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دادنامه

پرونــده کالســه  9609981988300190شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان چمســتان تصمیــم
نهایــی شــماره شــاکی گاز اســتان مازنــدران بــا نمایندگــی آقــای ابــوذر ســیار فرزنــد مهــدی بــه نشــانی
اســتان مازنــدران -شــهرآمل –بلــوار جانبــازان آمل-بلــوار جانبــازان-ادراه گاز متهــم :آقــای ســعید امیرشــاه
فرزنــد مــراد بــه نشانیاتهام:اســتفاده غیرمجــاز از گازبــه تاریــخ  97/3/23دروقــت رســیدگی شــعبه ســوم
دادگاه عمومــی چمســتان بتصــدی امضــاء کننــده ذیــل پرونــده کالســه 9509981988301400تحــت
نظراســت مالحظــه مــی گــردد نماینــده ادراه شــاکی و متهــم پرونــده بــا وصــف ابــالغ وقــت رســیدگی
حضــور ندارنــد الیحــه ای از ســوی اداره شــاکی ثبــت دفترواصــل نگردیــد دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق
و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــا اســتعانت از خدانــد بــه شــرح ذیــل مبــادرت بصــدور رای
مــی نمایــد .رای دادگاه :در خصــوص اتهــام آقــای سعیدامیرشــاه فرزنــد مــراد دائــر برجعــل ســند عــادی
و دولتــی وابســته بــه دولــت و اســتفاده از ســند مجعــول،دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق و محتویــات
پرونــده شــکایت اداره گاز چمســتان بــا نماینــدگان آقــای ابــوذر ســیار و تصاویــر اســناد و مــدارک مجهــول
منضــم شــکوائیه و عــدم حضــور متهــم در جلســه دادگاه بــا وصــف ابــالغ قانونــی از طریــق نشــردرآگهی و
عــدم ارســال الیحــه و عــدم معرفــی وکیــل و مصــون مانــدن اتهــام انتســابی از دفــاع بزهکاریــش را محــرز
و مســلم دانســته مســتندا بــه مــاده  406قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب ســال  92و مــواد 134 .2
قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 92و مــواد  523و  536قانــون تعزیــرات و مجازتهــای بازدارنــده
مصــوب ســال 75متهــم موصــوف را از حیــث بــزه جعــل بــه تحمــل ســه ســال حبــس تعزیــری و بــه
پرداخــت هجــده میلیــون ریــال جــزای نقدیبابــت اســتفاده مجــازات اشــد بــه یکــی از علــل قانونــی تقلیــل
یابــد و یــا تبدیــل یــا غیرقابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد قابــل اجــراء اســت چنانچــه مجــازات اشــد بــه
یکــی از علــل قانونــی تقلیــل یابــد یــا تبدیــل یــا غیرقابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد بعــدی اجــرا مــی
گــردد .رای صــادره غیابــی محســوب ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه
ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر
اســتان مازنــدران مــی باشــد(.م.الف )190
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609981988300187شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان چمســتان تصمیــم
نهایــی شــماره شــاکی 9709971988300386گاز چمســتان بــا نمایندگــی آقــای ابــوذر ســیار فرزنــد مهــدی
بــه نشــانی اســتان مازنــدران -شــهرآمل –بلــوار جانبــازان آمل-بلــوار جانبــازان-ادراه گاز متهــم :آقــای بهمــن
کیهــان فرزندعلــی اکبــر بــه نشــانی اتهام:اســتفاده غیرمجــاز از گاز(جعــل) بــه تاریــخ  97/4/10دروقــت فــوق
العــاده جلســه شــعبه  102دادگاه کیفری2بخــش چمســتان بتصــدی امضــاء کننــده ذیــل پرونــده کالســه
فــوق تحــت نظراســت دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی مــی گــرددرا
اعــالم و بــا اســتعانت از خدوانــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد .رای دادگاه:
در خصــوص اتهــام آقــای بهمــن کیهــان فرزنــد علــی اکبــر دائــر برجعــل ســند عــادی و دولتــی وابســته
بــه دولــت و اســتفاده از ســند مجعــول،دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده شــکایت
اداره گاز چمســتان عــدم حضــور متهــم در جلســه و تصاویــر اســناد و دادگاه بــا وصــف ابــالغ قانونــی از
طریــق نشــردرآگهی و عــدم ارســال الیحــه و عــدم معرفــی وکیــل و مصــون مانــدن اتهــام انتســابی از دفــاع
بزهکاریــش را محــرز و مســلم دانســته مســتندا بــه مــاده  406قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب
ســال  92و مــواد  134 .2قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 92و مــواد  523و  536قانــون تعزیــرات و
مجازتهــای بازدارنــده مصــوب ســال 75متهــم موصــوف را از حیــث بــزه جعــل بــه تحمــل ســه ســال حبــس
تعزیــری و بــه پرداخــت هجــده میلیــون ریــال جــزای نقدیبابــت اســتفاده مجــازات اشــد بــه یکــی از علــل
قانونــی تقلیــل یابــد و یــا تبدیــل یــا غیرقابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد قابــل اجــراء اســت چنانچــه مجــازات
اشــد بــه یکــی از علــل قانونــی تقلیــل یابــد یــا تبدیــل یــا غیرقابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد بعــدی اجــرا
مــی گــردد .رای صــادره غیابــی محســوب ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی قابــل واخواهــی در ایــن
شــعبه ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدیــد
نظــر اســتان مازنــدران مــی باشــد(.م.الف )188
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609981988300186شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان چمســتان تصمیــم نهایــی
شــماره شــاکی 9709971988300396اداره گاز چمســتان بــا نمایندگــی آقــای ابــوذر ســیار فرزنــد مهــدی بــه
نشــانی اســتان مازنــدران -شــهرآمل –بلــوار جانبــازان آمل-بلــوار جانبــازان-ادراه گازمتهــم :آقــای محمــود جعفری
نیــا فرزنــد مرتضــی بــه نشــانی اتهام:اســتفاده غیرمجــاز از گاز بــه تاریــخ  97/4/11دروقــت فــوق العــاده جلســه
شــعبه  102دادگاه کیفری2بخــش چمســتان بتصــدی امضــاء کننــده ذیــل پرونــده کالســه فــوق تحــت نظراســت
دادگاه بــا مالحظــه مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی مــی گــرددرا اعــالم و بــا اســتعانت از
خدوانــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد .رای دادگاه :در خصــوص اتهــام آقــای محمــود
جعفــری نیــا دائــر برجعــل ســند عــادی و دولتــی وابســته به دولــت و اســتفاده از ســند مجعــول،دادگاه بــا مالحظه
مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده شــکایت اداره گاز چمســتان اســناد اســتنادی مجعــول در پرونــده و عدم حضور
متهــم در جلســه دادگاه بــا وصــف ابــالغ قانونــی از طریــق نشــردرآگهی و عــدم ارســال الیحــه و عــدم معرفــی
وکیــل و مصــون مانــدن اتهــام انتســابی از دفــاع بزهکاریــش را محــرز و مســلم دانســته مســتندا بــه مــاده 406
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب ســال  92و مــواد  134 .2قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 92و
مــواد  523و  536قانــون تعزیــرات و مجازتهــای بازدارنــده مصــوب ســال 75متهــم موصــوف را از حیــث بــزه جعــل
بــه تحمــل ســه ســال حبــس تعزیــری و بــه پرداخــت هجــده میلیــون ریــال جــزای نقدیبابــت اســتفاده مجــازات
اشــد بــه یکــی از علــل قانونــی تقلیــل یابــد و یــا تبدیــل یــا غیرقابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد قابــل اجــراء اســت
چنانچــه مجــازات اشــد بــه یکــی از علــل قانونــی تقلیــل یابــد یــا تبدیــل یــا غیرقابــل اجــرا شــود مجــازات اشــد
بعــدی اجــرا مــی گــردد .رای صــادره غیابــی محســوب ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ واقعــی قابــل واخواهــی در
ایــن شــعبه ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض در محاکــم محتــرم تجدید
نظــر اســتان مازنــدران مــی باشــد(.م.الف )189

