
11 د  وشنبه  8 مرداد 1397  شماره 4803  آگهی

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / زينت ثرياى دماوندى  مالك / قسمتى از سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك 
ثبتى 56/76 سنگ اصلى ثبت واقع در قريه مشاء به نشانى مشاء روبروى تونل موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره 493825 و شــماره ثبت 49740 صادره به تاريخ 1367/1/6 متقاضى تعيين بســتر و حريم / نهر 
عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و 
مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد 
لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ 
انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى 
وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات 
شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم 

الرعايه مى باشد. م الف/5341- تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/18
اداره امور آب تهران - دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عباس ضوئى به شــماره شناسنامه 155 به اســتناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 97/4/319 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شادروان سيد 
مجتبــى ضوئى به شناســنامه شــماره 42820 در تاريــخ 1396/12/2 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- وحيد ظوئى فرزند مجتبى به ش ش 1561 صادره از تهران پسر 
متوفى 2- ســيد حســين ضوئى فرزند مجتبى به ش ش 1537 صادره از شميران پسر متوفى 3- سيد مجيد 
ضوئــى فرزند مجتبى به ش ش 308 صادره از شــميران پســر متوفى 4- عبــاس ضوئى فرزند مجتبى به ش 
ش 155 صادره از شميران پسر متوفى 5- عليرضا ضوئى فرزند مجتبى به ش ش 1203 صادره از شميران 
پسر متوفى 6- سيمين دخت ضوئى فرزند مجتبى به ش ش 27747 صادره از تهران دختر متوفى 7- سيده 
زهرا ضوئى فرزند ســيد مجتبى به ش ش 255 صادره از شــميران دختر متوفى 8- سيده آمنه ضوئى فرزند 
مجتبى به ش ش 1109 صادره از شميران دختر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مذبــور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شــد. 

م الف/5340
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

دادنامه
تاريخ رســيدگى: 96/9/27 ، شــماره پرونده:1459/2/95 ، شــماره دادنامه: 96/10/16-1059- 
مرجع رســيدگى كننده: حوزه 2 شــهرى شوراى حل اختالف دماوند ،خواهان: حســن اكرامى به آدرس آبسرد 
روبروى كالنترى كوچه بهشــت پالك 24 ط دوم ، خوانده: مهدى صالح نژاد آدرس مازندران ، ســارى ، ميدان 
ميــوه تره بــار ، حجره صحرا ، قدمعلى صالح نژاد ، خواســته: مطالبه وجه ، به تاريــخ 96/9/27 در وقت فوق 
العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
الذكر تحت نظر است قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و كيفيات منعكس درآن ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى حسن اكرامى فرزند 
حســين به طرفيت آقاى مهدى صالح نژاد فرزند قدمعلى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ يكصدو پنجاه ميليون 
ريال بموجب ســه فقره چك به شــماره هاى 413811/18 مورخ 95/8/28 و 308713 مورخ 95/7/25 و 
413810 مورخ 95/8/24 عهده بانك ملى شعبه ميدان بار سارى با احتساب خسارت دادرسى و تاخير تاديه 
نظر باينكه مستندات دعوى خواهان (رو گرفت مصدق متن و ظهر چك موصوف و گواهى عدم پرداخت صادره 
از بانــك محــال عليه ) و بقاى اصل آنها در يد خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه مبلغ خواســته داشــته و خوانده دعوى نيز عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه در شــورا حاضر نگرديد و در 
قبــال دعــوى مطروحه  ايراد و دفاعى به عمل نياورده اســت و ازطرفى ادعايى اعــم از ترديد ، انكار و يا جعل 
نســبت به مســتندات ابرازى خواهان و همچنين دليلى كه حاكى از پرداخت وجه چك و برائت ذمه وى باشــد 
به شــورا ارائه نگرديده و در پرونده نيز موجود نمى باشــد لذا قاضى شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت 
تشــخيص و با احراز مديونيت خوانده و اســتصحاب بقاء دين مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانــون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ يك ميليون نهصد و هشــتاد و 
پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص بهاى اعالمى بانك 
مركزى از تاريخ گواهينامه عدم پرداخت چكهاى موصوف لغايت زمان پرداخت محكوم به در حق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از 

انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. 
در مورخ شــانزدهم تيرماه نود و هفت به آدرس مندرج الزام و برابر ماده 79 نقل مكان نموده اســت. 

م الف/5339
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 9500042
پرونــده:  شــماره   -1397/5/7 آگهــى:  تاريــخ   -  139703901090000018 آگهــى:  شــماره 
9204001013003990- ششدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى به مساحت 2989/62 مترمربع به پالك 
1025 فرعــى از ســنگ 89 اصلى واقع در قريه همند آبســرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماالً به 
طول 40/18 متر مرزى است به راه شرقاً به طول 72/54 متر مرزى است به راه جنوباً به طول 41/78 متر 
مرزى است به راه غرباً به طول 73/27 متر مرزى است به راه كه ذيل ثبت شماره 85534 دفتر امالك 500 
صفحه 40 بنام آقاى محســن خانزادى ســند مالكيت صادر گرديده اســت و برابر سند رهنى 170749 مورخ 
1389/03/06 دفترخانــه 57 تهران در رهن بانك ملت قرار گرفته اســت كه بعلــت عدم ايفاى تعهد منجر 
به صدور اجرائيه تحت كالســه 9500042 شده اســت و برابر نظريه مورخ 1397/2/17 هيات كارشناسان 
رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع در دماوند بلوار  آبسرد ابتداى 
نيروگاه ســمت چپ كوچه بهارســتان ملك مذكور طبق بازديد به عمل آمده در عرصه پالك ثبتى فوق يك سوله 
به ارتفاع 8 متر با تاج حدودا 10 متر با اســكلت فلزى و ســقف شيروانى با پوشش فلزى و ايزوالسيون داراى 
كــف بتنى نماى آجر مســاحت تقريبى 450 مترمربع و داراى انشــعابات آب و برق و گاز ميباشــد و در پشــت 
ســوله مذكور اقدام به احداث يك فضا با مصالح بنايى و در يك طبقه گرديده اســت كه جهت پرورش ســگ 
بهره بردارى مى گردد ضمنا ســوله موجود از داخل توســط تيغه از نوع بلوك ســيمانى و قســمت تقسيم شده 
اســت و يك قســمت به آقاى مســعود رمضانى اجاره داده شده است و قســمت ديگر به عنوان انبار استفاده 
مــى گــردد. و در قســمتى از ضلع شــمالى داراى باغ ميوه ميباشــد ضمنا ملك موصوف به پــالك ثبتى 1025 
فرعى از سنگ 89 اصلى داراى گواهى عدم خالف ساختمان به شماره 15916/105-1396/10/21 صادره 
از ســوى شــهردارى محترم آبســرد مى باشــد كه طى آن بناهاى ساخته شده موجود به شــرح طبقه همكف به 
مساحت 450 مترمربع سوله صنعتى و 457/50 مترمربع كارگاه صنعتى گزارش و تاييد شده است و به مبلغ 
17000000000 ريال (هفده ميليارد ريال) ارزيابى شــده اســت و جهت وصــول طلب بانك و حقوق دولتى 
كالسه فوق الذكر در روز چهارشنبه مورخ 1397/5/24 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك 
دماوند واحد اجرا واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از 
طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 17000000000 ريال (هفده ميليارد ريال ) شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته خواهد شــد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش 
كال نقدى اســت چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در 
همان ســاعت و مكان تشــكيل خواهد شــد طالبين و خريداران ميتواند جهت شــركت در مزايده با ارائه چك 
تضمين شــده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلســه مزايده شــركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب 
وبرق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه 
رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه 
مفصا حســابهاى دارائى و شــهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بســتانكار به وارده شماره 

