــی فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  540نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -7راضیــه هدایتی
فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  490نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -8راحلــه هدایتــی فرزنــد رمضــان شــماره
شناســنامه  175نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -9زهــره هدایتــی فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه  514نســبت بــا
متوفــی فرزنــد اینــک شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبــت آگهــی مــی نماید
تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف
یکمــاه بــه ایــن شــورا مراجعــه و تقدیــم نمایــد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م.الــف 97 /267

قاضی شورای حل اختالف حکمی چمستان

8190

ابالغیه

خواهــان هــا -1:آرش بهــار  -2افســانه محمــودی اقاقــور بــا وکالــت مهســا دروی بــه طرفیــت خوانــدگان -1
غالمحســین گیتــی نــژاد فرزنــد محمــد  -2کســری قانــع دوســت فرزنــد محمدکاظــم  -3محمدرضــا آفریــن
زاد فرزنــد محمــد بــه خواســته الــزام بــه اخــذ پایــان کار – الــزام بــه اخــذ صورتمجلــس تفکیکــی – الــزام بــه
تنظیــم ســند رســمی ملــک ســه دانــگ مشــاع یــک واحــد آپارتمــان طبقــه ششــم و انبــاری دو پارکینــگ از
پــالک ثبتــی  55فرعــی از  2136بخــش  4رشــت – دســتور موقــت – مطالبــه خســارات دادرســی بــه شــعبه 4
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت واقــع در اســتان گیــالن شهرســتان رشــت نمــوده کــه جهت رســیدگی
بــه شــعبه  4دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت واقــع در اســتان گیــالن شهرســتان رشــت خیابــان امــام
– میــدان دکتــر حشــمت – دادگاه هــای عمومــی و انقــالب ( حقوقــی و خانــواده) رشــت طبقــه  2اتــاق شــماره
 215کدپســتی  – 4137643995تلفــن 013-33327006-8 :وب ســایت  www.dadgil.irارجــاع و بــه کالســه
 9709981310400250و بــه شــماره بایگانــی  970286ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن مــورخ 97/8/23
ســاعت  11روز چهارشــنبه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن کلیــه خوانــدگان و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز
مــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبت
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان پس از نشــر آگهــی و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد.

مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان رشت

8202

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :بانــک ملــت بــه مدیریــت محمــد حســینی – مشــخصات محکــوم علیهــم -1 :بیــژن
امیــدی کالهــدوز  -2مهــرداد کودکــی رودپیــش – مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام محکــوم لهــم -1 :زینــب
هاتــف ســکاچانی فرزنــد ناصــر نــوع رابطــه :وکیــل – محکــوم لــه :بانــک ملــت بــه مدیریــت محمــد حســینی
 -2محمدحســینی – نــوع رابطــه :نماینــده حقوقــی – محکــوم لــه :بانــک ملــت بــه مدیریــت محمــد حســینی -
محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  9710091329400125و شــماره دادنامــه
مربوطــه  9609971329401238محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت تضامنــی مبلــغ 137/104/085
ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه روزانــه مبلــغ  26/373ریــال از تاریــخ  96/8/1لغایــت اجــرای
حکــم و هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  2/693/801ریــال و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکــوم لــه
چنانچــه محکــوم علیهمــا در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننماینــد طبــق تعرفــه از آنهــا هزینــه اجرایــی
اخــذ مــی گــردد.

مدیر دفتر شعبه  20شورای حل اختالف شهرستان رشت

8203

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/5/21-139760318008002053هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای احســان الــه خــدادادی مجــرد فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  8صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  415/61مترمربــع به پــالک  5377فرعی قســمتی
از پــالک  156فرعــی از ســنگ  84اصلــی بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 719 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/8/3 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/7/19 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

8180

رونوشت آگهی

شــهال یزدانــی شــال دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم حبیــب الــه چــاره جویــی
شــال بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کالســه  -ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لــذا
بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .کریــم الــه چــاره جوئــی شــال ش ش  40پســر متوفــی  -2رحیــم الــه چــاره
جوئــی شــال ش ش  1652پســر متوفــی  -3ســتار چــاره جوئــی شــال ش ش  7پســر متوفــی  -4بشــیر چــاره
جوئــی شــال ش ش  1638837163پســر متوفــی  -5مهنــاز چــاره جوئــی شــال ش ش  1983دختــر متوفــی -6
مریــم چــاره جوئــی شــال ش ش  1984دختــر متوفــی  -7ذکیــه چــاره جوئــی شــال ش ش  2240دختر متوفی
 -8نــدا چــاره جوئــی شــال ش ش  155دختــر متوفــی  -9فاطمــه چــاره جوئــی شــال ش ش 1630030351
دختــر متوفــی  -10شــهال یزدانــی شــال ش ش  23همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی
فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی
بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه  1شورای حل اختالف شاندرمن

8217

رونوشت آگهی

حســین پیشــدادی کلــور دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم زینــب بقــاء کلیدبــری
بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کالســه  -ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لــذا بــه شــرح
معرفــی نمــوده اســت -1 .حســین پیشــدادی کلــور ش ش  0059326263پســر متوفی  -2محســن پیشــدادی کلور
ش ش  0076854078پســر متوفــی  -3عبــاس پیشــدادی کلــور ش ش  0048571156پســر متوفــی  -4عســکر
پیشــدادی کلــور ش ش  4544پســر متوفــی  -5خانمــی یوســفی پاســکه ش ش  801همســر متوفــی لــذا چنانچــه
کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از
تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شاندرمن