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان –احمد خسروی

4615

جنــاب آقــای حســین جهانبانــی فرزنــد مرتضــی بــه شــما اخطــار مــی گــردد مطابــق دادنامــه شــماره
 500097مــورخ  1397/2/11صــادره از شــعبه  4دادگاه خانــواده کرمــان ظــرف مــدت  7روز پــس از رویــت
ایــن اخطاریــه بــه دفترخانــه ازدواج شــماره  90و طــالق شــماره7کرمان واقــع در بلــوار جهــاد انتهــای کوچــه
 60مراجعــه نماییــد م.الــف .752

سردفتر طالق شماره  7کرمان علی هدایتی 4607

دادنامه

مرجــع رســیدگی :شــعبه هجدهــم شــورای حــل اختــالف کالســه پرونــده – 961293 :خواهــان :بانــک مهــر اقتصــاد
(شــعبه تختــی) بــا مدیریــت ســیدضیاء ایمانــی بــا وکالــت آقــای فریــدون حاجــی زاده بــا وکالــت رقیــه زاهــدی
شــالکوهی – خوانــدگان -1 :کبــرا احمددوســت فتاحــی  -2محســن خدمتگــذار مســجد – خواســته :تقاضــای صــدور
حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بپرداخــت مبلــغ  36/000/000ریــال بابــت  5فقــره ســفته بــه شــماره هــای
خزانــه داری  ( 101556ســری  /ض) و ( 101555ســری /ض) و  ( 101557ســری /ض)و ( 690779ســری /ض)
( 814614ســری/ص) بــه انضمــام خســارت تاخیرتادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای حکــم ضمــن لحاظ
خســارات دادرســی از قبیــل هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل بــه شــرح متــن  .گردشــکار :بــه تاریــخ  97/3/23در
وقــت فــوق العــاده در پرونــده کالســه فــوق تحــت نظر اســت وکیــل خواهــان بــه اختیــار حاصلــه از وکالتنامه منــدرج در
پرونــده بوکالــت از خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان فــوق بخواســته مذکــور تقدیــم شــعبه نمــوده کــه پس
از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و ثبــت بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات شــرعی و قانونــی قاضــی شــورا ضمــن اعــالم ختــم
رســیدگی بــا اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــعبه بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای قاضی شورا
درخصــوص دادخواســت بانــک مهــر اقتصــاد ( شــعبه تختــی) بــا مدیریــت ســید ضیــاء ایمانــی بــا وکالــت فریــدون
حاجــی زاده بــا وکالــت رقیــه زاهــدی شــالکوهی بطرفیــت  -1کبــرا احمددوســت فتاحــی  -2محســن خدمتگذار مســجد
بخواســته صــدور حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بپرداخــت مبلــغ  36/000/000ریــال بابــت  5فقــره ســفته
بــه شــمارگان خزانــه داری کل  ( 101556ســری  /ض) و ( 101555ســری /ض) و  ( 101557ســری /ض)و 690779
(ســری /ض) ( 814614ســری/ص) بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت الــی صــدور حکــم بــا
مالحظــه قــرار دادن هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل بــه شــرح منعکــس در دادخواســت تقدیمــی نظــر بــه اینکــه
وکیــل خواهــان اختیــار حاصلــه از وکالتنامــه منــدرج در پرونــده وکالــت از خواهــان بــا تقدیــم فتوکپــی مصــدق  5فقــره
ســفته بــه شــمارگان موصــوف اظهــار نمــود کــه مــوکل ایشــان از خوانــده ردیــف اول بعنــوان صــادر کننــده خوانــده
ردیــف دوم بعنــوان ظهــر نویــس مــی باشــد کــه بــا وصــف مراجعــات مکــرر و حلــول اجــل سررســید آن خوانــدگان از
تادیــه و پرداخــت دیــون خویــش اســتنکاف مــی نمایــد لــذا تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم بــه شــرح خواســته را دارد
لــذا ،بررســی اوراق و محتویــات پرونــده و مداقــه در آن از جملــه شــرح خواســته و دادخواســت و کپــی مصــدق ســفته
هــای مــورد اســتنادی و مالحظــه صــورت جلســه اعضــا محتــرم شــورا نظــر بــه اینکــه ســفته هــای ابــرازی ممضــی بــه
امضــا خوانــده ردیــف اول خانــم معصومــه احمددوســت فتاحــی بــه عنــوان صــادر کننــده و خوانــده ردیــف دوم محســن
خدمتگــذار بعنــوان ظهرنویــس از هــر گونــه ایــراد و اعتــراض مصــون باقــی مانــده و وجــود اصل ســفته هــا در یــد خواهان
داللــت بــر اشــتغال ذمــه مســئولین آن بــه میــزان وجــه ان در حــق خواهــان مــی نمایــد و بــا عنایــت بــه اینکــه خوانــده
ردیــف اول بــا وصــف ابــالغ قانونــی وفــق مــاده  69قانــون آئیــن دادرســی مدنــی در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و
خوانــده ردیــف دوم نیــز بدلیــل مجهــول المــکان بــودن ایشــان آدرس اعالمــی بــه شــرح خواســته حســب تقاضــای وکیل
خواهــان و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی وقــت رســیدگی (روزنامــه کثیراالنتشــار صنعــت بــه شــماره
 3892مــورخ  97/1/28نشــر آگهــی گردیــد ولیکــن همگــی نامبــردگان در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و دفاعیــه ای
مبنــی بــر پرداخــت وجــه ســفته هــا برائــت ذمــه خویــش ارائــه نــداده لــذا شــورا بــا اجــازه حاصلــه از مــاده  199قانــون
آییــن دادرســی مدنــی جهــت کشــف حقیقــت و میــزان مانــده بدهــی خوانــدگان مبــادرت بــه اخــذ اســتعالم از بانــک
محــال علیــه نمــوده کــه طبــق نامــه واصلــه بــه شــماره /6/24/38/1956م مــورخ  97/3/1میــزان مانــده بدهــی خواندگان
تــا تاریــخ وصــول نامــه بــه مبلــغ  75/747/054ریــال بــدون محاســبه حــق الوکالــه و هزینــه دادرســی و ســایر خســارات
اعــم از تاخیــر تادیــه اعــالم نمــوده بنابرایــن بنابــر مراتــب فــوق شــورا دعــوی خواهــان را بــه شــرح خواســته وارد و ومحول
بــر صحــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  309 -308- 307قانــون تجــارت و مــواد  522 – 519 -515 -198قانــون آیین
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و مــواد  27 – 26 -25 -19 -18-16 -9قانــون شــوراهای حــل
اختــالف مصــوب ســال  1394حکــم بــر محکومیــت و الــزام تضامنــی خوانــدگان بپرداخــت  36/000/000ریــال معــادل
ســه میلیــون و ششــصد هــزار تومــان بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلــغ  920/000ریــال و
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت ( )96/12/15لغایــت زمان
اجــرای حکــم ،برابــر شــاخص تــورم اعــالم شــده از ســوی بانــک مرکــزی جملگــی نســبت بــه مبلــغ محکــوم بــه از اصــل
خواســته را در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی بــوده ظــرف بیســت روز قبــل از واخواهــی دراین
شــعبه و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومی(حقوقــی) رشــت مــی باشــد.
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آگهی حصروراثت