139505001090000555بيمه نمى باشد. م الف/5342- تاريخ انتشار: 97/5/8
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت مهــدى مــراد زاده فهرجــى فرزنــد محمد كاظــم داراى شــماره ملى 
3621652205 صادره از زاهدان به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 970232 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجى بى بى محمود زاده فرزند محمد 
كريم به شناســنامه 3543 صادره ايرانشــهر در تاريخ 13393/1/22 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضى با مشــخصات فوق الذكر فرزند متوفيه 2- 
محمدرضــا مراد زاده فهرجى فرزنــد محمد كاظم به ش ملى 0036460583 صادره تهران فرزند متوفيه 3- 
زهــرا مراد زاده فرزند محمد كاظم به ش ملى 3620181527 صادره زاهدان فرزند متوفيه 4- زهره مراد 
زاده فهرجــى فرزند محمــد كاظم به ش ملى 3620217874 صادره زاهدان فرزند متوفى 5- معصومه مراد 
زاده فرزنــد محمــد كاظم به ش ملى 3719587290 صادره خاش فرزند متوفــى 6- ناديه مراد زاده فرزند 
محمــد كاظم به ش ملــى 3620174016 صادره زاهــدان فرزند متوفيه 7- محمد كاظم مــراد زاده فهرجى 
فرزند ســليمان به ش ش 201 صادره ركن آباد همســر متوفيه ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1148
  قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عباس سنچولى فرزند محمدعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709985500200165 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان عباس سنچولى فرزند محمدعلى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 92/5/17 بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- خواهان با مشــخصات ســجلى فوق الذكر فرزند ذكور متوفى مى 
باشد 2- خدانظر سنچولى به ش ش 13557 صادره از زاهدان 3- عليرضا سنچولى به ش ش 1462 صادره 
از زابل 4- حســن ســنچولى به ش ش 89 صادره از زابل همگى فرزندان ذكور متوفى مى باشــد 5- گلثوم 
كرامتى پور فرزند ابراهيم به ش ش 1071 صادره از زابل همسر متوفى مى باشد ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از 
متوفــى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكمــاه به اين دادگاه تقديــم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1143
 قاضى شعبه يك مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده
خواهان: عبدالرحمان بامرى فرزند محمد حســن بشــماره شناســنامه 3580860844 صادره ايرانشهر 
متولــد 1373- خوانــدگان: 1- بابك شــهنوازى فرزند ابراهيــم ش ش 376 صادره تهــران متولد 1361- 
خواســته: مطالبه يك فقره چك به مبلغ 50/000/000 ميليون ريال ، خواهان دادخواســتى تســليم شــورا 
نمموده كه وقت رســيدگى تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ 
نشــر آگهى ظرف يك ماه به دبير خانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت رسيدگى روز شنبه 97/6/17 ساعت 10 صبح جهت رسيدگى حاضر شويد 

در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى و تقسيم قانونى الزم اتخاذ خواهد نمود. م الف/307
شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى فشــخورانى داراى شناســنامه شــماره 898 بشــرح دادخواست به كالســه 1/362/97 از 
ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صفرعلى فشــخورانى 
بشناسنامه 420 در تاريخ 1397/4/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 8 نفر: 1- مهدى فشخورانى فرزند صفرعلى ش ش 898 فرزند پسر 2- عليرضا فشخوانى 
فرزند صفرعلى ش ش 3309164527 فرزند پســر 3- مريم فشــخورانى فرزند صفرعلى ش ش 8 فرزند 
دختر 4- افســانه فشــخورانى فرزند صفرعلى ش ش 5 فرزند دختر 5- زينب فشخوانى فرزند صفرعلى ش 
ش 3300098696 فرزنــد دختر 6- زهرا فشــخورانى فرزند صفرعلــى ش ش 70 فرزند دختر 7- خديجه 
فشــخورانى فرزند صفرعلى ش ش 867 فرزند دختر 8- فاطمه فشــخورانى فرزند ســلطانمراد ش ش 441 
فرزند همسر ، طبق اظهارات خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشــر نخســتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. طبق اظهارات خواهان 

متوفى ورثه ديگرى ندارد. م الف/7/268
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

متن آگهى 
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به 
آقاى ســيف الدين رســتمى نيا فرزند صابر كه در پروند كالســه 9609988316200326 با شماره بايگانى 
970179 شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه متهم به حمل كاالى قاچاق ممنوع الورود (رسيور 
و تجهيزات آن) ميباشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 1397/6/10 راس ســاعت 9 صبح با 
در دست داشتن شماره پرونده مذكور و مدارك احراز هويت خود را در موعد مقرر جهت رسيدگى به دادگاه 

معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مينمايد. م الف/1801
مدير شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مامك محمدى ديزيچه داراى شناســنامه شماره 48138 بشرح دادخواست به كالسه 1/333/97 
از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محســن بزروئى خرم 
آبــادى بشناســنامه 3 در تاريخ 1396/11/22 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : شــرح ذيل: 1- مامك محمدى ديزيچه فرزند محمد ش ش 48138 همســر دائمى 
2- ارشــين بزروئى خرم آبادى فرزند محســن ش ش 1277114511 پسر متوفى 3- رخساره بزروئى خرم 
آبادى فرزند محسن ش ش 3300309875 دختر متوفى ، طبق اظهارات خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد ، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. طبق اظهارات خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد. م الف/7/267
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9100012
بشــرح پرونده كالسه فوق عليه امير محمديان دولت آبادى شــماره شناسنامه 1040 وام گيرنده و 1- 
آقاى مســعود آزادى فر 2- آقاى محســن آزادى فر 3- خانم مريم آزادى فر 4- خانم معصومه آزادى فر 5- 
آقاى محمود آزادى فر 6- خانم توران رجائى منش (همگى ورثه آقاى محمد آزادى فر) راهنين پرونده اجرائى 
و له بانك ملت شــعبه مركزى ســنقر با توجه به اينكه نامبرده مبلغ 230/000/000 ريال بابت اصل طلب ، 
مبلغ 31/813/600 ريال ســود ، مبلغ 57/313/062 ريال جريمه تاخير تاديه تا تاريخ 1391/3/13جمعاً 
بــه مبلــغ 319/125/662 ريال تاخير روزانــه مبلــغ 243/900 از تاريخ 1391/3/13 حــق الوكاله مبلغ 
5/000/000 ريــال و مبلــغ 15/956/283 ريال حقوق دولتى بدهكار مى باشــد ســپرده مورد رهن وثيقه 
عبارت اســت از 1- مازاد ششــدانگ يك قطعه زمين پالك 60 فرعى از يكصد و بيســت اصلى واقع در بخش 
12 تهران مورد ثبت يك ســند مالك ثبت شــده ذيل شــماره 7270 در صفحه 296 دفتر 49 به شماره چاپى 
301088 و حســب اعالم دفتر اســناد رســمى 132 سنقر (تنظيم كننده سند رســمى) راهن فاقد آدرس در 
متن ســند مى باشد لذا بدينوسيله در اجراى ماده 18 آئين نامه اجرا اسناد رسمى به نامبرده ابالغ كه نسبت 
بــه پرداخــت بدهى خود اقدام نمايد بديهى اســت ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت. 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سنقر

اجراييه
ش پ :8/96/598 محكــوم له:ســيد محمدعلى كاظم نژاد ف ســيد احمد با وكالــت ربابه حبيبى محكوم 
عليم:1-احمــد خــرم روز ف غنى2-مهــدى عــرب خزائلــى هــردو مجهول المكان بــه موجب رأى شــماره 16-
97/1/28 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافتــه خواندگان محكوم اند بــه پرداخت تضامنى 
يكصدوهشتاد ميليون ريال اصل خواسته و 2,320,000 ريال هزينه دادرسى و 5,520,000 ريال حق الوكاله 
مرحلــه بدوى و خســارت تاخيــر تاديه از 96/10/13 تــا زمان اجراى كامــل حكم تماما در حــق خواهان و نيم 
عشــردولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ 
اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :8/96/599 محكــوم له:ســيد محمدعلى كاظم نژاد با وكالت ربابه حبيبى محكوم عليم:1-ســيده 
فاطمه ميرشــفيعى ف ميرصفر2-مهدى عرب خزائلى 3-احمد خرم روز ف غنى هرســه مجهول المكان به موجب 
رأى شــماره 820-96/12/26 شــعبه 8 شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته خواندگان محكوم اند به 
پرداخت تضامنى يكصدوبيست ميليون ريال اصل خواسته و 2,570,000 ريال هزينه دادرسى و 4,080,000 
ريــال حق الوكاله وكيل مرحله بدوى و خســارت تاخير تاديــه از 96/10/13 تا زمان اجراى كامل حكم تماما در 
حق خواهان و نيم عشــردولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى رضا ســيفى پور ف عبداله دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت على اكبر فالح كوكباغى 
ف رجبعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970255 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
سه شنبه 97/6/20 ساعت 9 صبح در شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده :9709982074500018 خواهان:هوشــنگ آرخــى ف اميرقلى خوانده:احســن خاتمى ((رأى 
قاضى شــورا)):درخصوص دعواى هوشــنگ آرخى ف اميرقلى به طرفيت احســان خاتمى ف غالمعلى به خواسته 
الــزام خوانــده به پرداخــت 46,000,000 ريــال بابت چك شــماره 48704-95/3/20 بانك ســپه و هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه ،شــورا باتوجه به تصويــر چك و گواهى عدم پرداخت آن كــه داللت دارند بر 
ايــن كــه دارنده آن چك خواهان و صادركننده خوانده و به علت مســدود بودن حســاب وجه آن قابل پرداخت 
نمى باشــد و صادركننده چك مســئول پرداخت وجه آن مى باشــد و به اســتناد مواد 313-312-310-249 
ق تجــارت و تبصــره مــاده 2 ق صور چك و مــواد 198و515و519 ق آ د م و تبصره مــاده 2 قانون صدور چك 
خوانده را به پرداخت 46 ميليون ريال بابت وجه چك فوق و 720,000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت 
تاخيــر تاديــه از 95/3/20 تا اجــراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى و ظرف بيســت روز 
پــس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابــل تجديدنظرخواهى در محاكم 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

 دادنامه
پرونــده :9709982074500048 خواهان:محمد باســتان ف اســحق خوانده:على كيخاه ف ســياهمرد 
((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى محمد باســتان ف اســحاق با وكالت الهه رسوليان به طرفيت على كيخاه 
ف سياه مرد به خواسته الزام خوانده به پرداخت بيست ميليون ريال بابت چك شماره 93/9/30-551814 
بانك ســينا  و هزينه دادرســى و حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه ،شــورا باتوجه به تصوير چك و گواهى عدم 
پرداخت آن كه داللت دارند بر اين كه خواهان دارنده آن و خوانده صادركننده و به علت كسرى موجودى وجه 
چك فوق قابل پرداخت نمى باشــد و قانونا صادركننده چك مســئول پرداخت وجه آن مى باشــد و به اســتناد 
مــواد 249-310-312-313 ق تجــارت و تبصــره مــاده 2 ق صور چــك و مــواد 515و519 ق آ د م خوانده 
را به پرداخت بيســت ميليون ريــال بابت چك فوق و 395,000 ريال هزينه دادرســى و200,000 ريال بابت 
حــق الوكاله به ميزان تمبر مالياتى و خســارت تاخيــر تاديه از 93/9/30 تا اجراى حكــم محكوم مى نمايد.اين 
رأى غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

