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رونوشت آگهی حصروراثت

آرزو کوکابیــان دارای شناســنامه شــماره  386-039013-9به شــرح دادخواســت بــه کالســه  112/970524/97ح
از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان محمدحســین کوکابیان
بــه شناســنامه شــماره  914در تاریــخ  97/6/14در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفوت
آن متوفــی منحصــر اســت -1 :فاطمــه ویســی ش ش  1490صــادره از کبودرآهنــگ متولــد  1320همســر متوفــی
 -2آرزو کوکابیــان ش ش  3860390139صــادره از همــدان متولــد  1370فرزنــد متوفــی  -3صغــری غریبــه ش
ش  1326صــادره از کبودرآهنــگ متولــد  1308مادرمتوفــی .اینــک بــا انجــام 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 مــدت یــک مــاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م/الف2510 :

رئیس حوزه شماره  112شورای حل اختالف همدان

6955

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :محمدعلــی بهجــت فومنــی فرزنــد محمــد حســین – مشــخصات محکــوم علیه :محســن
صــادق طالمــی فرزنــد منوچهــر – محکــوم بــه :بموجــب شــماره دادنامــه  9709971335600346بــه خواســته
مطالبــه وجــه چــک محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه اجــرای مفــاد دادنامــه مربوطــه

مدیر دفتر شعبه  8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت

6960

اخطاریه دفترخانه مرتبه دوم

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب :حســین شــهابی هــره دشــت اقامتــگاه و آدرس مجهــول المــکان همســر قانونــی
جنابعالــی مریــم ازقنبــری بــا مراجعــه بــه دفتر طــالق و ارائــه دادنامــه طــالق از دادگاه عمومــی حقوقــی بندرانزلی
تقاضــای اجــرای صیغــه طــالق را دارد بدینوســیله بــه جنابعالــی اخطــار مــی شــود ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس
از رویــت در ایــن دفترخانــه حضــور پیــدا کنیــد در غیــر ایــن صــورت طبــق قانــون عمــل خواهــد شــد.

6946

دفتر طالق چهار خمام

آگهی

درخصــوص دادخواســت خواهــان محمدرضــا زمانــی بــا وکالــت محمدرضــا محمــدی بــه طرفیــت حجــت عزیزیان
تکرمــی بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک و ســفته بــه شــماره کالســه  970261کــه در حــال رســیدگی می باشــد
بــا اســتناد مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب رشــت مصــوب  1379مراتــب
یــک نوبــت آگهــی بــه هزینــه خواهــان در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار مــورد تقاضــا می باشــد تــا نامبــرده جهت
رســیدگی بــه پرونــده و اجــرای مــاده  272ق آ د م بــه شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف رشــت واقــع در مجتمــع
شــورای حــل اختــالف طبقــه ســوم شــعبه  2در وقــت مقــرر فــوق حاضــر شــود در صــورت عــدم حضور درجلســه
رســیدگی شــورا مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم قانونــی خواهــد نمود.

6956

دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف

آگهی حصروراثت

ســیده معصومــه درنگیــده بــه شــماره شناســنامه  11100فرزنــد ســیدمهدی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســیدمهدی درنگیــده فرزنــد ســیدمحمد در تاریــخ
 97/5/21در شهرســتان لنگــرود فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفــه شــده انــد-1 :
ســیدرضا درنگیــده بــه شــماره شناســنامه  12252فرزنــد ســیدمهدی فرزنــد ذکــور  -2ســیدمرتضی درنگیــده به
شــماره شناســنامه  12253فرزنــد ســیدمهدی فرزنــد ذکــور  -3ســیده فاطمــه درنگیده به شــماره شناســنامه 269
فرزنــد ســیدمهدی فرزنــد انــاث  -4ســیده زهــرا درنگیــده بــه شــماره شناســنامه  11099فرزنــد ســیدمهدی فرزند
انــاث  -5ســیده معصومــه درنگیــده بــه شــماره شناســنامه  11100فرزنــد ســیدمهدی 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  970697مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی می نمایــد چنانچه هر شــخص اعتــراض دارد
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتر 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

6957

رونوشت آگهی

رحمــت خیــری دادخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت بــه وراث مــاه گل جهــان رضاپــور دلیجــان
بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .رحمــت خیــری چالــه ســرائی ش ش  1پســر متوفــی  -2شــباهنگ خیری
چالــه ســرائی ش ش  2دختــر متوفــی  -2گل انــدام رضاپــور دلیجــان ش ش  32مــادر متوفــی لــذا چنانچه 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 شاندرمن