ســیده مریــم میرزائــی موســوی بــه شــماره شناســنامه  1544فرزنــد ســیدابراهیم از ایــن شــورا درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید ابراهیــم میرزائــی موســوی خمامــی فرزنــد
ســیدمحمود در تاریــخ  96/11/13در شهرســتان خمــام فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفه
شــده انــد -1 :ســیده مریــم میرزائــی موســوی بــه شــماره شناســنامه  1544فرزنــد ســیدابراهیم فرزنــد  -2نورجهان
شــیخی معافــی خمامــی بــه شــماره شناســنامه  693فرزنــد احمــدی مــادر مرحــوم و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال
ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  -مفــاد
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه یــک شــورای حــل اختــالف خمــام تســلیم
نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد .م/الــف2102:

قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری خمام

4566

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  139760318016000127مــورخ  1397/2/6هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رحیــم آبــاد تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین حســن پــور رحیم ابــاد فرزند اســداله بشــماره شناســنامه  220صــادره از
رحیــم آبــاد بــه شــماره ملــی  6319333121در ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بر بنــای احداثی(ســاختمان)
بــه مســاحت  210/31مترمربــع پــالک  1392فرعــی از  164اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک ـ فرعــی از 164
اصلــی واقــع در قریــه رحیــم آبــاد خریــداری از مــورد مالکیــت ســازمان امــوال و امــالک 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 آگهــی بــه 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 صــورت انقضــای مــدت مذکــور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 355 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/21 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رحیم آباد ـ محمدجواد مکرم

پنجشنبه
21تیر1397
شماره4033
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای /خانم مهتی بانو
سیف زاده پزشکان و مهدی فرهومند و حسن احمدی

خواهــان آقــای علــی کرمانــی نــژاد و غیــره دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای منوچهرمشــهدی جعفــر و
غیــره بــه خواســته ابطال ســند رســمی(موضوع ســند ملــک است)(ســند رهنــی شــماره  104561مــورخ 85/4/16
تنظیمــی در دفتــر اســناد رســمی 33تهــران) ابطــال ســند رســمی(موضوع ســند ملــک اســت) ســند قظعــی
شــماره  104560الــزام بــه اخــذ پایــان کار(بــه میــزان مبیــع قــرارداد فروشــو کلیــه خســارات قانونــی اعــم از
هزینــه دادرســی حــق الوکالــه وکیل،هزینــه کارشناســی و معاینــه محلــی و غیــره) اثبــات وقــوع بیــع الزام بــه اخذ
صورتمجلــس تفکیکــی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9709931964300012
شــعبه  3دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان نــور ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/05/30ســاعت 10:30
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس
از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود،نســخه ثانــی دادخواســت و
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــرددم( : 97/316م.الــف)

منشی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور-زهره هزار جریبی ونوش

4616

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم رشید شمسی
فرزند تیمور

خوهــان آقــای علیرضــا ســاالری دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده رشــید شــمس بــه خواســته تقاضــای صــدور
حکــم مبنــی بــر انفســاخ معاملــه بــه تاریــخ  63/12/15بــا احتســاب کلیــه خســارات از بــاب قاعده فقهی تســبیب
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709981964300251شــعبه  3دادگاه عمومی
حقوقــی شهرســتان نــور ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/05/29ســاعت  8:30تعییــن کــه حســب دســتور
دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت
مقــرر جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــرددم( : 97/323م.الــف)

منشی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور-زهره هزار جریبی ونوش

4617

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

آقــای حســن لورائــی فرزنــد صــادق بــه شــرح درخواســتی کــه بــه شــماره  970254ایــن شــورا ثبــت گردیــده
درخواســت صدورگواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــالم داشــته کــه صــادق لورائــی فرزنــد محمدعلــی به شــماره
شناســنامه  182صــادره از نــور درتاریــخ  97/1/28در اقامتــگاه دائمــی خــود شهرســتان تهــران فوت نمــوده و ورثه
 /وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از /عبارتســت از -1:مــاه پــاره درویــش فرزنــد مســلم ش.ش  1صــادره از تاشــکوه
 همســر متوفــی  -2محمدعلــی لورایــی فرزنــد صــادق ش.ش 1صــادره از نــور  -فرزنــد متوفــی  -3حســینلورایــی فرزنــد صــادق ش.ش  408صــادره از نــور –فرزندمتوفــی  -4حــوا لورایــی فرزنــد صــادق ش.ش 325صــادره
ازنــور  -فرزنــد متوفــی  -5شــهربانولورایی فرزنــد صــادق بــه ش.ش  347صــادره از نــور –فرزنــد متوفــی  -6رقیــه
لورایــی فرزنــد صــادق ش.ش 3صــادره از نــور فرزنــد متوفــی  -7زینــب لورایــی فرزند صــادق ش.ش 192صــادره از
نــور فرزنــد متوفــی  -8الهــه لورایــی فرزنــد صــادق ش.ش  1صــادره از نــور فرزنــد متوفــی  -9لیــال لورایــی فرزنــد
صــادق ش.ش  409صــادره از نــور فرزنــد متوفــی  -10حســن لورایــی فرزنــد صــادق ش.ش 407صــادره از نــور
فرزنــد متوفــی و الغیر،اینــک شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبت یــک نوبت
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی
ظــرف یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم نمایــد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد( .م.الــف )97/324