دادنامه
پرونــده:9609982072900028 دادنامــه:9709972073900050 خواهان:امين اميرى با وكالت 
معصومــه آقاباباپور خردمردى ف يداله خواندگان:1-محمدمهدى نعمتيان2-ســيد رضا باقرى ف ســيدعلى3-
ســيدعباس ميرعيسايى4-شهرام دادورى همگى مجهول المكان خواسته ها:1-الزام به تنظيم سند خودرو2-

مطالبــه خســارت تاخير تاديه ((رأى شــورا)):پيرامون دادخواســت اميــن اميرى ف عليرضا بــا وكالت معصومه 
آقاباباپــور خردمردى به طرفيت1-محمدمهدى نعمتيان ف على2-ســيد عباس ميرعيســايى ف ســيدمحمد3-
شــهرام دادورى ف شاه محمد4-سيد رضا باقرى ف سيدعلى به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمى 
يك دستگاه اتومبيل به شماره شهربانى ايران82 پالك 559م19 مقوم به بيست و يك ميليون ريال به انضمام 
خســارت تاخير عدم انجام تعهد از تاريخ تقديم دادخواســت روزانه مبلغ پانصدهزارتومان تازمان اجراى حكم 
بــه اســتناد فتوكپى مصدق مبايعــه نامه-فتوكپى مصدق كارت ماشــين و وكالت نامه از توجه به دادخواســت 
تقديمى،ضمايم پيوســت شــامل فتوكپى مصدق مبايعه نامه هاى پيوســت نظر به اين كه براســاس استعالم از 
پليــس راهــور آخرين مالــك خوانده رديف اول اعــالم گرديده و خواهــان طبق مبايعه نامه پيوســت 3 پرونده 
اتومبيل موصوف را از خوانده رديف ســوم خريدراى نموده اســت و رابطه تعاملى بين خواهان و خوانده رديف 
ســوم محرز اســت و خواندگان هيچ كدام در جلسه حاضر نشدند و دفاعى نكردند و برابر مقررات قانونى كسى 
كه ســند به نام اوســت مى تواند ســند را انتقال دهد و ســند بر طبق اســتعالم به نام خوانده رديف اول مى 
باشــد لذا دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتندا به ماده 198 ق آ د م و مادتين 219-220 ق مدنى 
حكم به الزام خوانده رديف اول به تنظيم ســند رســمى اتومبيل موصوف در حق خواهان صادر مى گردد و در 
مورد خســارت تاخير انجــام تعهد باتوجه به اين كه خوانده رديف اول چنين تعهــدى به خواهان نداده و مدرك 
و مســتندى در اين خصوص وجود ندارد حكم به رد اين قســمت از خواســته صادر مى گردد و دعوى خواهان 
نســبت به خواندگان رديف دوم الى چهارم به جهت اين كه صاحب ســند نمى باشــد و قادر به انتقال سند نمى 
باشــد دعوى نســبت به آنان مردود اعالم مى گردد بديهى است چنانچه هريك از خواندگان طلبى از ايادى قبلى 
خود دارند مى توانند برابر قانون با آنان مراجعه نمايند.اين راى غيابى محسوب وظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه و متعاقبا بيست روز پس از انقضاى واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 

عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه  نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

آگهى صدور حكم موت فرضى
خانم ســيده مريم ميرزايى ف سيد مهدى دادخواســتى مبنى بر صدور حكم موت فرضى به طرفيت سيد 
مهدى ميرزايى مطرح و اعالم نموده اســت هيچ اطالعى از خوانده يا محل ســكونت وى ندارد لذا از كســانى كه 
ممكن است از غايب مهدى ميرزايى خبرى داشته باشند به موجب اين آگهى تقاضا مى شود مراتب را  به اطالع 

دادگاه برسانند.م/الف
منشى دادگاه شعبه چهارم دادگاه حقوقى قائم شهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ميالد باكرى ف على جان با  وكالت ايمان آقاجانى دالور دادخواستى به خواست مطالبه وجه به طرفيت 
عليرضا رمضانى عباســعلى كش ف امراهللا تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 12/96/573 شــوراى 
ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشــنبه 97/6/18 ساعت 9:30 در شعبه 12 شوراى حل اختالف 

سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12  شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :12/96/515 محكــوم له:بانك ســينا با وكالت صفدر عليزاده محكــوم عليهم:1-زهرا خرمى راد 
2-رضــا خرمــى راد هردو مجهول المكان3-محمد كاظمى به موجب رأى شــماره 737-96/10/27 شــعبه 12 
شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى 175,000,000 ريال 
اصل خواســته و 2,257,000 ريال هزينه دادرســى و 5,400,000 ريال بابت حق الوكاله خواهان و خســارت 
تاخير تاديه وفق قرارداد نســبت به مانده تســهيالت تا اقامه دعوا از تقديم دادخواســت 96/7/20 تا زمان 
اجــراى كامــل حكم در حق خواهان،نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد..به اســتناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :13/96/659 محكوم له:ابوذر ســاداتى محكوم عليه: ســيده مرضيه ساداتى-مجهول المكان به 
موجب رأى 730-97/2/9 شــعبه 13 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت 70,000,000 ريال و 1,050,000 ريال و هزينه دادرســى و خســارت تاخير از زمان دادخواســت 
96/11/7 تا اجراى حكم و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى..به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف 
مصــوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غيــر اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :2/96/168 محكوم له: محمدحسين يحيوى با وكالت 1-سيد كمال حسينى2-رويا مظفرى محكوم 
عليه: ياسر طالبى كبودى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 492-96/8/27 شعبه دوم شوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت دويســت مييون ريال اصل خواســته هم چنين 
پرداخت دوميليون و پانصدوهفتادهزارريال هزينه دادرسى و شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد 94/6/10 تا اجراى حكم و هزينه اجراييه و نيم عشــر دولتى طبق 
تعرفه..به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
بــرگ اجراييــه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :7/96/632 محكوم له:ســيده فاطمه چاالك محكوم عليهم:1-سيدمهدى كاظمى2-فرشته كلبادى 
نژاد-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 14-97/1/19 شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى پنجاه ميليون ريال اصل خواســته و هشــتصدوپانزده هزارريال 
هزينه دادرسى و دوفقره نشر آگهى مطابق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك(سى – هشت-