8218

آگهی مزایده اموال غیر منقول

حســب پرونــده کالســه  960441حســب دادنامــه  9609971830101378صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی
ماســال دعــوی احــد کاظمــی علیــه ســید ابراهیــم حســینی محکومیــت بــه پرداخــت مبلــغ  400/000/000ریــال
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  13/205/000ریــال هزینــه دادرســی و مبلــغ تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک
 96/3/5و  96/5/14هــر کــدام بــه مبلــغ 200/000/000ریــال) و مبلــغ حــق الوکالــه در حــق محکــوم لــه و مبلــغ
نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت کــه امــوال غیــر منقولــی از محکــوم علیــه توســط محکــوم لــه تعرفــه
و بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی
گردیــده اســت :ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب مغــازه در همکــف و یکبــاب واحــد مســکونی
در طبقــه اول بــه مســاحت  102/6مترمربــع بــه پــالک فرعــی  744ســنگ اصلــی  23بخــش  26گیــالن واقــع در
ماســال خ ولیعصرمتعلــق بــه ســید ابراهیــم حســینی بــدون حقــوق ارتفاقــی بــا حــدود اربعــه شــماال دیواریســت
بــه طــول  8متــر بــه پــالک  89باقیمانــده دوم دیواریســت بــه وضعیــت شــرقی بــه طــول  1/10و دوم دیواریســت
بــه طــول  2متــر پــالک مجــاور مرقــوم شــرقا دیواریتــس بــه طــول  9/30متــر بــه پــالک مجــاور مرقــوم جنوبــا
دیواریســت بــه طــول  10متــر بــه پــالک مجــاور مذکــور غربــا دهنــه دکان هــا بــه طــول  10/5متــر بــه خیابــان که
در حــال حاضــر مرقــوم جنوبــا دیواریســت بــه طــول  10متــر بــه پــالک مجــاور مذکــور غربــا دهنــه دکان هــا بــه
طــول  10/5متــر بــه خیابــان کــه در حــال حاضــر تفکیــک آپارتمانــی انجــام نشــده اســت دارای امتیــاز آب و بــرق
و گاز و تلفــن کــه بــا توجــه بــه موقعیــت ملــک مــورد نظــر و نحــوه اســتقرار و متصــل بــودن بــه خیابــان اصلــی و
کاربــری آن ارزش کل ششــدانگ بــه مبلــغ  4/900/000/000ریــال ( معــادل  490/000/000تومــان) بــرآورد مــی
گــردد الزم بــه ذکــر مــی باشــد ملــک موصــوف معــادل مبلــغ  1/450/000/000ریــال در رهــن موسســه ثامــن
الحجــج مــی باشــد .بنابرایــن مقرر شــده ملــک مذکــور از طریق مزایــده حضــوری در روز چهارشــنبه مــورخ 97/8/2
از ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه
کارشناســی شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد فروختــه مــی گــردد شــخص خریــدار 10
درصــد بهــای مزایــده را بایــد فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را تــا یــک مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد در
غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدید می
گــردد و کســانی هــم کــه مایلنــد در مزایــده شــرکت کننــد تــا  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا حاضر
تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد و همچنیــن کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال نیــز بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.

مدیراجرای احکام مدنی دادگستری ماسال

8219

آگهی حصر وراثت

آقــای فرشــید بــاذل زیــوه فرزندعشــقعلی دارنــده ی شــماره شناســنامه /ملــی 1620057740بــه شــرح دادخواســتی
بــه کالســه شــماره 258از شــعبه شــهری شــورای حــل اختــالف انگــوت درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده
وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عشــقعلی بــاذل زیــوه بــه شــماره شناســنامه/ملی  1621161943در تاریــخ
97/7/5در اقامتــگاه دائمــی بــه درود حیــات گفتــه وورثــه حین الفــوت آن مرحوم/مرحومه منحصر اســت به-:1فرشــید
بــاذل زیــوه فرزندعشــقعلی بــه شــماره ملــی  1620057740نســبت پســر متوفی -2ســحر بــاذل زیوه فرزندعشــقعلی
بــه شــماره ملــی  1610318048نســبت دختــر متوفــی -3طاهــره بــاذل زیــوه فرزندعشــقعلی بــه شــماره ملــی
 1621907678نســبت دختــر متوفــی -4شــکوفه بــاذل زیــوه فرزندعشــقعلی بــه شــماره ملــی 1464نســبت دختــر
متوفــی -5زلیخــا نورالهیــان شــاعر لــر فرزندســاری بــه شــماره ملــی  1620030586نســبت عیــال دائمــی متوفــی-6
ایرانــه قلــی پــور میــر جعفــر لــو فرزندغریــب بــه شــماره ملــی  1671718798نســبت مــادر متوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور رایــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هر کــس اعتراضــی دارد
ویــا نامــه ای اعــم از رســمی وعــادی از متوفــی نــزداو باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــعبه یــک
شــهری انگــوت نقدیــم نمایــد والال گواهــی صــادر خواهد شــد.م الــف571 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه شهری انگوت

