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اگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به خانم کبری نباتی رهنی فرزند فضل اهلل فعال مجهول
المکان ابالغ میشــود در خصوص دادخواست خانم مریم شــکری پینوندی خصوص پرونده کالسه 16/960572
صادره از شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقتضی است هرگونه پاسخی دارید ظرف مدت قانونی  10 /روز
پس از انتشــار اگهی به صورت کتبی به دفتر شعبه  16دادگاه حقوقی تقدیم نمایید ضمنا در صورت تمایل نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی در دفتر موجود است و می توانید تحویل بگیرید.
شعبه  16دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (  48حقوقی سابق ) م الف 13190
اگهــی ابــاغ دادنامه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای ولی هاشــمی مقدم فعال مجهــول المکان ابالغ می
گردد در مورد دادخواســت غالمرضا صادقی فاضل علیه شــما به خواســته مطالبه وجه به موجب حکم شماره
 9709977513800022در پرونــده کالســه  9609987513800791خوانده محکوم اســت به مبلغ پرداخت مبلغ
 68500/000ریال بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چک لغایت یوم االدا و مبلغ
 1762500ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان محکوم شــده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه  308شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 13203
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای محمد معینی مهر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست
اقای غالمرضا صادقی فاضل علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977507000089
مورخه  1397/2/4در پرونده کالسه  960938به  :پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته – مبلغ سیصد
هزار ریال هزینه دادرســی – مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرســی – خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید  93/7/27الی یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده مراتب بدینوسیله
در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج اگهی قابل
واخواهی در همین شعبه است%ب
مسئول دفتر شعبه  190شوراهای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد م الف 13297
اگهــی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای 1مجتبی پور مقدم 2زینب شــیخ زاده فعال مجهول
المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست محمدرضا ابراهیمی مقدم علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب
حکم شــماره  9609977513801068در پرونده کالســه  9609987513800925خوانده محکوم است محکومیت
تضامنــی خواندگان به پرداخت  -1مبلغ  110/000/000ریال بابت اصل خواســته  -2مبلغ  380000ریال بعنوان
هزینه دادرسی و مبلغ  450/000ریال هزینه درج اگهی  -3خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک ( )96/7/15
لغایت یوم االدا که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد
در حــق خواهان صــادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهی در همین
شعبه می باشد.
شعبه  308شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
م الف 13301
اگهی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای عباس عالمه زهانی فرزند محمود ابالغ می گردد در
مورد دادخواســت اقای رمضانعلی رستگار زاده علیه شما به خواســته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره
 9709977513800253در پرونــده کالســه  9609987513801086خوانده محکوم اســت بــه پرداخت  -1مبلغ
 100/00/000ریال بابت اصل خواسته  -2مبلغ  2550000ریال بابت هزینه دادرسی و  -3هزینه درج اگهی به مبلغ
 450/000ریال  -4خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک
مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیست روز پس از درج در روزنامه قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه  308شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 13302
اگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به خانم مهراندخت همایونی ،فرزند منصور ،فعال مجهول المکان
ابالغ می شــود ،به اتهام سرقت که به موجب دادنامه شــماره  9709977590700387مورخ  97/3/28در پرونده
کالسه شماره  107/970076به تحمل یکسال حبس و  30ضربه شالق تعزیری و رد مال محکوم شده اید ،مراتب
در روزنامه درج می گردد ،رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی
در این دادگاه می باشد.
شعبه  107دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد (  107جزایی سابق) م الف 13462
اگهی ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای احسان قاسمی راد فرزند امیرمجهول المکان ابالغ می
شود که در پرونده کالسه  26/960978طبق دادنامه شماره  9709977577600340به پرداخت مبلغ 268/140/410
ریال بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم گردیده اید .مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد.
رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد م الف 13465
اگهی ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای  1هادی نورانی فرزند کاظم  2ســیده نرگس ابراهیمی
فرزند ســید موســی مجهول المکان ابالغ می شــود کــه در پرونده کالســه  26/960885طبق دادنامه شــماره
 9709977577600194به پرداخت مبلغ  450میلیون ریال بعالوه هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه محکوم
گردیده اید .مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد .رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز قابل واخواهی
در این دادگاه می باشد.
شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 13466
اگهی ابالغ اجرائیه بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به اقای محســن صفدری شــادانلو فرزند ابوالقاسم مجهول
المکان ابالغ می گردد طبق دادنامه شماره  8909975112100849در پرونده کالسه  26/881038به پرداخت مبلغ
 246/213/333ریال بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجرائیه علیه شما صادر
گردیده است .لذا ظرف  10روز از انتشار این اگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این

صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شــعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شــهید مطهری شهرستان مشهد ( مستقر در مجتمع امام خمینی ) م الف
13467
آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه  ۹۶۱۵۶۳شعبه ششم دادياري دادسراي عمومي و انقالب سنندج موضوع
شــکایت کبری زند ســلیمی عليه الف :جمال فرج الهی فرزند احمد متهم است به ســرقت مقرون به آزار ب  :خانم
فراســت رحمانی فرزند عبداهلل متهم است به خرید مال مسروقه از ســوی این دادیاری تحت تعقیب می باشند به
واسطه مجهول المکان بودن مشار اليها و به تجویز از ماده  ۱۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،۱۳۹۲مراتب
در روزنامــه و در یــک نوبت آگهی میگردد  ،تا متهمين ضمن اعالم حق معرفی و داشــتن وکیل وفق قانون آئین
دادرسی کیفری  ۱۳۹۲به همراه خود  ،ظرف سی روز از تاریخ انتشار در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب ســنندج حاضر و از اتهامات انتســابی دفاع نمایند .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســیدگی و
اظهارنظر و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد./.
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومي و انقالب سنندج
آگهی احضار متهم حسب پرونده کالسه  961903شعبه ششم دادياري دادسرای عمومی و انقالب سنندج موضوع
شکایت آقای سید مقدم ابراهیمی علیه شهرام جوان بخت فرزند شهریار به شماره ملی  2441044302به اتهامات .۱
تهدید  .۲ایجاد مزاحمت تلفنی از سوی این دادیاری تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن مشارالیه
و بــه تجویز از ماده 174قانون آیین دادرســی کیفری مصوب  ، ۱۳۹۲مراتــب در روزنامه و در یک نوبت آگهی
میگردد  ،تا متهم ضمن اعالم حق معرفی و داشــتن وکیل وفق قانون آئین دادرســی کیفری  ۱۳۹۲به همراه خود ،
ظرف ســی روز از تاریخ انتشــار در شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهامات
انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر و تصمیو مفت اتخاذ میگردد./.
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومي و انقالب سنندج
( آگهی احضار متهم ) در پرونده کالســه  960860بازپرسی شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب سنندج خانم
اکــرم احمدی فرزند حجت اله اهل و ســاکن فردیس کرج  ،به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از راه نامشــروع
موضوع شكواييه آقای محمدامین زمانی  ،اهل و ساکن سنندج  ،تحت تعقیب قرار گرفته است نظر به اینکه علیرغم
انجام تحقیقات  ،نامبرده در محل اقامت خود شناســایی نشده و متواری محسوب میشود لذا در اجرای ماده ۱۷۴
ق.آ.د.ک از طريق نشر آگهی در روزنامه رسمی جهت اخذ دفاع در مهلت سی روز پس از نشر احضار میگردد تا در
وقت اداری جهت پاسخگویی ( در پنجم بازپرسی دادسرای عمومی سنندج واقع در چهارراه بسیج ) حاضر شود.
بدیهی است در صورت عدم حضورش  ،این بازپرسی تصمیم قانونی خود را خواهد گرفت 5239.