نودوشــش) تــا اجــراى حكم در حق خواهــان و دوميليــون و پانصدهزارريال بابت نيم عشــر در حق دولت..به 
اســتناد مــاده 29 قانون شــوراى حل اختــالف مصوب 1394 محكوم عليــه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ 
اجراييــه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهــد در غيــر اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :4/96/189 محكوم له:بانك ســينا بــا وكالت محمد حنيف نژاد محكــوم عليهم:1-فريده محمدى 
اقدم2-حشــمت اكبريان3-گل خاتون رنجبر به موجب رأى 369-96/5/31 شعبه چهارم شوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليهــم محكوم اند به پرداخت تضامنى 146,781,678 ريال اصل خواســته و 
2,904,770 ريال هزينه دادرسى و 4,722,760 ريال حق الوكاله خواهان و خسارت تاخير تاديه وفق قرارداد 
نســبت به مانده اصل تســهيالت و ســود آن تا تاريخ اقامه دعوا از زمان تقديم دادخوست 96/3/27 تا زمان 
اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشر دولتى..به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 
محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :3/96/708 محكوم له: سيد مهرداد نبوى ف سيداسمعيل با وكالت سيد عبداله موسوى خلردى 
محكــوم عليه:مجيد عاليشــاه ف صفر-مجهول المكان به موجب رأى 884-96/11/28 شــعبه 3 شــوراى حل 
اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت يكصدوپنجاه ميليون ريال اصل خواسته 
و پرداخت يك ميليون و نهصدوچهل و پنج هزارريال هزينه دادرســى و چهارميليون و هشــتصدهزارريال حق 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/4/26 تا اجراى حكم براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك 
مركزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان و پرداخت 7,500,000 ريال به عنوان نيم عشــر 
دولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
بــرگ اجراييــه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مجمع عمومى عادى و فوق العاده(مرحله دوم) انجمن صنفى كارگران ساختمانى شهرستان تنكابن
بدين وســيله از كليه اعضاى انجمن صنفى كارگران ســاختمانى تنكابن دعوت به عمل مى آيد كه در مجمع 
عمومى فوق العاده كه از ســاعت 17 الى 18 در مجمع عمومى عادى از ســاعت 18 الى 20:30 در روز چهارشنبه 
97/5/24 در مكان مســجد جامع تنكابن برگزار مى گردد حضور به هم رســانيد. دســتور جلســه جمع عمومى 
فوق العاده:الف)تغييرات اساسنامه(ماده 7 اساسنامه)  2-مجمع عمومى عادى:الف)استماع گزارش مالى ادارى 
هيــأت مديــره ب)انتخاب هيأت مديره و بازرســين انجمن صنفى ج) تصميم گيرى در مــورد تبصره 1 ماده 19 

اساسنامه.م/الف
هيد� مديره انجمن صنفى كارگران ساختمانى تنكابن

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده كالسه 960700 اجراى احكام مدنى مطابق دادنامه 960997198420099 صادره از شعبه 
دوم حقوقــى ميانــدرود محكوم عليه صفــر رمضانى و فاطمه رمضانــى دارابكال باالمحل كوچه بســيج محكوم به 
فــروش زميــن قطعات1-لمان2-چولوكى از ماترك مرحوم محمد رمضانى و تقســيم وجــه حاصل فروش آن به 
ميزان حصه مقرر ورثه طبق گواهى حصر وراثت براســاس نظريه كارشناسى زمين لمان به عنوان ثلث با كاشت 
گندم به مساحت 3150 متر با حدود اربعه شمال 63/70 متر وصل به چاه شخصى و زمين جمالى جنوبا به طول 
72 متر به زمين على رمضانى شرقا به طول 41متر به باغ عيسى عباس پور غر با به طول 50متر وصل به جاده 
بين مزارع هر متر 370000 ريال جمعا 1,165,500,000 ريال 2- زمين چولوكى به مســاحت 204 متر شمال 
12 متر به جاده بين مزارع و جنوب 12/4 متر به ملك فاطمه رمضانى شرق به طول 16 متر به جاده بين مزارع 
و غرب به طول 19 متر به ملك عيسى رمضانى و ارزش ملك هرمتر 170000 ريال جمعا 346,800,000 ريال 
برآورد شــده اســت.ملك هاى مذكور در تاريخ 97/5/23 روز سه شــنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام 
مدنــى دادگســترى مياندرود به مزايده و به فروش مى رســد . متقاضيان مى تواننــد پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق 
شــروع و برنده آن كســى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد 
بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل 
پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده اسرمى

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونــده كالســه 970125 اجــراى احــكام مدنى محكــوم عليه حميد رســتگار ف مصطفــى به آدرس 
روســتاى چوكال محكوم به 158972020 ريال اصل خواســته محكوم له يحيى اصولى و مبلغ 3178992 ريال 
هزينــه اجرايى دولت محكوم گرديد محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى 
قطعه زمين و طبق نظر كارشــناس شــش دانگ عرصه و اعيان يك واحد ســاختمان مســكونى به مساحت حدود 
887/91 متر با شــماره پالك فرعى 51 از 21 اصلى صفحــه 55 دفتر27 حوزه ثبتى مياندورود با حدود اربعه 
شــمال 17/51 متــر متصل به باقى مانده پالك شــرقا به طــول 39/82 متر به باقى مانده پــالك جنوبا به طول 
13/13+3/52+2/74+5/76 متصل به  متصرفى اســتانى غربا به طول 2/24+5/65 به متصرفى رستمى 
در ملك تعرفه شــده يك  واحد ســاختمان به مســاحت 120متر داراى هال و پذيرايى يكســره و آشــپزخانه و 
ســرويس بهداشــتى و حمام با ديوار كاشى كارى شــده ديواره ها به عالوه سقف گچ كارى شده با درب ورودى و 
پنجره آلومينيوم و درهاى داخلى چوبى مى باشــد و داراى امتيازات آب و برق و گاز و پوشــش ايرانيت و طاق 
ضربتى ورودى و تراس با نماى ســنگ كارى شــده باتوجه به موقعيت ملك به قرار مترمربعى 1300000 ريال 
جمعــا 1154283000 ريال و ارزش اعيانى 1,480,000,000 ريال جمعا 1634283000 ريال برآورد شــده 
ملك مذكور در اريخ 97/5/24 روز چهار شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود 
به مزايده و به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به 
دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه 
باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر 
يــك مــاه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامــل پرداخت نمايد . در صورت عدم 
پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى است تحويل مال 

مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده 960404 اجراى احكاممدنى محكوم عليه معصومه عرب به پرداخت70,000,000 ريال بابت 
اصل خواســته و 1860000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/4/10 تا اجراى حكم در 
حــق محكوم له مهدى معصومى و مبلغ 3500000 ريال بابت هزينه اجرايى دولت گرديده محكوم عليه تاكنون 
نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى ســندمالكيت شــش دانگ عرصه و اعيان به شماره ملك 
682 فرعى از 29 اصلى واقع در بخش 4 ثبت مياندورود با مســاحت 264000 مترمربع با مالكيت خانم  كوثر 
باقرى كچبى ملك به صورت يك پالك شــرقى و غربى كه ضلع شــرقى آن متصل به كوچه بن بســت مى باشد در 
اين ملك اعيانى به مساحت حدود 110 مترمربع با قدمت بيش از سى سال به صرت يك طبقه روى كف كرسى 
با ســقف شــيروانى با پوشش ورق موجدار آزبستى و زيرســازى با چوب و ديوار باربر با پوشش اندود دوگچه و 
نما سراميك و تراس با پوشش كف سنگ در ورودى آلومينيوم در خواب ها چوبى پنجره آلومينيوم با دو خواب 
و هال(كف با پوشــش بتن و كف پوش) و آشــپزخانه(كف ســراميك و ديوار تا زير سقف كاشى و كابينت سنگى) 
و ســرويس بهداشتى حمام(كف ســراميك و ديوار تا زير سقف كاشى) و يك چشمه سرويس بهداشتى در حياط 
پشــت(كف ســراميك و ديوار تا زير سقف كاشــى) و ا نبار در حياط پشت به مساحت حدود 12مترمربع با ديوار 
آجرى باربر و ديوار آجرى باربر ســقف ورق موج دار آزبستى مى باشد سيستم گرمايشى بخارى گازى و سيستم 
سرمايش با كولر مى باشد دور عرصه محصور به ديوار آجرى با پوشش اندود سيمان و با در گاراژى و در كوچك 
فلزى مى باشــد .پوشــش كف حياط  جلو باموزاييك و پوشش كف حياط پشت بتن بوده و دو اصله درخت پرتقال 
و ازگيل چندين ســاله در حياط كاشــته مى باشــد .ملك داراى امتياز انشــعاب برق و گاز و آب است .باتوجه به 
توضيحات فوق و بازديد و بررســى به عمل آمده و با در نظر گرفتن ورودى ملك و موقعيت مكانى و منطقه اى و 
عرف محل و شرايط اقتصادى روز و ساير عوامل موثر ارزش شش دانگ اعيانى و عرصه به مبلغ950,000,000 
ريال اعالم مى گردد و طبق مبلغ محكوم به در تاريخ 97/5/24 روز چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح در 
احــكام مدنى داگســترى مياندرود از طريق مزايده به فروش مى رســد . متقاضيان مــى توانند پنج روز قبل از 
برگزارى مزايده جهت اطالع بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى 
فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده 
درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت 
كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان

دادنامه
پرونــده:3/810/96 دادنامــه:1035-96/11/29 خواهــان: نورالــه ذوالفقــارى ولوكالئــى ف اصغر 
به وكالت عيســى زاده به نشــانى بابل خ كشــاورز جنــب اداره آب و اتحاد جاويد 4 خواندگان:1-على اســبقى 
بهادر2-حســن صدراعظم –مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه((رأى قاضى شورا)): درخصوص دعوى خواهان 
نوراله ذوالفقارى به طرفيت خواندگان1-على اسبقى بهادر2-حسن صدراعظم به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 
يكصدوميليون ريال به شــرح مندرج در پرونده نظر به اين كه  مســتند دعوى خواهان فتوكپى مصدق يك فقره 
چك به شماره 669090-95/6/25 عهده بانك صادرات و گواهى نامه عدم پرداخت مربوط به آن مى باشد كه 
داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسى شورا هيچ گونه دليل موجه و محكمه پسندى 
در رد ادعــاى خواهــان مبنى بر برائت ذمه خويش يا پرداخت دين ارائه ننموده لذا به لحاظ مصون ماندن دعوى 
و مستندات آن از خدشه و تعرض دعوى مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و با استصحاب بقاى دين برذمه 
خوانــده و مســتندا به ماده 198 ق آ د م و 313و310و315 ق تجارت حكــم به محكوميت خوانده به پرداخت 
يكصدميليون ريال اصل خواســته مســتندا به مواد 515و519 ق آ د م و 1,330,000 ريال هزينه دادرسى و 
مبلغــى به عنــوان حق الوكاله وكيل وفق تعرفه در حق خواهان نوراله ذوالفقــارى صادر و اعالم مى نمايد.ضمنا 
در مرحله اجراى حكم اجراى احكام مدنى نســبت به برآورد خسارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد و دريافت 
آن از خوانــده بــه نفع خواهان اقدام نمايد.رأى صــادره حضورى و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيســت روز قابل 

تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى دادگسترى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل-حسن پور

آگهى ابالغ حضور جهت تحرير تركه
درخصــوص پرونده كالســه 2/105/97/ش ح با موضــوع تحرير تركه مرحوم غالمرضــا ابراهيم گيالنى 
مطروحه در شــعبه دوم شــوراى حل اختالف بخش نشــتا لذا آگهى مى گردد كه ورثه يا نماينده قانونى آن ها ، 
بستانكاران و مديونين و كسان ديگرى كه حقى بر تركه متوفى دارند در ساعت و روز معين در اين شورا براى 

تحرير تركه حاضر شوند.م/الف
دبير شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش نشتا

آگهى وقت رسيدگى 
وقت رســيدگى: 97/6/4 ســاعت 8:30 كالســه پرونده:9709981987200115 خواهان:بانك سينا 
بــا وكالت ولى اهللا زارع به نشــانى ســورك خوانده:دانيــال عماديان-مجهول المكان خواسته:اعســار  خواهان 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق تســليم دادگاه عمومى مياندرود نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول 
ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده ،به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف مهلت فوق به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقررباال جهت رسيدگى حضور به هم رساند . بديهى است 

در صورت عدم حضور در جلسه دادرسى دادگاه غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.م/الف
دفتر واحد اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى اخطاريه طالق نوبت اول
بديــن وســيله بــه آقاى قربانعلــى رحمانى زيــدى ف ابراهيــم به شــماره ملــى 2092577468 آدرس 
مجهــول المــكان ابــالغ مــى شــود كــه خانــم معصومه ســعادتى زيــدى بــه موجــب پرونــده دادنامه شــماره 
9709971984100150-97/3/21 شــعبه اول دادگاه عمومــى مياندورود خواهان اجراى صيغه طالق بوده 
كه طبق مقررات عليه شــما اخطاريه صادر گرديد لذا بنا به تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد 