8233

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو پــارس CNG -XU7بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل
 1394بــه شــماره انتظامــی  624ص  74ایــران  56و شــماره موتــور  124K0638620و بــه شــماره شاســی
8179
 NAAN21CA6FH383851مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خودروی ســواری بنــز ک  c180مــدل  2008به شــماره انتظامــی 484س69
ایــران  11و شــماره موتــور  27195231047081و شــماره شاســی  WDDGF46X68F144157متعلــق بــه
8137
احمدرضــا احمــدی نــژاد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

دادنامه

پرونــده کاســه  9409985501000399شــورای حــل اختــاف شــماره  10مجتمــع مرکزی شهرســتان زاهــدان تصمیم
نهایــی شــماره  9409975501000509خواهــان :آقــای حمیدرضــا میــری فرزنــد حمــزه بــا وکالــت آقــای ابــوذر احمدی
فرزنــد یونــس بــه نشــانی تقاطــع امیرالمومنیــن (ع) و مصطفــی خمینــی جنــب بانــک انصــار طبقــه دوم خوانــدگان .1:
محمــود ســنجرانی  .2آقــای مهــدی میــر فرزنــد تــاج محمــد همگــی به نشــانی مجهــول المــکان خواســته هــا  .1 :مطالبه
وجــه ســفته بشــماره هــای  530049و  530053و  530048و  530051و  530050و  530052بــه انضمــام هزینــه
دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و دیگــر خســارات قانونــی  .2تامیــن خواســته فــوری رای شــورا درخصــوص دادخواســت
تقدیمــی آقــای ابــوذر احمــدی بوکالــت از حمیــد رضــا میــری فرزنــد حمزه ســاکن زاهــدان بطرفیــت خوانــدگان  -1آقای
مهــدی میــر فرزنــد تــاج محمــد  -2آقــای محمــود ســنجرانی هــر دو مجهــول المــکان بخواســته مطالبــه وجــه شــش
فقــره ســفته بــه شــماره هــای  530049و  530053و  530048و  530051و  530050و 530052جمعــا بــه مبلــغ ســی
میلیــون ریــال بــا احتســاب خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید تــا یــوم الوصــول و هزینــه دادرســی  ،حــق الوکالــه
وکیــل و دیگــر خســارات  -2تامیــن خواســته فــوری بــا توجــه بــه مندرجــات دادخواســت تقدیمــی و تصویــر مصــدق
ســفته هــای مذکــور کــه بــدون واخواســت نامــه بعنــوان یــک ســند عــادی وجــه آن قابــل مطالبه اســت چنین ســفته ای
خاصیــت ســند تجــاری را نــدارد و بــا توجــه بــه اظهــارات وکیــل خواهــان در جلســه دادرســی شــورا بــه اینکه مــوکل وی
بــا فــروش  6راس گاو بــه خوانــده ردیــف اول از ایشــان طلبــکار مــی باشــد کــه در تاریــخ  87/1/23شــش فقــره ســفته بــه
شــماره هــای فــوق الذکــر بــا ضمانــت تضامنــی خوانــده ردیــف دوم در ظهــر ســفته هــا در یــد مــوکل قــرار میگیــرد کــه
متاســفانه تــا کنــون هیــچ کــدام از خوانــدگان اقــدام بــه پرداخــت بدهــی نمــی نماینــد ضمنــا وکیل خواهــان از خواســته
دوم خویــش در ســتون خواســته بــا عنــوان تامیــن خواســته فــوری را مســترد و تقاضــای محکومیــت تضامنــی خوانــدگان
را بپرداخــت اصــل خواســته نمــوده اســت خوانــدگان نیــز مجهــول المــکان که بــا دعــوت از طریــق درج آگهــی در روزنامه
در مهلــت مقــرر قانونــی در جلســه دادرســی شــورا حاضــر نشــده انــد و در برابــر مســتندات ابــرازی خواهــان دفاعــی از
خویــش بعمــل نیــاورده انــد و دعــوی خواهــان را مصــون از هــر گونــه تعرضــی باقــی گذاشــته انــد علــی هــذا شــورا بنــا
بــه مراتــب فــوق الذکــر و باســتناد مــواد  198و  515و  519قانــون آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امور
مدنــی حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بپرداخــت مبلــغ ســی میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت
مبلــغ چهارصــد و پانــزده هــزار ریــال بابــت جبــران هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم
دادخواســت  94/9/16تــا یــوم الوصــول و پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل براســاس تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــام
میگــردد و در خصــوص خواســته دیگــر خواهــان و وکیــل وی بــا عنــوان (تامیــن خواســته فــوری) نظــر بــه اینکــه وکیــل
خواهــان در جلســه دادرســی شــورا در ایــن خصــوص دعــوی خویــش را مســترد نمــوده اســت باســتناد بنــد ب مــاده
 107قانــون آئیــن دادرســی در امــور مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان در ایــن قســمت صــادر و اعــام مــی نمایــد .رای
صــادره غیابــی محســوب ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و پــس از انقضــاء مهلت
مذکــور ظــرف مــدت بیســت روز قابــل اعتــراض تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی زاهــدان مــی باشــد .