رضایی -قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نور

4618

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

بــه موجــب کیفــر خواســت صــادره از دادســرای عمومــی و انقــالب نوربدینوســیله بــه آقــای ســید محمــد از کام
فرزنــد ســیر ســماس فعــال مجهــول المــکان در پرونــده کالســه  940674کــه بــه اتهــام کالهبــرداری از طریــق
ثبــت ملــک غیــر بــه نــام خــود و انتقــال مــال غیــره شــکایت آقــای رضــا ناظــری قــادی کالیــی تحــت تعقیــب
مــی باشــد ابــالغ مــی شــود بــرای روز دوشــنبه  97/5/29ســاعت  10صبــح دادگاه حاضــر شــوید از اتهام منتســبه
در پرونــده کالســه فــوق از دفــاع خــود نماینــد در صــورت عــدم حضــوردادگاه غیابــا بــه اتهــام شــما رســیدگی و
تصمیــم مقتضــی صــادر خواهــد نمود(.م.الــف )325

4619

رئیس شعبه  102کیفری  2نور-نوائیان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

خانــم مــژگان اســمعیلی عالمــی فرزنــد تقــی بــه شــرح درخواســتی کــه بــه شــماره  970199اول ایــن شــورا
ثبــت گردیــده درخواســت صدورگواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــالم داشــته کــه مرحــوم علــی کمالــی
نســب فرزندبرجعلــی بــه شــماره شناســنامه  5770010754صــادره از ســوادکوه شــمالی درتاریــخ  97/03/17در
اقامتــگاه دائمــی خــود شهرســتان ســوادکوه شــمالی فــوت نمــوده و ورثــه  /وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از /
عبارتســت از:متقاضــی بــا مشــخصات فــوق (همســرمتوفی)-2برجعلی کمالــی نســب بــه شــماره شناســنامه 406
(پدرمتوفــی)-3و الغیر،اینــک شــورا پــس از انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبــت یک نوبت
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی
ظــرف یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم نمایــد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد( .م.الــف )97/129

جبرئیلی جلودار -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سوادکوه شمالی 4620

اگهی

بــا توجــه بــه اینکــه آقایــان کاوه و امیــر و خانــم هــا مریــم و ژیــال جملگــی فرازمنــد و خانــم کبــری نشــاطی
کوچکســرایی دادخواســتی بــه طرفیــت شــرکت ســاخت و توســعه و مکرمــه و محترمــه و علیرضا.ذکریا.فاطمه.یحیی.
صفــورا جملگــی فرازمنــد و ســیما .قاســم .کاظــم .زهــرا .محســن .پــروه جملگــی وجدانــی .حســن .پرویــز .بهمــن
.کــروش .معصومــه .مهــوش .مهنــوش .ماریــا .مریم.محمدمهدی.محســن.هاجر.عظمت.منیژه.خدیجه و محمــد مهدی
جملگــی پهلــوان و ســکینه زوهمنــد و حــوا رســتمی ارائــه کــه پرونــده بــه کالســه  970008ثبــت و بــرای آن وقــت
رســیدگی بــرای مورخــه  97/5/24ســاعت 11تعییــن گردیــد بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن خوانــدگان بهمن.
کــوروش .معصومــه .مهــوش ومهنــوش .جملگــی پهلــوان مفــاد وقت رســیدگی یکبــار در یکــی از جرایدکثیراالنتشــار
منتشــر تــا خوانــدگان فــوق پــس از اطــالع از زمــان رســیدگی ضمــن حضــور در دادگاه عمومــی شــیرگاه و اعــالم
آدرس دقیــق خــود و دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم در جلســه حاضــر شــوند(.م.الف)97/128

مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه شمالی -صادقی

4621

رونوشت آگهی

علــی اصغــر جعفــری دادخواســتی بــه شــماره  9709985260100290بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت
مرحــوم اســمعیل جعفــری لوحــه ســرا بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .علــی اکبــر جعفــری ش ش 502
پســر متوفــی  -2علــی اصغــر جعفــری ش ش  2پســر متوفــی  -3مریــم جعفــری ش ش  501دختــر متوفــی
 -4ســمیرا جعفــری ش ش  5160033051دختــر  -5صفــورا جعفــری ش ش  5160072586دختــر متوفــی
 -6عظمــت ابیشــی ش ش  1019همســر 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 شهرستان ماسال

4575

رونوشت آگهی

بهشــته محمــودزاده کلنگســتانی دادخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه وراث مرحــوم نقــی
محمــودزاده کلنگســتانی تقدیــم ایــن شــورا نمــوده اســت کــه بــه کالســه – ثبــت و درجریــان رســیدگی اســت و
وراث حیــن الفــوت وی را بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .احمــد محمــودزاده کلنگســتانی ش ش  3پســر
متوفــی  -2فردیــن محمــودزاده کلنگســتانی ش ش  1پســر متوفــی  -3رضــا محمــودزاده کلنگســتانی ش ش 5
پســر متوفــی  -4یاســر محمــودزاده کلنگســتانی ش ش  25پســر متوفــی  -5رحمــت محمــودزاده کلنگســتانی
ش ش  16پســر متوفــی  -6نــادر محمــودزاده کلنگســتانی ش ش  414پســر متوفــی  -7گلعــذار محمــودزاده
کلنگســتانی ش ش  3دختــر متوفــی  -8کبــری محمــودزاده کلنگســتانی ش ش  328دختــر متوفــی  -9فخــری
محمــودزاده کلنگســتانی ش ش  303دختــر متوفــی  -10شــمائل حــق بیــن راســته گنــاری به ش ش  10همســر
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

4576

رونوشت آگهی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی  60ســنگ اصلــی  5واقــع در قریــه وردوم بخــش  26گیــان بعنوان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی طــی رأی شــماره  139760318022008837مــورخ  1396/12/8بنــام
محمــد فرجــی فرزنــد حســن بــه مســاحت  2210/81مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک
فرعــی  394مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم
هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت  9صبــح مــورخ  1397/5/11در محــل شــروع و بــه عمل
خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی به حــدود و
حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت  30روز اعتــراض خــود راکتبـاً با قید نشــانی
کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمناً طبــق مــاده  86اصاحــی قانون
ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیماً بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طرح
دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی
عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر
مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .
تاریخ انتشار97/4/21 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4597

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان
آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی چایپاره  -نوبت سوم – تاریخ انتشار:
97/4/21

جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده نوبــت ســوم شــرکت تعــاون مســکن کارکنــان آمــوزش و پــرورش و
نهضــت ســواد آمــوزی چایپــاره در ســاعت  10صبــح روز دو شــنبه مورخــه  97/5/1در محــل کانــون شــهید
آقاپــور تشــکیل مــی گــردد از عمــوم اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع
بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و یــا بــا توجــه بــه
مفــاد اساســانامه و کای خــود را کتبــا معرفــی نماینــد الزم بــه توضیــح اینکــه بــر اســاس مفــاد مــاده 19
آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد مــی توانــد
حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامــه بــه عضــو دیگــر یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یــا غیــر
اعضــا واگــذار نمایــد در ایــن صــورت هرعضــو شــرکت مــی توانــد عــاوه بــر رای خــود حداکثــر ســه رای بــا
وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد و کلیــه وکالتنامــه هــای عــادی
بایــد از زمــان انتشــار آگهــی تــا  24ســاعت قبــل از برگــزاری مجمــع و در ســاعات اداری در محــل دفتــر
شــرکت تعاونــی و بــا حضــور طرفیــن وکالتنامــه تنظیــم شــود تــا پــس از احــراز هویــت طرفیــن عضویــت
متقاضــی واهلیــت نماینــده بــه تاییــد نماینــده هیــات مدیــره مســتقر در محــل رســیده و ورثــه ورود بــه
مجمــع دریافــت نماینــد .دســتور جلســه -1 :طــرح و تصویــب تغییــر مفــاد مــاده  6اساســنامه در خصــوص
مــدت فعالیــت شــرکت  -2تغییــر ،اصــاح و تطبیــق اساســنامه مــورد عمــل و تصویــب اساســنامه جدیــد
شــرکت منطبــق بــا قانــون اصــاح مــوادی از قانــون بخــش تعــاون مصــوب 93/2/17