اجراييه دريكى از روزنامه هاى كثيراالنشتار سراسرى آگهى مى شود و ابالغ محسوب مى گردد.م/الف
مدير اجرا واحد اجراى اسنادرسمى نكا-محمد مهدى قليان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجتبى حافظى
ش بايگانى شــعبه:970205 خواهان ســيد عســگرى بابازاده بــا وكالت كوروش كيائى دادخواســتى به 
طرفيت عليرضا شــوبى-ذبيح اله بزرگيان-مجتبى حافظى و ســيد ذوالفقار كمالى به خواســته اثبات وقوع بيع 
و دســتور موقت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709981110900201 شعبه 9 
دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/6/20 ساعت 9:45 صبح تعيين گرديد كه حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى، به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
نشــر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نموده و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه هاى عمومى(حقوقى) بابل-عليرضا ذبيح اله نژاد

آگهى حصر وراثت 
نظربه اينكه آقاى/خانم سيد حسين رفاهى داراى شناسنامه شماره 2521 به شرح دادخواست به كالسه 
243/971009 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيد 
موسى رفاهى به شناسنامه 15 در تاريخ 1396/5/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 -   ســيد حســين رفاهى        17661        مشــهد           فرزند 2- ســيد 
مهــدى رفاهــى    026133055     مشــهد           فرزنــد  3-  ســيد عفــت رفاهى     0925355984   مشــهد             
فرزند 4- خديجه غالمى              190          مشهد             زوجه 5- بى بى حاجيه رفاهى   17660          مشهد             
فرزنــد 6- بــى بــى عــزت رفاهــى   0933368747  مشــهد            فرزنــد 7- حــوا رفاهــى                  627           
فردوس         زوجه 8- ســيد حســن رفاهى         2521           مشــهد            فرزند 9-  ســيد جالل رفاهى          
4542          مشــهد            فرزند 10-  ســيده عصمت رفاهى     19347         مشــهد            فرزند  متوفى 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 17654
تاريخ انتشار: 1397/05/08

 عضو شورا- شعبه 243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظربه اينكه آقاى/خانم زهرا صداقت داراى شناســنامه شــماره 0923041842به شرح دادخواست به 
كالســه 243/970902 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
غالمحســن ســلمگ به شناســنامه 5046 در تاريخ 1383/8/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-  ســعيد ســلمگ9796        مشــهد             فرزند 2-  طاهره 
اورعى نجفى    508مشهد             زوجه متوفى ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. 

م.الف 17655
تاريخ انتشار: 1397/05/08

 عضو شورا- شعبه 243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظربــه اينكه آقاى/خانم مجيد صفرى داراى شناســنامه شــماره 0690438273به شــرح دادخواســت 
بــه كالســه 970955از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
احمــد صفرى بــه شناســنامه 147 در تاريــخ 1396/12/18 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و 
ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به  1- خديجه مومــن زاده 43تربت حيدريه همســر 2- ماندگار 
صفــرى         648تربــت حيدريــه            فرزنــد 3-  ســميه صفرى301تربــت حيدريــه       فرزند 4-  ســعيد 
صفــرى              78 تربــت حيدريــه فرزنــد 5-  اميــد صفرى0690050054تربت حيدريــه فرزند 6- مجيد 
صفــرى    0690438273تربــت حيدريه فرزند  متوفى ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م.الف 17656
تاريخ انتشار: 1397/05/08

 عضو شورا- شعبه 243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت على حيدر رئيســى نيا فرزند خداكرم به شــرح دادخواست تقديمى ثبت 
شــده به كالسه 9709987430500353 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان حميد رئيســى نيا در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/4/14 بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- ســهيال خالدى فرزند مرد على به ش ش 4220297402 همســر 
متوفى 2- على حيدر رئيســى نيا فرزند خداكرم به ش ش 189 پدر متوفى 3- آفى جاندالويز فرزند يوســف 
به ش ش 321 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمد انصارى فرزند رضا
خواهــان آقاى / خانم هوشــنگ بهرامى منش دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقــاى / محمد انصارى به 
خواسته الزام به انتقال سند مالكيت خودرو MVM بشماره پالك 435ب36 ايران 93 مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709987431000252 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/12 ســاعت 16/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

ع  مجتبى  حسن  امام  الحسنه  قرض  صندوق  موسسه  تغييرات  آگهى 
به   10100498126 ملى  شناسه  و   13005 ثبت  شماره  به  اسالمشهر 
مجوز شماره  و  مورخ 1396,11,01  عادى  عمومى  مجمع  استناد صورتجلسه 
ذيل  تصميمات  ايران  اسالمى  اقتصاد  سازمان   1397,02,05 مورخ   130
 -  . رسيد  تصويب  به   1395 مالى  هاى  صورت  و  ترازنامه   -  : شد  اتخاذ 
بازرس  عنوان  به  ملى 4050263378  به شماره  پور  محمد  آقاى هوشنگ 
اصلى و آقاى سيد محمود موسوى به شماره ملى 2410339506به عنوان 
اصلى  اعضا  گرديد.  انتخاب  مالى  سال  يك  مدت  براى  البدل  على  بازرس 
هيئت مديره به مدت دوسال به قرار ذيل انتخاب گرديدند : آقايان: محمد 
تقى يكتا پرست به شماره ملى4911370165 و عليرضا احسانى به شماره 
وعلى  ملى 1062997018  به شماره  عبيرى  و صادق  ملى1189484617 
به  ابادى  رحمت  اكبرى  وحبيب  ملى6649425257  شماره  به  فالح  اصغر 
شماره ملى1189484579 و رضا صفر زاده به شماره ملى0060371821 
وغالمرضا خند زاد به شماره ملى2239693126 - اعضا على البدل هيئت 
رنجبر  عباس  آقايان:  شدند:  انتخاب  دوسال  مدت  به  زير  قرار  به  مديره 
شماره  به  قنبرى  غالمعلى  1188884387و  ملى  شماره  به  ابادى  حيدر 
رضا  0056736800و  ملى  شماره  به  كرمى  اصغر  و  ملى6649515728 
حسينى تقى ابادى به شماره ملى 6649515094و حسين مومنى به شماره 

ملى6189415857  . 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213176)