محمد رضا طاهری نسب  -قاضی شعبه  10شورای حل اختالف زاهدان

8221

اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به

خواهــان اقــای محمــد نظــم الدینــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده اقــای عنایــت الــه صابــری – شــرکت
تعاونــی کشــاورزی شــهید صالحــی بــه خواســته مطالبــه وجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و به شــماره
پرونــده کاســه  9609983870100883شــعبه  8دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمــان ثبــت و وقــت
رســیدگی مــورخ  1397/11/01ســاعت  09:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73
قانــون اییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان مراتــب یــک
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار
اگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم را
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد .م.الــف1489

منشی شعبه  8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان – حمید رضا مختاری

8226

مشخصات محکوم له  /محکوم لهم

 -1حســن شــجاعی فرزنــد علــی بنشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان کرمــان –شــهرکرمان خیابــان خواجــو بیــن
کوچــه 17و 19فروشــگاه تکنــو ابــراز مشــخصات محکــوم علیــه  /محکــوم علیهــم  -1محمدزینلــی زاده بردســیری
فرزنــد غامحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -2فاطمــه زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غامحســین بنشــانی مجهول
المــکان  -3علــی زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غامحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -4بتــول زینلــی زاده
بردســیری فرزنــد غامحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -5گوهــر زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غامحســین
بنشــانی مجهــول المــکان  -6زهــرا زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غامحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -7عبــاس
زینلــی زاده بردســیری پــور فرزنــد غامحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -8رضــا زینلــی زاده بردســیری فرزنــد
غامحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -9حســین زینلی زاده بردســیری فرزند غامحســین بنشــانی مجهــول المکان
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوم لهــم علیرضا عســکری حبیــب الــه کرمــان – گلباف
– کرمــان گلبــاف – بلــوار جهــاد – ک  40پ  14وکیــل حســن شــجاعی محکومبــه بســمه تعالــی بموجب درخواســت
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  9710093870700687و شــماره دادنامــه مربوطــه 9709973870700473
محکــوم علیــه محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه الــزام خوانــدگان هــر کــدام بــه میــزان ســهم االرث از مورثشــان بــه
حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و انتقــال رســمی و قطعــی شــش دانــگ پــاک  1061فرعــی از  2788اصلــی
بخــش  3کرمــان در حــق خواهــان ضمنــا هزینــه حــق االجــرا بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد .محکــو ٌم علیــه
مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه -1:ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ( مــاده  34قانون اجــرای احکام
مدنــی ) -2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــو ٌم بــه بدهــد -3 .مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــو ٌم بــه
از آن میســر باشــد  .چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه اموال خــود را
شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه ی امــوال منقــول و غیــر منقــول  ،بــه طور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجوه
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همراه مشــخصات
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه مطالبــات او از اشــخاص
ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی
شــود (مــواد 8و 3قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -4 . )1394خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد(.مــاده  34قانــون اجــرای احکام
مدنــی و مــاده  20ق.م.ا و مــاده  16قانئــن نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -5 ) 1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود  ( .مــاده
 21قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -6 )1394چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود
آزادی محکــو ٌم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــو ٌم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــو ٌم
علیــه خواهــد بــود ( .تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  )1394م.الــف 1493
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پرونــده کالســه  9609981988301319شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان چمســتان تصمیــم نهایــی
شــماره 9709971988300773شــاکی :آقــای حامــد رجــب نــژاد فرزنــد قنبرعلــی بــه نشــانی اســتان مازنــدران-
شهرســتان نــور -شــهر چمســتان -لســفیجان ک شــهید توکلــی خ پرویــن اعتصمامــی منــزل اســماعیل توکلــی
متهــم  :آقــای جــواد احمــدی بــه نشــانی اتهــام هــا.1 :توهیــن بــه اشــخاص عــادی :2ضــرب و جــرح عمــدی
:3تهدیــد بــه تاریــخ  1397/7/7در وقــت رســیدگی شــعبه  102دادگاه کیفــری دو بتصــدی امضــا کننــده ذیــل
پرونــده کالســه  960971988301419تحــت نظــر اســت شــاکی و متهــم پرونــده بــا وصــف ابــالغ قانونــی
جلســه دادرســی حضــور ندارنــد الیحــه ای از ســوی مشــارالیه واصــل نگردیــد دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق
و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بصــدور
رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
در خصــوص اتهــام آقــای جــواد احمــدی دائــر بــر ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی ســاده و فحاشــی ( توهیــن).
دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده شــکایت شــاکی گــزارش ضابطیــن گواهــی پزشــکی قانونی
مضبــوط در پرونــده گواهــی گــواه عــدم حضــور متهــم در جلســه دادگاه بــا وصــف ابــالغ قانونــی از طریــق نشــر در
آگهــی و عــدم ارســال الیحــه و عــدم معرفــی وکیــل و مصــون مانــده بــزه انتســابی از دفــاع بزهکاریــش را محــرز و