4599

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی  60ســنگ اصلــی  5واقــع در قریــه وردوم
بخــش  26گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه طــی رأی شــماره
 139760318022008839مــورخ  1396/12/8بنــام محمــد فرجــی فرزنــد حســن بــه مســاحت 1847/56
مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی  393مجــزی شــده بــرای آن تعییــن
شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــاک
اخیرالذکــر ســاعت  9صبــح مــورخ  1397/5/11در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت
اطــاع مالکیــن مشــاع و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک
داشــته باشــند از تاریــخ تعییــن حــدود لغایــت  30روز اعتــراض خــود راکتبـاً بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره
ثبــت اســناد و امــاک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمن ـاً طبــق مــاده  86اصاحــی قانــون ثبــت
اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیماً بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی
طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه
اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .
تاریخ انتشار97/4/21 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4596

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت احمــد پرهیــزگار فرزنــد برفــی دارای ش ش  -2زابــل بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کاســه  9709985500900257از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان امیــر حســین پرهیــزگار فرزنــد احمد بــه شــماره شناســنامه 3613327831
در تاریــخ  90/01/07در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر
اســت بــه  -1:خواهــان بــا مشــخصات ســجلی فــوق الذکرپدرمتوفــی مــی باشــد  -2حمیــده ریگــی فرزنــد محمود
بــه ش ش  713صــادره از زاهــدان مادرمتوفــی مــی باشــد .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور
یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

متصدی امور دفتری شعبه  9شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شهرستان زاهدان
سمیرا شیخی
4602

گواهی حصروراثت

محمدعلــی کالرســتاقی بشناســنامه شــماره  4باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه
ورثــه درخواســتی بشــماره  970355تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان
محمدعلــی کالرســتاقی بشناســنامه شــماره  69در تاریــخ  5شــنبه  10شــهریور  1390در گذشــته و ورثــه
وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از -1 :زینــب شــعبان فرزنــد شــاه نظــر شــماره شناســنامه  294نســبت بــا
متوفــی زوجــه  -2رجــب کالرســتاقی فرزنــد محمدعلــی شــماره شناســنامه  743نســبت بــا متوفــی فرزنــد
 -3علیرضــا کالرســتاقی فرزنــد محمدعلــی شــماره شناســنامه  5458نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -4زینــب
کالرســتاقی فرزنــد محمدعلــی شــماره شناســنامه  856نســبت 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
وصتــی نامــه ای از متوفــی نــزد او میــب اشــد از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه ایــن شــورا مراجعــه
و تقدیــم نمایــد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م/الف97/322 :

قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان

4581

آگهی ابالغ وقت دادرسی

آقایــان محمدقلــی عــالء  ،فتحعلــی عنایتــی ،ســیدخلیل حســینی ،کیومــرث فیاضــی و غیــره شــکایتی مبنــی بــر
کالهبــرداری علیــه علــی رمضانعلــی فرزنــد داداش بــه دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان نــور تقدیــم نموده
کــه پــس از تحقیقــات مقدماتــی و صــدور کیفــر  97/5/24ســاعت  12تعییــن گردیــده اســت نظــر بــه اینکــه
متهــم مجهــول المــکان مــی باشــد لــذا بــا تجویــز مــاده  115و  180قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومی و
انقــالب در امــور کیفــری مصــوب ســال  1378مراتــب در یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــارآگهی
تــا پــس از نشــر آگهــی نامبــرده ضمــن حضــور در دفتــر دادگاه و اعــالم نشــانی دقیــق خــود در وقــت مقــرر جهت
رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد در غیــر ایــن صــورت دادگاه بصــورت غیابــی رســیدگی نمــوده و اتخــاذ تصمیــم
می نماید.م/الــف97/317:

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان نور

4582

راحلــه طاهــری میــان گســکری دادخواســتی بــه شــماره  9709985260100297بــه خواســته صــدور گواهــی
حصروراثــت مرحــوم صفرعلــی طاهــری میــان گســکری بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .راحلــه طاهــری
میــان گســکری ش ش  1050دختــر متوفــی  -2منصــوره جــاده کنــاری ش ش  6همســر متوفــی لــذا چنانچــه
کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی تواند
از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال

4578

رونوشت آگهی

نصــرت نظــری ســیاهمرد دادخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه وراث مرحــوم احمــد نظــری
ســیاهمرد تقدیــم ایــن شــورا نمــوده اســت کــه بــه کالســه – ثبــت و درجریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن
الفــوت وی را بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .نصــرت نظــری ســیاهمرد ش ش  973پســر متوفــی -2
خانقلــی نظــری ســیاهمرد ش ش  974پســر متوفــی  -3محمــد نظــری ســیاهمرد ش ش  5169618786پســر
متوفــی  -4قــدرت نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025243پســر متوفــی  -5مهــوش نظــری ســیاهمرد ش ش
 5169618751دختــر متوفــی  -6فاطمــه نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025251دختــر متوفــی  -7مریــم
نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025278دختــر متوفــی  -8محبوبــه نظــری ســیاهمرد ش ش 5160025261
دختــر متوفــی  -9مدینــه پــور میــرزای بــه ش ش  263همســر متوفــی  -10جعفــر نظــری ســیاهمرد ش ش 8
پســر متوفــی  -11حســین نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025286پســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یا کســانی
از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریخ نشــر این
آگهــی بمــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شاندرمن

4579

آگهی حصروراثت

ســهراب زائــر ثابــت بــه شــماره شناســنامه  357فرزنــد محمدنقــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نرگــس قلیــزاده ســلکی ســری فرزنــد حســین در تاریــخ 97/3/21
در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد -1 :مهــدی زائــر
ثابــت بــه شــماره شناســنامه  357فرزنــد محمدنقــی پســر متوفــی  -2یوســف زائــر ثابــت بــه شــماره شناســنامه
 432فرزنــد محمدنقــی پســر متوفــی  -3ســهراب زائــر ثابــت بــه شــماره شناســنامه  546فرزنــد محمدنقــی پســر
متوفــی  -4رقیــه زائــر ثابــت بــه شــماره شناســنامه  545فرزنــد محمدنقــی دختــر متوفــی  -5صغــری زائــر ثابــت
بــه شــماره شناســنامه  359فرزنــد محمدنقــی دختــر متوفــی و بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری ندارد
اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  185ســیار مفاد 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  16شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در
غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه  16رشت