بهروز خادمی  -بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب سنندج
خواهان رونوشــت حصروراثت فاطمه ترابی فرزند محمد به شــرح دادخواســت قدیمی ثبت شــده به کالســه
9709987514200300از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
صدیقــه مظاهریــان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به -1 :رضا
 -2فاطمه  -3پروین همگی ترابی ( فرزندان) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می
گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 12978
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای شهریار زیادی بادلو فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست
اقای سید مصطفی غفاریان علیه شما به خواســته مطالبه خسارت به موجب رای شماره 9709977506900287
مورخــه  1397/3/22در پرونده کالســه  961049به  :پرداخت مبلغ دومیلیون و ســیصد هزار تومان بابت مابه
التفــاوت قیمــت ارش  -2پرداخــت مبلغ یکصد و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرســی و نشــر اگهی
 -3پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه کارشناســی در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب بدینوسیله در
روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیســت روز پس از درج اگهی قابل
واخواهی در همین شعبه است%ب
شعبه  189شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 12979
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای -1احسان سلطان زاده  -2رشید سلطان زاده فعال مجهول المکان ابالغ می
شــود در مورد دادخواســت خانم سیده بهاره زیبا علیه شما به خواسته به موجب رای شماره مورخه در پرونده
کالسه 970003
به  :اقای رشید سلطان زاده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی یک دستگاه خودرو
پراید به شماره انتظامی  37س  225ایران  36به نام خواهان و پرداخت مبلغ  1/938/750ریال بابت هزینه دادرسی
و مبلغ  450/000ریال بابت هزینه درج اگهی در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج
مــی گــردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیســت روز پس از درج اگهی قابل واخواهی در
همین شعبه است%ب
شعبه  189شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 12980
بدینوســیله پیرو اگهی های قبلی به خانم سمانه عمارتیان فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست
اقای سید حسن حسینی علیه شما به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به موجب رای شماره 9709977506900272
مورخه  1396/3/21در پرونده کالسه  961063حکم به رد دعوی صادر گردیده لذا مراتب بدینوسیله در روزنامه
درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیســت روز پس از درج اگهی قابل واخواهی
در همین شعبه است%ب
شعبه  189شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
م الف 12981
خواهان رونوشــت حصروراثت مهدی بختیاری شــهری فرزند علی نقی به شــرح دادخواست قدیمی ثبت شده
به کالســه  9709987514200327از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که

شــادروان معصومه حاجیان در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به
-1 :مهدی  -2مریم  -3احمد  -4محمود  -5ابوالقاســم  -6صدیقه همگی بختیاری شــهری ( فرزند) اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
م الف 12982
خواهان رونوشــت حصروراثت کبری دادخواه فرزند غالمرضا به شــرح دادخواست قدیمی ثبت شده به کالسه
 9709987514200332از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
علی محمد زحمت کش در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به -1 :کبری
دادخــواه ( همســر)  -2امیــد  -3ارزو  -4امیر رضا  -5مجید رضا  -6حمیدرضا همگــی زحمت کش ( فرزندان)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی دارد و
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال
گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 12983
خواهان رونوشت حصروراثت زهرا اسدی قلعه نی فرزند یاسین به شرح دادخواست قدیمی ثبت شده به کالسه
 9709987514200413از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
مسلم نگهبان غنی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به -1 :زهرا اسدی
قلعه نی ( همسر)  -2محمدعلی  -3عباس  -4فاطمه  -5مهدی  -6اکرم  – 7حسین  -8سمانه همگی نگهبان غنی (
فرزند ) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت اگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد
و اال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه  312شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد م الف 12984
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اســتناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود ششدانگ عرصه
واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده دارای پالک  6809فرعی از -19اصلی واقع در اراضی قریه علی
آباد بخش شــش ثبت علی آباد کتول به مساحت  395/85متر مربع ملکی خانم لیال عباسی باداشیانی فرزند علی
ســاعت  9صبح روز چهارشــنبه مورخ 1397/5/3در محل وقوع ملک واقع در علی آباد کتول  ،خیابان  30متری
شمالی بین کوچه امید 27و 29بعمل خواهد آمد  .از این رو چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق
ارتفاعی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض
خود را کتبا با ذکر شــماره پالک به اداره ثبت شهرســتان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت
یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواســت را دریافت به اداره ثبت
تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت
خواهد نمود.م.الف 51785 :تاریخ انتشار :دو شنبه 1397/4/11
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
تاریخ 1397/1/19 :شــماره پرونده3/96 :ش 988/شــعبه سوم شــورای حل اختالف شهرستان ورامین
شــماره و تاریخ دادنامه 97/1/21-18 :خواهان :خانم نرگس صادقی مالواچردی فرزند حسینعلی به نشانی
خوانده :آقای امیر شاطری فرزند عباس
ورامین – خیابان طالقانی – کوچه شهید حسین تاجیک – پالک 42
به نشــانی مجهول المکان خواســته :اثبات بیع و الزام به تنظیم ســند رسمیگردشــکار :با توجه به محتویات
پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خانم نرگس صادقی مالواچردی به طرفیت آقای امیر شاطری به خواسته
اثبــات بیع در خصوص یک خط تلفن همران اول به شــماره  09126869638و متعاقب ًا الزام خوانده به تنظیم و
انتقال سند رسمی خط تلفن همراه مزبوره با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم بر  3.000.000ریال به شرح
دادخواســت که پس از رسیدگی شــورا با مالحظه جامع اوراق پرونده ،اظهارات خواهان ،استماع شهادت  2نفر
شهود تعرفه شده ،پاسخ استعالم از شرکت همراه اول به شماره  96/325/145024مورخ  96/12/15که خوانده
را به عنوان مالک خط تلفن همراه اول به شــماره  09126869638معرفی نموده اســت و اینکه خوانده با وصف
ابالغ از طریق نشــر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننموده است
و مســتندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقی مانده اســت لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به
ماده  220قانون مدنی و مواد  198و  515قانون آیین دادرســی در امور مدنی حکم به اثبات عقد بیع فی مابین
خواهــان و خوانده را صادر و خوانده را به انتقال و تنظیم ســند رســمی یک خط تلفــن همراه اول به همراه به
شــماره  09126869638به نام خواهان و پرداخت مبلغ  717.500ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر
قانونی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این شــعبه و ســپس ظرف مدت  20روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگستری شهرستان ورامین
می باشد.خ/م.الف 576
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ورامین – سیامک اصغرلو
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم رضا الماسی
خواهان شــرکت ســهامی بیمه با مدیریت ابراهیم کاردگر دادخواستی به طرفیت خوانده رضا الماسی به خواسته
مطالبه مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982660600556شعبه  3دادگاه عمومی
حقوقی شهرســتان مالرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/5/20ساعت  10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .منشی دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد – مرضیه
مومیوند
استان تهران – شهرستان مالرد – جاده مالرد – بلوار رسول اکرم

ابالغیه مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی :مرتضی دانشور به
نشــانی مجهول المکان – تاریخ حضور 1397/7/10 :سه شنبه
ســاعت  12محل حضور :اســتان تهران شهرستان شهریار –
بلوار شهید کلهر – شهرک اداری -تاریخ حضور1397/7/10 :
ســاعت حضور 12 :در خصوص دعوی شرکت سهامی بیمه
آســیا به مدیریت ابراهیم کاردگر به طرفیت شما در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی درا ین شعبه حاضر شوید.
شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
آگهــی حصر وراثت آقــای محمد جواد شــهرت فرنیا نام پدر
مرتضــی بشناســنامه  384صــادره از بهبهان درخواســتی
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که
پدرم مرحوم مرتضی شهرت فرنیا بشناسنامه 1304-169280
صادره بهبهان در تاریخ  94/3/15در بهبهان اقامتگاه دائمی خود
فوت ورثه اش عبارتند از  -1 :متقاضی محمد جواد فرنیا به ش
ش  1328-384بهبهان  -2فرخ فرخ نیا به ش ش 1346-28328
بهبهان  -3محمد کریــم فرنیا به ش ش  1337-841بهبهان -4
فرهاد فرنیا به ش ش  1343-25349بهبهان (پسران)  -5نسرین
فرنیا بــه ش ش  1350-30230بهبهان ( دختر )  -6زهرا بیگم
لبــاف به ش ش  1307-15854بهبهان ( زوجه دائمی )و الغیر
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتــب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رسمی
که بعد از تاریخ ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شــعبه  5شورای حل اختالف شهرستان بهبهان – سید
حامد طاهری نسب
آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  1397603170070001265هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســید محمد رضا موسوی
نســب فرزند محمد حسین بشناسنامه شــماره  714صادره
از بهبهان بشــماره ملی  1860957171در ششــدانگ یک باب
ساختمان بمساحت  201/80مترمربع مفروز و مجزی شده از
پالک  5639اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک
رسمی آقای فرخ باستانی و به موجب سند رسمی محرز گردیده
اســت .لذا مراتب به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند .می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
کاظمی –رئیس ثبت بهبهان  8/197م /الف
تاریخ انتشــار نوبت اول 97/4/11 :تاریخ انتشــار نوبت دوم :
97/4/26