مســلم دانســته مســتندا بــه مــاده 406قانــون دادرســی کیفــری مصــوب ســال  92و مــواد 462،449،448،19،2و
بنــد الــف مــاده  488و مــاده  489و تبصــره و بنــد الــف مــاده  709و بنــد الــف مــاده  714قانــون مجازات اســالمی
مصــوب ســال  92و مــاده  608قانــون تعزیــرات و مجازاتهــای بازدارنــده مصــوب ســال  75نامبــرده را از حیــث بــزه
ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی بــه پرداخــت یــک درصــد دیــه کاملــه بابــت خراشــیدگی ( حارصــه مخــاط داخل لب
فوقانــی و بــه پرداخــت ســه هــزارم دیــه کاملــه بابــت کبــودی مخــاط داخلــی لــب تحتانــی و بــه میــزان ســه دهم
درصــد دیــه کاملــه بعنــوان ارش بابــت لقــی مختصــر دنــدان اول فــک فوقانــی چــپ در حــق شــاکی حامــد رجــب
نــژاد کــه مهلــت پرداخــت دیــه ظــرف یکســال پــس از وقــوع بــزه ( )96/11/15مــی باشــد.و از حیــث بزه فحاشــی
(توهیــن) بــه تحمــل پانــزده ضربــه شــالق تعزیــری محکــوم مــی نمایــد امــا در خصــوص اتهــام دیگــر آقــای جواد
احمــدی دائــر بــر ممانعــت از حــق و قطــع بــرق منــزل مســکونی و تهدیــد بــا چاقــو .دادگاه بــا مالحظــه محتویات
پرونــده تحقیقــات معمولــه بلحــاظ فقــد دلیــل مســتندا بــه مــاده 265و بنــد الــف مــاده  340از قانــون دادرســی
کیفــری مصــوب ســال  92قــرار منــع تعقیــب نامبــرده را درایــن قســمت از دادنامــه صــادر و اعالمــد مــی نمایــد.
رای صــادره در خصــوص محکومیــت آقــای جــواد احمــدی غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی قابــل
واخواهــی در ایــن شــعبه ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــا مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض در محاکــم
محتــرم تجدیــد نظــر اســتان مازنــدران مــی باشــد97/271(.م.الف)
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شــاکی:آقای اســمعیل فقیــه فرزنــد حاجــی بــه نشــانی کاکــی شــهرک آســایش منــزل شــخصی متهمیــن:
.1آقــای میــالد متوطــن فرزنــد جمشــید .2آقــای میثــم زنــدی فرزنــد علــی همگــی بــه نشــانی بوشــهر-
تنگســتان اهــرم خ امــام (ره)منــزل علــی زنــده بــودی اتهام:خیانــت درامانــت بنــام خــدا –بــه تاریــخ
1397/02/18دروقــت فــوق العــاده جلســه شــعبه 101دادگاه کیفــری دوکنــگان بــه تصــدی اینجانــب
امضاءکننــده ذیــل تشــکیل اســت پرونــده کالســه 961010تحــت نظراســت گــردش کار:شــاکی آقــای
اســمعیل فقیــه درشــکایت اولیــه خودتشــریح نمــوده اســت درتاریــخ 1390/04/18دوفقــره چــک بــه شــماره
ســریال هــای 743/765063و743/765064عهــده بانــک صــادرات بــه مبالــغ 90/000/000ریــال وجمعــا
180/000/000ریــال بابــت رهــن دوبــاب مغــازه درشــهرهای خورمــوج وکنــگان دروجــه آقــای میثــم زنــدی
صادروتحویــل ایشــان دادم لیکــن مغــازه ای بــه مــن تحویــل ندادندکــه متوجــه شــدم چــک هــای بنــده
دربانــک هاتوســط شــخص ثالــث برگشــت وگواهینامــه عــدم پرداخــت صادرشــده اســت شــاکی درقبــال
چــک هــای ارائــه شــده بــه متهمــان رســیدمورخ 1390/04/18ازمتهمــان آقایــان میــالد متوطــن ومیثــم
زنــدی تحویــل گرفتــه اســت ودرضمــن رســیدها بیــان شــده اســت چنانچــه قراردادمغــازه هــا فســخ گــردد
چــک هــا فاقــد اعتبــار وبایــد بــه آقــای فقیــه برگشــت داده شــود دوفقــره چــک ضــم پرونــده وگواهینامــه
عــدم پرداخــت بــه لحــاظ عــدم کفایــت موجــودی درتاریــخ 1394/07/18صادرگردیــده اســت اظهــارات
شهوددردادســرا اســتماع گردیــده اســت درنهایــت دادســرای شهرســتان تنگســتان مبــادرت بــه قرارجلــب بــه
دادرســی صادرومتهمــان نامبــرده درآن دادســرا حضورنیافتــه انــد وکیفرخواســت ازآن دادســرا صــادر گردیــده
ووقــت رســیدگی دردادگاه تنگســتان تعییــن ودادگاه باایــن اســتدالل کــه خیانــت درامانــت درمــورد چــک
هــا درشــهرکنگان وعنصرســپردن بــه شــخص ثالــث درشــهرکنگان اتفــاق افتــاده اســت قرارعــدم صالحیــت
بــه شایســتگی دادگاه کنــگان صادرنمــوده اســت ومجدداقرارجلــب بــه دادرســی غیابــی وکیفرخواســت
دردادســرای کنــگان صادروپرونــده بــه دادگاه ارســال گردیدوقــت رســیدگی دردادگاه تعییــن ومتهمــان
درجلســه دادگاه حضورنیافتنــد وانتشــارآگهی صــورت گرفتــه اســت وشــهود مجددابــه دادگاه احضــار وتحویــل
چــک بــه متهمــان بابــت رهــن دوبــاب مغــازه درشــهر خورمــوج وکنــگان بابــت تاســیس مــرغ فروشــی
راتاییــد نمودندلــذادادگاه باتوجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی رااعــالم وبااســتعانت ازدرگاه خداونــد
متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدوررای مــی نمایــد:
رای دادگاه
درخصــوص اتهــام آقایــان -1میــالد متوطــن فرزنــد جمشــید و-2میثــم زنــدی فرزندعلــی فاقداطالعــات
بیشــتربه لحــاظ متــواری بــودن مبنــی برخیانــت درامانــت نســبت بــه دوفقــره چــک بــه شــماره هــای
743/765064و743/765063عهــده بانــک صــادرات شــعبه بوشــهر بــه مبالــغ 90/000/000ریــال
و90/000/000ریــال دادگاه باتوجــه بــه جمیــع اوراق ومحتویــات پرونــده مشــتمل بــر -1شــکایت آقــای اســمعیل
فقیــه فرزنــد حاجــی -2گــزارش مرجــع انتظامــی -3تصویرچــک هاوگواهینامــه هــای عــدم پرداخــت -4شــهادت
شــهود دردادســرا ودادگاه -5رســیدهای اخذشــده ازمتهمــان ونظــر بــه اینکــه متهمــان درجلســه دادگاه جهــت
دفــاع ازخــود حضورنیافتــه انــد وبالحــاظ اینکــه عنصــر مــادی اســتعمال بــه ضــرر شــاکی وتحویــل چــک هــا بــه
شــخص ثالــث محرزبــوده وســو نیــت متهمــان بــرای دادگاه مشــخص مــی باشــد لذابزهــکاری نامبــردگان رامحــرز
ومســلم دانســته ومســتندا بــه مــاده 674قانــون مجــازات اســالمی (بخــش تعزیــرات ومجــازات هــای بازدارنــده )
مصــوب 1375هریــک ازنامبــردگان رابــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمایــد رای صــادره
غیابــی وظــرف مهلــت بیســت روز ازتاریــخ ابــالغ قابــل اعتــراض درایــن مرجــع وســپس ظــرف مهلــت بیســت
روزقابــل تجدیدنظــر خواهــی درمحاکــم تجدیدنظراســتان بوشــهرمی باشــد م الــف 343
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شناســنامه موتــور ســیکلت هــدف  125CCبــه شــماره انتظامــی  61472ایــران  822بــه شــماره موتــور
 0125N3C248953و شــماره تنــه  125F9400746***N3Cمــدل  1394برنــگ نقــره ای بنــام علــی جهانتیغ
8223
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