4580

شعبه اول شوای حل اختالف آب بر – حیدری

مدیر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) شهرستان نور

4583

پرونــده کالســه  9609981966801276شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان نــور ( 102جزایــی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره  -9709971964900409شــاکی :مائــده نــوری زاده اصفهانــی فرزنــد حســین بــه نشــانی
اســتان مازنــدران – شهرســتان نــور – شــهر ایزدشــهر – جنــب مجتمــع اکام شــهر فســت فــود ســخاری ایــران
– متهــم :عبدالــه خراســانی فرزنــد حســین بــه نشــانی مازنــدران – نــور -اتهــام :تــرک انفــاق – دادگاه بــا توجــه
بــه جامــع اوراق پرونــده بــا اعــالم ختــم دادرســی ضمــن اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت
بــه انشــاء رای مــی نمایــد
رای دادگاه
برابــر کیفرخواســت اصــداری از ســوی دادســتان محتــرم عبدالــه خراســانی فرزنــد حســین متهــم اســت بــه تــرک
انفــاق همســر موضــوع شــکایت مائــده انــوری زاده اصفهانــی فرزنــد حســین کــه بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی،
گواهــی گواهــان ،عــدم حضــور متهــم در جلســه رســیدگی و عــدم ارائــه عــذر موجــه عــدم دسترســی بــه وی در
طــول رســیدگی بــزه انتســابی بــه وی را محــرز دانســته و بــا اســتناد بــه مــاده  53قانــون حمایــت خانــواده و مــواد
 19و  27قانــون مجــازات اســالمی مصــوب  1392حکــم بــر محکومیــت متهــم بــه تحمــل شــش مــاه حبــس بــا
احتســاب ایــام بازداشــت قبلــی صــادر و اعــالم مــی گــردد ایــن رای غیابــی بــوده ظــرف  20روز از تاریــخ ابــالغ
واقعــی قابــل واخواهــی درهمیــن شــعبه دادگاه و پــس از آن و انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف  20روز قابــل
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای تجدیــد نظــر اســتان مازنــدران اســت.م/الف97/320 :

4586

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو نور

دادنامه

پرونــده کالســه  9509981969900519شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شهرســتان نــور (  102جزایــی ســابق)
تصمیــم نهایــی شــماره – شــاکی :حســینعلی اســمعیلی فرزنــد فغــان بــه نشــانی اســتان مازنــدران – شهرســتان
نــور – شــهر نــور -رســتمرود – پامچــال  – 16متهــم :فاطمــه شــاه حســینی فرزنــد عبدالــه بــه نشــانی مازنــدران
– نــور -اتهــام :توهیــن بــه اشــخاص عــادی  -دادگاه بــا توجــه بــه جامــع اوراق پرونــده بــا اعــالم ختــم دادرســی
ضمــن اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه انشــاء رای مــی نمایــد
رای دادگاه
برابــر کیفرخواســت اصــداری از ســوی دادســتان محتــرم خانــم فاطمــه شــاه حســینی فرزنــد عبدالــه متهم اســت
بــه توهیــن موضــوع شــکایت حســینعلی اســماعیلی فرزنــد فغــان کــه بــا توجــه بــه شــکایت شــاکی گواهــی
گواهــان گــزارش مرجــع انتظامــی مضبــوط دربــرگ  6پرونــده عــدم حضــور متهــم در جلســه رســیدگی و عــدم
ارائــه عــذر موجــه و عــدم دسترســی بــه وی در طــول رســیدگی بــزه انتســابی بــه وی را محــرز دانســته و بــا
اســتناد بــه مــاده  608قانــون مجــازات اســالمی بخــش تعزیــرات مصــوب  1375و مــواد  19و  27قانــون مجــازات
اســالمی مصــوب  1392حکــم بــر محکومیــت متهــم بــه تحمــل ســی ضربــه شــالق صــادر و اعــالم مــی گــردد
ایــن رای غیابــی بــوده ظــرف  20روز از تاریــخ ابــالغ واقعــی قابــل واخواهــی درهمیــن شــعبه دادگاه و پــس از
آن و انقضــای مهلــت واخواهــی ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای تجدیــد نظــر اســتان
مازنــدران اســت.م/الف97/321 :

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو نور

4587

4606

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای محمد جواد محالتی فرزند ابراهیم

خواهــان خانــم ســارا صداقتــی فرزنــد محمدجــواد بــه طرفیــت خوانــده خوانــده آقــای محمدجــواد محاتــی
فرزنــد ابراهیــم بــه خواســته اذن در ازدواج مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه
 9709983411500098شــعبه  4دادگاه خانــواده شهرســتان کرمــان (  15خانــواده ســابق ) ثبــت و وقــت
رســیدگی مــورخ روز شــنبه  1397/06/31ســاعت  8:30تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده
 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک ماه پــس از تاریــخ انتشــار آگهی
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود  ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه  4دادگاه خانواده شهرستان کرمان (  15خانواده سابق ) کرباسی 4608

آگهی حصر وراثت

آقای  /ســیدعبدالناصر وزیری نســب فرزند ســیدمحمود دارای شناســنامه 2203بشــرح دادخواســت شــماره 252/2197
مــورخ  97/4/17توضیــح داده شــادروان مرحــوم ســید مهــدی وزیــری نســب فرزنــد ســید محمــود بشناســنامه  26در
تاریــخ  1397/2/8در شــهر کرمــان فــوت شــده و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی عبارتنــد  /عبارتســت از  -1آقــای
ســید عبدالناصــر وزیــری نســب فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه  2203متولــد 1337نســبت بــا متوفــی بــرادر متوفی
 -2خانــم فــرح عبدالناصــر وزیــری نســب فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه  41متولــد  1339نســبت بــا متوفــی خواهر
متوفــی -3خانــم وجیــه عبدالناصــر وزیــری نســب فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه  2307متولــد  1342نســبت
بــا متوفــی خواهــر متوفی-4خانــم ملیحــه عبدالناصــر وزیــری نســب فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه  2364متولــد
 1344نســبت بــا متوفــی خواهــر متوفــی -5خانــم حبیبــه عبدالناصــر وزیــری نســب فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه
 2993539000متولــد  1349نســبت بــا متوفــی خواهــر متوفــی -6خانــم خاطــره عبدالناصــر وزیــری نســب فرزنــد
محمــود شــماره شناســنامه  669متولــد  1357نســبت بــا متوفــی خواهــر متوفــی لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه
هــای کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفی نزد اشــخاص
باشــد ظــرف مهلــت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم نمایــد و اال گواهــی صــادر خواهــد
شــد و هــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