6958

رونوشت آگهی

حســن حســن جانــی دادخواســتی بــه شــماره  9709985260100448بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت
مرحــوم خانعلــی حســن جانــی بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .حســن حســن جانــی ش ش  1060پســر
متوفــی  -2حســین حســن جانــی ش ش  323پســر متوفــی  -3محمدعلــی حســن جانــی ش ش  1453پســر
متوفــی  -4مهــری حســن جانــی ش ش  1454دختــر متوفــی  -5منیــره حســن جانــی ش ش  326دختــر
متوفــی  -6هاجــر حســن جانــی ش ش  18دختــر متوفــی  -7احیــاء حســن جانــی ش ش  1061دختــر متوفــی
 -8شــیرین نــاز حســن جانــی ش ش  322دختــر متوفــی  -9میســره کاظمــی طاســکوه بــه ش ش  805همســر
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

مفقودی

6959

شناســنامه مالکیــت خــودرو ســواری مــزدا  N3مــدل  1389بــه رنــگ ســفید بــه شــماره شاســی
 NAGDSX8CC21A40120و شــماره موتــور  LF10988605بــه شــماره پــالک 52م  143ایــران  16بــه نــام
6975
نفــس یارجانلــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

رونوشت آگهی حصروراثت

خواهــان رونوشــت حصروراثــت زهــرا هلل گانــی دزکــی فرزنــد فضلعلــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه 970471ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان خیــام حیــدر زاده دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن
مرحــوم منحصراســت بــه -1خــداداد حیــدر زاده فرزنــد محمــد اســماعیل بــه ش ش  8پــدر  -2مهرانگیــز
هلل گانــی دزکــی فرزنــد هرمــز بــه ش ش  1587مــادر  -3زهــراهلل گانــی دزکــی فرزنــد فضلعلــی بــه ش ش
 4640006500همســر  -4رزینــا حیــدر زاده فرزنــد خیــام بــه ش ش  4611358461فرزنــد  -5آرویــن حیــدر
زاده فرزنــد خیــام بــه ش ش  4611662314فرزنداینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک
نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد
ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهــد شــد1015

رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  5شهرستان شهرکرد
6984
رحمان اماده

رونوشت آگهی حصروراثت

خواهــان رونوشــت حصروراثــت شــهاب زارعــان شــهرکی فرزنــد محمــود بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  970475ازایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه
شــادروان مــژده مومنــی شــهرکی دراقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم
منحصراســت بــه  -1شــهاب زارعــان شــهرکی فرزنــد محمــود بــه ش ش  2331همســر  -2هیبــت اهلل مومنــی
شــهرکی فرزنــد امــان اهلل بــه ش ش 72پــدر -3مــاه بیگــم امیــر خانــی شــهرکی فرزنــد حســنقلی بــه ش ش 107
مادراینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبوریــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی
اعتراضــی دارد یــا وصیــت نامــه ای ازمتوفــی نــزد او مــی باشــد ازتاریــخ نشــرآگهی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن
دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهــد شــد1017

رئیس شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره  5شهرستان شهرکرد
رحمان اماده

6985

حصروراثت

متقاضــی آقا/خانــم امامویــردی بیدقــی فرزنــد غالمعلــی بــا وکالــت یاشــار دربــان اجیرلــو دادخواســتی مبنــی بــر
گواهــی حصروراثــت تقدیــم نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه بــه کالســه 970319حقوقــی ثبــت گردیده
اســت و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حقویــردی بیدقــی بیگدللــو فرزنــد غالمعلــی بشــماره شناســنامه
5049192315صــادره از پــارس آبــاد در تاریــخ 21/09/1396در محــل اقامتــگاه دائمــی خــود از دنیــا رفتــه و وراث
حیــن الفــوت عبارتنــد از-1:امامویــردی بیدقــی فرزنــد غالمعلــی ش ش 5049720745صــادره پــارس آبــاد متولــد
1312نســبت بــرادر متوفی -2خانــم گل بیدقــی بیگدللــو فرزنــد غالمعلــی ش ش 5049188113صــادره پــارس
آبــاد متولــد 1309نســبت خواهــر متوفــی -3گل نــاز نــادر بگدیلــو فرزنــد عبــاس ش ش 5049757851صــادره
پــارس آبــاد متولــد 1332نســبت همســر متوفی -4زیــور منــاف زاده عــوری فرزنــد عبدالرحیــم ش ش
1670081567صــادره مشــکین شــهر متولــد 1336نســبت همســر متوفی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی در
خواســت مذبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا هرکــس اعتــراض و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی دارد از تاریخ
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه ای غیر
ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز گــردد از درجــه اعتبــار ســاقط و بــال اثــر خواهــد بــود .م الــف 7855
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دادنامه