اجرائیه

محکــوم لــه.1 :فاطمــه حســینیان فرزنــد داود بــه نشــانی مازنــدران – نور-ایزدشــهر جنــب آژانــس دوســتی منــزل
محمــد نــوروزی .2نرجــس نــوروزی فرزنــد احســان بــه نشــانی مازنــدران -نور-ایزدشــهر -جنــب آژانــس دوســتی
منــزل محمــد نــوروزی .3معصومــه نــوروزی فرزنــد احســان بــه نشــانی مازنــدران – نــور -ایزدشــهر -جنــب آژانــس
دوســتی منــزل محکــوم علیــه.1 :مجبــد ابراهیــم طــاری مقــدم فرزنــد تقــی به نشــانی مازنــدران -نــور -ایزدشــهر-
جنــب شــهرک زیباشــهر داریــوش خاکپــور .2مــژگان شــاهی فرزنــد نصراله -بــه نشــانی مازنــدران -نور -ایزدشــهر-
جنــب شــرکت ایزدشــهر شــهرک داریــوش خاکپــور مشــخصات نماینــده محکــوم لــه -محمــد اصغــری فرزنــد رضا
بــه نشــانی چمســتان -روبــروی کانتــری دفتــر وکالــت محکــوم بــه بســمه تعالــی بــه موجــب درخواســت اجــرای
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  9709971964300407محکــوم علیهــا محکــوم انــد بــه
اســترداد مســاحت  34/130مترمربــع اضافــه مســاحت زمیــن موضــوع مبایعــه نامــه وپرداخــت هزینــه دادرســی به
مبلغ700000ریــال و حــق الوکالــه وکیــل بــه مبلــغ  1803600و نیــز ششــصد هــزار تومــان هزینــه کارشناســی
در حــق خواهــان هــا بــه نســبت ســهم االرث آنــان و مبلــغ  2505000ریــال بابــت نیــم عشــر اجرایــی در حــق
صنــدوق دولــت جمهــوری اســامی ایــران رای صــادره غیابــی مــی باشــد97/496(.م.الف) سیدمحمدحســینی-
دادرس شــعبه ســوم دادگاه حقوقــی نــور محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه :ظــرف 10روز مفــاد
آن را بــه موقــع اجــرا گــذارد (مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی )  -2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهد
 -3مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد  .چنانچــه خــود را قــادر بــه
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف 30روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه اموال
منقــول و غیرمنقــول بطــور مشــروح مشــتمل برمیــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات
مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد.بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر
نــوع تغییــر دیگــر در اموالــی مذکــور از زمــان یکســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت اعســار
بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود (مــواد 8و 3قانــون نحــوه اجــرای
محکومیــت مالــی  -4 .) 1394خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای
حکــم ،حبــس تعزیــری درجــه هفــت را درپــی دارد(.مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده  20ق.م.ا و مــاده
 16قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی  -5)1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای
دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعریــزی درجه شــش
بــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود(.ماده21قانون نحــو اجــرای محکومیــت
مالــی -6)1394چناچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بود(.تبصــره 1مــاده 3
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی :97/496( .)1394م.الــف)
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دادنامه