 – 753دفتر شورای حل اختالف شماره  2شهرستان کرمان

4609

آگهی مزایده

دادگاه عمومــی ماهــان قصــد دارد در پرونــده کاســه  843-93ارجاعــی یــک فقــره زمیــن کشــاورزی بــا ســند
عــادی حــدودا  130قصــب واقــع در روســتای لنگــر مربــوط بــه محکــوم علیــه آقــای رضــا میــرزاده بــا قیمــت
کارشناســی شــده دویســت و شــصت میلیــون ریــال از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند و کســانی کــه
قصــد شــرکت در مزایــده فــوق را دارنــد حداکثــر مــی تواننــد از تاریــخ نشــر آگهــی تــا روز و ســاعت مزایــده
پیشــنهادات خــود را بــه انضمــام قبــض ٪10ودیعــه مبلــغ پیشــنهادی کــه بــه صــورت چــک تضمینــی مــی باشــد
بــه اجــرای احــکام دادگاه ماهــان ارائــه نماینــد و تاریــخ مزایــده روز چهارشــنبه  1397/05/03ســاعت یــازده صبــح
اعــام مــی گــردد./.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه ماهان

4610

آگهی مزایده نوبت دوم

در اجراییــه شــماره  9610423444100125صــادره از شــعبه اول محاکــم عمومــی راور لــه آقــای محمدحســین
کیهانــی نــژاد و علیــه خانمهــا زهــرا نخعــی و بتــول جــال آبــادی دایــره اجــرای احــکام شهرســتان راور در نظــر
دارد صــد دقیقــه آب از چــاه موتــور شــماره  42صحرائــی واقــع در اراضــی تقــی آبــاد در شهرســتان راور متعلــق بــه
خانــم زهــرا نخعــی فرزنــد حســن را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند جلســه مزایــده در روز ســه شــنبه مــورخ
 1397/05/02ســاعت  9صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی راور بــا حضــور نماینــده دادســتان برگــزار مــی
گــردد .لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظرف مــدت  5روز تــا قبــل از روز برگــزاری مزایــده از مــورد مزایــده بازدید
نماینــد و شــخصی برنــده مزایــده خواهــد شــد کــه بــاال تریــن قیمــت را پیشــنهاد نمــوده باشــد.

م.الف  -57شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان راور

4611

مفقودی

شناســنامه و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی  446ل  – 41ایــران  95بــه شــماره
موتــور  1984837و شــماره شاســی  S1412286338852مــدل  1386برنــگ ســفید بــه نــام مهــدی کریمــی
4605
صــدر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی

پویــان تیمــوری فرزنــد ســیف الــه شــما در پرونــده کالســه  101/961224بــه اتهــام اســتعمال مــواد روان گــردان
و اســتعمال متــادون تحــت تعقیــب بــوده و وقــت رســیدگی پرونــده بــه تاریــخ  97/5/24ســاعت  10صبــح تعیین
گردیــده لــذا در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر و از اتهــام انتســابی دفــاع و اال دادگاه غیابــی تشــکیل و وفــق
مقــررات قانونــی اتخــاذ تصمیم مــی نمایــد .م/الــف97/220/37 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2رامسر

4591

آگهی

خانــم ســمیرا ( ســپیده) دولتــی فرزنــد تقــی شــما در پرونــده کالســه  101/961005بــه اتهــام نگهــداری آالت
اســتعمال مــواد مخــدر تحــت تعقیــب بــوده و وقــت رســیدگی پرونــده بــه تاریــخ  97/5/13ســاعت  11صبــح
تعییــن گردیــده لــذا در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر و از اتهــام انتســابی دفــاع و اال دادگاه غیابــی تشــکیل
و وفــق مقــررات قانونــی تصمیــم مــی نماید.م/الــف97/220/39 :

4592

آگهی احضار متهم

نظــر بــه اینکه محســن شــمس برزگــر فرزنــد علــی اکبــر در پرونــده  950246دادیــاری اول دادســرای شهرســتان
رامســر بــه اتهــام اســتعمال مــواد مخــدر و معاملــه مــال مســروقه یــک عــدد موتــور هیونــدا ابــی رنــگ بــه شــماره
 586ایــران  57554موضــوع شــکایت علــی کــرم یونســی تحــت تعقیــب ایــن دادســرا مــی باشــد و ابــالغ احضاریه
بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن نگردیــده اســت بدینوســیله در اجــرای مــاده  174ق آ د ک بــه
نامبــرده ابــالغ مــی گــردد تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــارآگهی در شــعبه اول دادیــاری دادســرای شهرســتان
رامســر جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ
انتشــار اگهــی اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.م/الف97/220/38 :

دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رامسر

ابالغیه

دادنامه

رونوشت آگهی

رونوشت گواهی حصر وراثت

خانم ســکینه اســدی بشناســنامه شــماره  5390049829بشــرح دادخواســت به کاســه 9709982439100149
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان آقــای قــدرت
اســدی بشناســنامه شــماره  308در تاریــخ  1397/01/26در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه ایشــان
منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده در ذیــل مــی باشــد  – 1.ســکینه اســدی بــه ش ش  5390049829نــام پــدر :
قــدرت ت ت  1355/7/24صــادره از طــارم ( دختــر متوفــی ) – 2مســتوره محرمــی بــه ش ش  7نــام پــدر  :یوســف
ت ت  1321/10/09صــادره از طــارم ( همســر متوفــی )اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2رامسر

نصــرت نظــری ســیاهمرد دادخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه وراث مرحــوم مدینــه پورمیرزا
تقدیــم ایــن شــورا نمــوده اســت کــه بــه کالســه – ثبــت و درجریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت
وی را بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .نصــرت نظــری ســیاهمرد ش ش  973پســر متوفــی  -2خانقلــی
نظــری ســیاهمرد ش ش  974پســر متوفــی  -3محمــد نظــری ســیاهمرد ش ش  5169618786پســر متوفــی
 -4جعفــر نظــری ســیاهمرد ش ش  8پســر متوفــی  -5قــدرت نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025243پســر
متوفــی  -6حســین نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025286پســر متوفــی  -7مهــوش نظــری ســیاهمرد ش ش
 5169618751دختــر متوفــی  -8فاطمــه نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025251دختــر متوفــی  -9مریــم
نظــری ســیاهمرد ش ش  5160025278دختــر متوفــی  -10محبوبــه نظــری ســیاهمرد ش ش 5160025261
دختــر 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

سید هادی حسینی – در غیاب بازپرس شعبه  7دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زاهدان 4603

مفقودی

شناســنامه و ســند کارخانــه خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی  898س  – 35ایــران  85بــه شــماره
موتــور  124k0675488و شــماره شاســی  NAAN01CEXFH243837مــدل  1394برنــگ ســفید روغنــی بــه نــام
4604
مصطفــی شــهرکی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