پرونــده کالســه  9609980404101060شــعبه 2دادگاه خانــوداه شهرســتان اردبیــل تصیمیــم نهایــی شــماره
9709970404100860خواهــان خانــم مینــا همتــی فرزنــد لطیــف بــا وکالــت آقــای فرهــاد عبــادی آق قلعــه
فرزنــد ابراهیــم بــه نشــانی اردبیــل چهــاراه امــام روبــروی شــورا طبقــه دوم ســاختمان وکالء نجفــی دفتــر وکالــت
تلفــن 09141505664خوانــده آقــای یعقــوب زیــدی فرزنــد قــدرت بــه نشــانی اردبیــل میــدان جانبــازان کوچــه
دانشــگاه 7ســاختمان دوم طبقــه دوم منــزل ربابــه زیــدی فعــال مجهــول المــکان خواســته طــالق بــه درخواســت
زوجــه رای دادگاه در خصــوص دعــوی خانــم مینــا همتــی فرزنــد لطیــف بــا وکالــت آقــای فرهــاد عبــادی بطرفیــت
آقــای یعقــوب زیــدی فرزنــد قــدرت بخواســته صــدور حکــم طــالق بلحــاظ عســروحرج ناشــی از تــرک زندگــی
مشــترک بیــش از شــش مــاه وعــدم پرداخــت نفقــه بــه وصــف منعکــس در پرونــده دادگاه بــا احــراز رابطــه زوجیت
دایــم موجــود بیــن طرفیــن بــه داللــت اوراق پرونــده بــه ویــژه مفــاد ســند رســمی نکاحیــه شــماره 25382بتاریــخ
عقــد 1380/7/12صــادره از دفتــر رســمی ازدواج شــماره  47حــورزه ثبتــی اردبیــل ونظــر بــه اظهــارات وتوضیحــات
خواهــان ودالیــل ابــرازی اوو نظــر بــه اینکــه مســاعی دادگاه وداوران منتخــب بــرای ایجــاد ســازش موثر واقع نشــده
اســت وخوانــده در هیــچ یــک از مراحــل رســیدگی حضــور نیافتــه وایرادودفاعــی بــه عمــل نیــاورده اســت وهــر دو
داور صــالح رابــر طــالق دانســته انــد وبرابــر مفــاد استشــهادیه ی محلی پیوســتی ونیــز اظهــارات گواهــان تعرفی در
نــزد ایــن مرجــع خوانــده زوج بیــش از چهــار ســال اســت کــه زندگــی مشــترک وزن وبچه خــودرا تــرک وهیچگونه
خرجــی ونفقــه بــه ایشــان پرداخــت نمیکنــد نیــز برابــر تحقیقــات محلــی یعمــل آمــده توســط واحــد خدمــات
قضایــی دادگســتری کل اســتان اردبیــل اهالــی محــل وعــدم حضــور ورویــت خوانــده گواهــی داده انــد ونظــر بــه
اینکــه زوج تمامــی حقــوق مالــی ناشــی از زوجیــت خــودرا از قبیــل مهریــه ونفقــه وغیــره رابــرای طــالق بــذل کرده
ونتیجتــا بــه نظــر مــی رســد دوام زوجیــت موجــب عســرو حــرج زوجــه اســت وشــرایط صــدور حکــم طــالق فراهم
اســت برایــن اســاس دادگاه دعــوی مطروحــه را ثابــت تشــخیص داده وبــه اســتناد موادد1129و1130وتبصــره
الحاقــی آن وتبصــره مــاده 1133قانــون مدنــی وماده26قانــون حمایــت از خانــواده خوانــده را مطلقه کــردن خواهان
محکــوم مــی نمایــد نــوع طــالق بائــن قضایــی اســت در صــورت امتنــاع زوج از اجــرای صیغــه طــالق ســر دفتــر
طــالق نمایندگــی اجــرای صیغــه طــالق را خواهــد داشــت عــده طــالق ســه طهــر اســت زوجــه مدخولــه اســت
حاملــه نیســت زوجیــن فاقــد فرزنــد مشــترک صغراالســن هســتند جهیزیــه زوجــه دریــد وتصــرف خــودش مــی
باشــد بــا توجــه بــه نبــود فرزندصغیــر موضــوع حضانــت ومالقــات منتقــی اســت اجــرای صیغــه طــالق وثبــت آن
منــوط بــه انقضــای مهلــت فرجــام خواهــی یــا ابــالغ رای فرجامــی اســت ومــدت اعتبــار آن جهــت ارائــه بــه دفتــر
طــالق شــش مــاه از تاریــخ مذکــور اســت رای صــادره غیابــی وظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در
ایــن دادگاه ســپس قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر اســتان اســت.
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شناســنامه مالکیــت خــودرو ســواری کیــا اپتیمــا مــدل  2014بــه رنــگ ســفید بــه شــماره شاســی
 KNAGL419BEA450859و شــماره موتــور  G4NDDH041849بــه شــماره پــالک 48م  883ایــران  16بــه
6976
نــام نفــس یارجانلــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