پرونــده کاســه  9409981988401084شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان چمســتان تصمیم نهایی
شــماره  9709971988700258خواهان:آقــای حســن قانعــی اردکان فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی کــرج پیــش
آهنگــی گلدشــت کوچــه ســوم غربــی پ  85خوانــدگان.1 :آقــای غامعلــی ســلطانی فرزنــد رحمــت اله به نشــانی
آمــل خ امــام خمینــی آفتــاب  38ط فوقانــی بانــک مســکن مرکــز فعــا مجهــول المــکان .2آقــای حجــت الــه
ســلطانی بــه نشــانی مازنــدران -نــور -چمســتان -کیابســر .3آقــای رحمــت الــه ســلطانی فرزنــد رحمــت الــه بــه
نشــانی پمســتان بنفشــه ده کیاســر فعــا مجهــول المــکان خواســته:الزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک داگله با
توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت
بــه انشــا رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
پیرامــون دعــوی آقــای حســن قانعــی اردکان بطرفیــت آقایــان .1غامعلی.2حجت.3رحمــت الــه همگــی ســلطانی
بخواســته تنطیــم ســند بــرای ویــای مــورد معاملــه واقــع در روســتای کیابســر و الــزام خوانــدگان بحضــور در
دفترخانــه اســناد رســمی مقــوم بــه  21/000/000ریــال بدیــن توضیــح کــه خواهــان در جلســه اول دادرســی
بموجــب الیحــه ای تقدیمــی خواســته خــود را بــه الــزام خوانــدگان بــه تحویــل مبیــع مقــوم بــه  3/100/000ریال
افزایــش و در تشــریع خواســته بطــور خاصــه بیــان نمــود (( :بموجــب مبایعنامــه پیوســت پرونــده یــک قطعــه
زمیــن بمســاحت 200متــر مربــع بــا  93متــر مربــع بنــا،از خوانــده ردیــف اول آقــای غامعلــی ســلطانی خریداری
نمــودم  .ســند رســمی ملــک موصــوف متعلــق بــه رحمــت ســلطانی بــوده و نامبــرده ظهــر مبایعنامــه فیمابیــن
بنــده و آقــای غامعلــی ســلطانی را تنفیــذ نمــوده اســت.بنابراین تقاضــا بشــرح خواســته مــورد استدعاســت.دادگاه
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه بموجــب مفــاد نامــه شــماره  022/95/3390مــورخ 1395/5/2
اداره ثبــت اســناد و امــاک چمســتان رقبــه موضــوع خواســته بموجــب نامــه شــماره  920037مــورخ 92/11/19
شــعبه  101جزایــی دادگاه چمســتان در قیــد بازداشــت مــی باشــد و مادامــی کــه رفــع بازداشــت بموجــب قانــون
صــورت نگیــرد امــکان انتقــال ســند قانونــا میســر نیســت بــا عنایــت بــه اینکــه تــا زمانــی که انتقــال قطعــی ملک
بــه خریــدار صــورت نگیــرد امــکان تســلیم مبیــع وجــود نــدارد زیــرا مازمــه بــا خلــع یــد از ملــک قانونــی دارد
کــه بموجــب قانــون ثبــت و قانــون مدنــی قابــل احتــرام اســت .بنابرایــن دادگاه دعــوی را بــا وصــف فعلی اســتماع
ندانســته و بــا اســتناد بــه مــاده 2قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار رد دعــوی خواهــان را صــادر و اعــام مــی
دارد  .رای صــادر شــده ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم و
تجدیدنظــر اســتان مازنــدران اســت( .م.الــف )97/498

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی چمستان -اسماعیلی

8228

آگهی حصر وراثت

خانــم کفایــت اســمعیلی قــره قیــه بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 19انــد از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نجــف نجــف زاده قــره قیــه بــه شــماره
شناســنامه 268در تاریــخ  97/6/30در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :کفایــت اســمعیلی قــره قیــه فرزنــد  :خانبابــا ش ش991 :نســبت بــا متوفــی زوجــه -2
خدیجــه نجــف زاده فرزنــد  :نجــف ش ش36 :نســبت بــا متوفــی فرزنــد -3شــهناز نجــف زاده فرزنــد  :نجــف
ش ش1763 :نســبت بــا متوفــی فرزنــد -4ماحــت نجــف زاده فرزنــد  :نجــف ش ش1660369339 :نســبت
بــا متوفــی فرزنــد -5فاطمــه نجــف زاده فرزنــد  :نجــف ش ش2518 :نســبت بــا متوفــی فرزنــد -6طایفــه
نجــف زاده فرزنــد  :نجــف ش ش1722 :نســبت بــا متوفــی فرزنــد -7مهــدی نجــف زاده فرزنــد  :نجــف ش
ش248 :نســبت بــا متوفــی فرزنــد -8علــی نجــف زاده فرزنــد  :نجــف ش ش1878 :نســبت بــا متوفــی فرزنــد
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مینمایــد تــا هــر کــس
اعتــراض دارد و یــا وصییــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یکمــاه بــه
شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