خواهــان مســعود عمرانیــان محمــدی بــا وکالــت پریســا ایمانــی شاهاندشــتی دادخواســتی بــه طرفیــت ســید علی
مرعشــی فرزنــد ســیدمحمدتقی و بــه طرفیــت ماندانــا نجفــی بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی یــک
بــاب ویــال بــه پــالک ثبتــی  917فرعــی از  771فرعــی از دو اصلــی ایــزده دهســتان ناتــل کنــار و  ...و مطالبــه
خســارت عــدم انجــام تعهــد طبــق مبلــغ و مــازاد بــر آن تــا زمــان اجــرای حکــم بــه انضمــام کلیــه خســارت
دادرســی  ...تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان نــور نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه
دوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان نــور واقــع در اســتان مازنــدران شهرســتان نــور ارجــاع و بــه کالســه
 970998196420169ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی ان  97/5/24ســاعت  10/30تعییــن شــده اســت بــه
علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ســید علــی مرعشــی و بــه درخواســت وکیــل خواهــان و بــه تجویــز مــاده
 73قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق
جهــت رســیدگی حاضــر گردد.م/الــف97/318 :

4577

متن آگهی احضار متهم

در پرونــده کاســه  9509985413700588ایــن شــعبه  -1مریــم کریمــی فرزنــد شــیر علــی  -2محمدرضــا
کریمــی فرزنــد شــیرعلی  -3غامرضــا کریمــی فرزنــد شــیرعلی  -4مصطفــی کریمــی فرزنــد شــیرعلی حســب
شــکایت میــاد آخونــدزاده فرزنــد ناظــم علــی بــه وکالــت آقــای مهــدی عشــقی مقــدم بــه اتهــام تحصیــل و
تصدیــق انحصــار وراثــت برخــاف واقــع تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه اســت  .بــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بودن
متهمیــن و مســتندات پرونــده و گــزارش مرجــع انتظامــی و در اجــرای مقــررات مــاده  174قانــون آئیــن دادرســی
دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مصــوب  1392بــه نامبــردگان ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف مهلــت
 30روز پــس از انتشــار ایــن آگهــی جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در ایــن شــعبه حاضــر گردنــد  .بدیهــی اســت
در صــورت عــدم حضــور  ،مطابــق مقــررات رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم مــی گــردد .
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رونوشت آگهی حصروراثت

ســید احمــد ناظــم دارای شناســنامه شــماره  883بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  970397/4/97از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید حمیــد ناظــم بشناســنامه
شــماره  1163در تاریــخ  96/10/5اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم
منحصــر اســت بــه -1 :ســید احمــد ناظــم متولــد  1332/6/7ش ش  883فرزنــد ســید حمید نســبت پســر متوفی
-2ســید محمــود ناظــم متولــد  1331/5/14ش ش  876فرزنــد ســید حمیــد نســبت پســر متوفــی اینک بــا انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا
وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد .م/الف/97/11331 :ف

رئیس شعبه  4شورای حل اختالف کرج  -حسینی
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آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  319فرعی از  29اصلی بخش  32گیالن

بدینوســیله بــه اطــالع صاحبــان حقــوق و مجاوریــن پــالک  319فرعــی مفــروز از  29اصلــی واقــع درقریــه امیــر ونــه
بیــن ســنگ اصلــی  29بخــش  32گیــالن مــی رســاند کــه عملیــات تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مزروعــی کاربــری گندمــزار بمســاحت  5664مترمربــع بشــماره فــوق مــورد تقاضــای خانم ســیمین صداقــت گلیجه
از اراضــی نســقی بهمــن حقــداری کــه در اجــرای مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمیت یافتــه و رای بــه صــدور ســند مالکیــت آن صــادر
شــده اســت در ســاعت  10صبــح مــورخ  97/5/15در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد چنانچــه نســبت بــه حدود
یــا حقــوق ارتفاقــی ادعایــی داشــته باشــند اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت ســی روز ازتاریــخ تحدیــد حــدود
بــه اداره ثبــت آســتارا تســلیم و دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی تقدیــم نمایــد در غیــر این صــورت متقاضی
ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت از مرجــع قضائــی به ثبــت متبوعــه عملیات
ثبتــی بــه نفــع وی ادامــه خواهــد یافــت ضمنــا عــدم حضــور اشــخاص ذوی الحقــوق مانــع از انجــام کار نخواهــد بود.
تاریخ انتشار97/4/21 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا -عباس نوروزی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن
کارکنان آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی چایپاره  -نوبت دوم – تاریخ
انتشار97/4/21 :

جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده نوبــت دوم شــرکت تعــاون مســکن کارکنــان آمــوزش و پــرورش
و نهضــت ســواد آمــوزی چایپــاره در ســاعت  12ظهــر روز دو شــنبه مورخــه  97/5/1در محــل کانــون شــهید آقاپــور
تشــکیل مــی گــردد از عمــوم اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعات
ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند و یــا بــا توجــه بــه مفــاد اساســانامه و کالی
خــود را کتبــا معرفــی نماینــد الزم بــه توضیــح اینکــه بــر اســاس مفــاد مــاده  19آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع
عمومــی در صورتیکــه حضــور عضــوی در مجمــع میســر نباشــد مــی توانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالتنامه به
عضــو دیگــر یــا نماینــده تــام االختیــار از میــان اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد در ایــن صــورت هرعضــو شــرکت
مــی توانــد عــالوه بــر رای خــود حداکثــر ســه رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت
داشــته باشــد و کلیــه وکالتنامــه هــای عــادی بایــد از زمــان انتشــار آگهی تــا  24ســاعت قبل از برگــزاری مجمــع و در
ســاعات اداری در محــل دفتــر شــرکت تعاونــی و بــا حضــور طرفیــن وکالتنامــه تنظیــم شــود تــا پــس از احــراز هویت
طرفیــن عضویــت متقاضــی واهلیــت نماینــده بــه تاییــد بــازرس مســتقر در محــل رســیده و ورقــه ورود بــه مجمــع
دریافــت نماینــد .داوطلبــان ســمت هیئــت مدیــره و بــازرس الزمســت حداکثــر یــک هفتــه بعــد از انتشــار آگهــی (
تــا تاریــخ  )97/3/26مــدارک مربــوط بــه داوطلبــی خــود را بــه دفتــر شــرکت جهــت ارائــه بــه کمیســیون نظــارت
بــر انتخابــات شــرکت هــای تعاونــی و بررســی الزم ارائــه فرماینــد .دســتور جلســه :اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره
وبازرســان شــرکت – طــرح و تصویــب صــورت هــای مالــی ســال  1392لغایــت  1396پــس از اســتماع گــزارش هیئت
مدیــره و بازرســان – اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه ســود و زیــان ســال مالــی لغایــت  – 1396طــرح و تصویــب گــزارش
تغییــرات ســرمایه لغایــت ســال لغایــت  – 1396طــرح و تصویــب بودجــه ســالجاری  – 1397انتخــاب دو نفــر بــازرس
اصلــی و دو نفــر بــازرس علــی البــدل بمــدت یکســال مالــی بعلــت اتمــام مــدت ماموریــت – انتخــاب پنــج نفــر اعضــا
اصلــی و ســه نفــر اعضــا علــی البــدل هیئــت مدیــره بمــدت ســه ســال بعلــت اتمــام مــدت ماموریــت

هیئت مدیره شرکت تعاونی
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