مرادیان -قاضی شورای حل اختالف بخش الهرود

8235

آگهی فقدان سند مالکیت

شــرکت شــهر کتهــای صنعتــی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده در دفتــر خانه اســناد رســمی
شــماره 25اردبیــل درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ومدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن قطعه9تفکیکــی پــالک 274فرعــی مفــروز ومجــزی شــده از 147فرعــی از
365اصلــی واقــع درقریــه نوجــه ده بخــش ســه اردبیــل بــه شــماره دفتــر امــالک 79صفحــه 463ذیــل
ثبــت 13973بنامبــرده ثبــت وصــادر شــده وبرابــر ســند رهنــی بشــماره 183822مورخــه 91/9/26دفتــر
خانــه 25اردبیــل دررهــن بانــک توســعه تعــاون مــی باشــد کــه بعلــت نامعلــوم مفقــود گردیــده و پــس
از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت لــذا بــا ســتناد مــاده 120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در
یــک نوبــت آگهــی ومتذکــر میگــردد هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده
ویــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایــد ظــرف ده روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی
بــه ثبــت محــل مراجعــه واصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد بدیهــی اســت
در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض بــدون ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی اداره ثبــت نمیــن نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وتســلیم آن بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد نمــود.

جمشید مولوی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نمین

8234

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه 970047ج م بــر لــه آقــای مهــدی ناصــری وعلیــه آقــای
مهــدی داداشــی بخواســته مطالبــه وجــه بــه مبلــغ 647/390/706ریــال بــا توجــه بــه توقیــف
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی متعلــق بــه محکــوم علیــه بعــد از طــی مراحــل قانونــی درتاریــخ
97/8/15روز ســه شــنبه از ســاعت 10:30الــی 12:00ظهــر از طریــق مزایــده در واحــد اجــرای
احــکام مدنــی دادگســتری گرمــی واقــع درجنــب فرمانــداری وســاختمان دادگســتری دفتــر
اجــرای احــکام مدنــی بفــروش خواهــد رســید مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده کارشناســی شــروع
وبــه کســی کــه باالتریــن مبلــغ را پیشــنهادنماید فروختــه خواهــد شــد وده درصــد مبلــغ
پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ وبــه مابقــی حداکثــر یــک مــاه فرصــت داده
میشــود کــه برنــده مزایــده بــه هــر عنــوان اعــالم انصــراف نمایــد ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی
بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده
از ملــک فــوق الذکــر بــه شــرح ذیــل بــا هماهنگــی ایــن واحــد بازدیــد نماینــد .ملــک مــورد
مزایــده عبــارت اســت از -1 :یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه میــزان 264ســهم مشــاع از
4080ســهم تحــت پــالک 3718فرعــی از 120اصلــی واقــع درگرمــی خیابــان شــهید مطهــری
بــه مبلــغ 330/000/000ریــال ارزیابــی شــده اســت م الــف572 :

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گرمی – محمد رضا عزیز پور

8232

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــوروی ســواری صبــا جــی تی ایکــس ای مــدل  1387بــه شــماره انتظامــی  685د  24ایران
 66و شــماره موتــور  2771385بــه شــماره شاســی  S1412287594529متعلــق بــه ســیده فاطمــه معــروف زاده
8184
صومعــه ســرائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

مجــوز نگهــداری صــالح شــکاری ســاچمه زنــی مــدل تــک لــول تــه پــر چخماقــی کالیبــر  12بــه شــماره بدنــه
 3944ســاخت کشــور ترکیــه متعلــق بــه حمیــرا ذره کارگــر فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  274مفقــود و
8185
ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ  1600آردی مــدل  1381بــه رنــگ ســفید
صدفــی – روغنــی بــه شــماره انتظامــی  181س 41ایــران  72و شــماره موتــور  22328123673بــه شــماره
8200
شاســی  81722902مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پراید سیســتم ســایپا تیــپ SE 131به رنگ ســفید مــدل  1397به شــماره
انتظامــی  293ب  28ایــران  20و شــماره موتــور  6150645/M13بــه شــماره شاســی NAS411100J3458393
8201
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز خــودروی ســواری ســمند مــدل  1394بــه شــماره انتظامــی  792ی  62ایــران  88و شــماره
موتــور  124k0749625بــه شــماره شاســی  NAAC91CEXFF044490متعلــق بــه ســید احمــد جعفــری
8204
مفقــود و از درجــه مفقــود از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

کارت هوشــمند نــاوگان حمــل و نقــل صومعــه ســرا بــه شــماره  271960متعلــق بــه علــی خورشــیدی مفقــود و
8205
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی بــه رنــگ نقــره ای –
متالیــک مــدل  1385بــه شــماره انتظامــی  785ج 22ایــران  56و شــماره موتــور  1425555بــه
شــماره شاســی  S1412285784545متعلــق بــه ایــرج آجلــی الهیجــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
8206
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بعلــت مفقــود شــدن کارت هوشــمند بــه شــماره  4234057متعلــق بــه کامیــون بــه شــماره پــالک  948ع66
8211
ایــران  46صــادره از اســتان گیــالن از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