آگهى تغييرات شركت كيميا فوالد البرز شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320764255 ملى  شناسه  و   424515
العاده مورخ 1396,12,20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه  عمومى فوق 
ريال   50200000000 مبلغ  به  ريال   50000000000 مبلغ  از  شركت 
منقسم به 50200 سهم 1000000 ريالى با نام از محل آورده نقدى افزايش 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. مبلغ 200000000 ريال 
به موجب گواهى بانكى شماره 15-6654 مورخ 97,2,10 بانك ملت شعبه 
تاريخ  در  سرمايه  افزايش  لحاظ  به  ثبت  ذيل   . است  گريده  واريز  جيحون 
فوق الذكر تكميل امضا گرديد. تعداداعضاى هيئت مديره از 3نفر به 4نفر 

افزايش يافت وماده مربوطه در اساسنامه بنحومذكور اصالح شد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213177)

آگهى تغييرات شركت كاژه ليماك شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004318633 ملى  شناسه  و   458742
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,03,08 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
مجتبى عابدى سى سرا 6319963387 را با دريافت 500000 ريال سهم 
نتيجه سرمايه  . در  از شركت خارج گرديد  از صندوق شركت  الشركه خود 
ماده  و  يافت  كاهش  ريال   1000000 به  1500000ريال  مبلغ  از  شركت 
مربوطه در اساسنامه شركت به شرح مذكور اصالح مى گردد. اسامى شركا 
حاضر در جلسه : سهم الشركه هريك از شر كاء پس از كاهش سرمايه: حسن 
ريال 500000  به  الشركه  بجارى 2669486274 سهم  زاده سنگ  حسن 
ريال 500000   به  الشركه  اسكدهى 2592681061سهم  محسنى  خسرو 

2 .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213178)

آگهى انتقال شركت تاسيساتى و خدماتى پاسارگاد سيستم دنا بامسئوليت 
111مورخ  شماره  نامه  موجب  به  ملى14003127088  شناسه  به  محدود 
و  همدان  استان  غيرتجارى  موسسات  و  شركتها  ثبت  اداره   1397,03,20
العاده مورخة 1397,02,17مركز  به صورتجلسه مجمع عمومى فوق  مستند 
بامسئوليت  دنا  سيستم  پاسارگاد  خدماتى  و  تاسيساتى  شركت  اصلى 
محدود به نشانى تهران اوقاف-خيابان شهيد سعيد واالئيان-خيابان شهيد 
 : كدپستى   7 دوم-واحد  23-طبقه  كيادربندسرى(5شرقى)-پالك  نصراله 
1687667863 انتقال يافت و در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى 

تحت شماره 454382 به ثبت رسيده است . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213182)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  ماهان  ساخت  پايدار  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 421340 و شناسه ملى 10320735934 به استناد صورتجلسه مجمع 
مجيد   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,09,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شوكتى به شماره ملى 0901168467 باپرداخت مبلغ30000000 ريال به 
صندوق شركت در زمره ى شركاى شركت قرار گرفتند و در نتيجه سرمايه 
افزايش  ريال   3030000000 به  ريال  مبلغ3000000000  از  شركت 
ليست شركاء  بنحو مذكور اصالح گرديد  ماده مربوطه در اساسنامه  و  يافت 
پس از افزايش سرمايه بدين شرح مى باشد مرتضى خدام كهنكى به شماره 
حسينعلى  الشركه  سهم  ريال  داراى101990000   0420077928 ملى 
ناظرى مقدم به شماره ملى 1262196086 داراى 990000000 ريال سهم 
الشركه فرهنگ كرده به شماره ملى 0047446277 داراى 990000000 
ريال سهم الشركه عليرضا جاللى مجد به شماره ملى 0061711640 داراى 
ملى 0901168467  به شماره  مجيد شوكتى  الشركه  ريال سهم   10000

داراى 30000000 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران ( 213174)

مسئوليت  با  شمال  سردآب  وساختمانى  تاسيساتى  شركت  تغييرات  آگهى 
محدود به شماره ثبت 120049 و شناسه ملى 10101635941 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,01,31 تصميمات ذيل اتخاذ 
در  مربوطه  ماده  و  باشد  مى  نفر  الى 5  مديره 2  اعضاى هيئت  تعداد   : شد 
اساسنامه اصالح گرديد . اساسنامه جديدى مشتمل بر 26 ماده و 2 تبصره 
به تصويب رسيد . به موجب گواهى حصر وراث شماره 24 , 03 , 1396 - 
 7537 شماره  ارث  بر  ماليات  واريز  نامه  گواهى  و   1396,3,29 مورخ   310
وراث شماره  گواهى حصر  و  مورخ 1396,4,27  و 31275  مورخ 1396,2,3 
13 ,12, 1396 - 1138 مورخ 1396,12,19 و گواهى نامه واريز ماليات بر 
ارث شماره 13772 مورخ 1397,3,10 و سند صلح رسمى شماره 102292 
مورخ 1397,3,12 و 102289 مورخ 1397,3,12 دفتر خانه اسناد رسمى 62 
آمل كليه سهم الشركه وراث مرحوم مهدى احمدى به مبلغ 1000000 ريال و 
مرحومه حليمه ظاهرى دركائى به مبلغ 1500000 ريال به نام ( محمد احمدى 
به شماره ملى 2142705448 - آتيكه احمدى به شماره ملى 2142693881 
شماره  به  احمدى  زهرا   - ملى 2141225167  شماره  به  احمدى  خسرو   -
 -  2131137079 ملى  شماره  به  احمدى  حسين   -  2141228646 ملى 
حسن احمدى به شماره ملى 2141228654 - مهوش احمدى به شماره ملى 
2141225914 - رحمت اله احمدى به شماره ملى 2141228662 ) به حجت 
اله احمدى به شماره ملى 2142763571 واگذار گرديد . به موجب سند صلح 
رسمى شماره 102294 مورخ 1397,3,12 دفتر خانه اسناد رسمى 62 آمل 
فرامرز صرافى به شماره ملى 0040295591 كليه سهم الشركه خود را به 
 0069120846 ملى  شماره  به  هاشميان  شهرزاد  به  ريال   100000 مبلغ 
شماره  رسمى  صلح  سند  موجب  به   . گرديد  خارج  شركاء  جمع  از  و  واگذار 
102293 مورخ 1397,3,12 دفتر خانه اسناد رسمى 62 آمل عليرضا ظاهرى 
به شماره ملى 2141233267 كليه سهم الشركه خود را به مبلغ 150000 
ريال به شهرزاد هاشميان به شماره ملى 0069120846 واگذار و از جمع 
شركاء خارج گرديد . ليست شركاء پس از نقل و انتقال به شرح ذيل مى باشد : 
حجت اله احمدى به شماره ملى 2142763571 داراى مبلغ 6150000 ريال 
ريال  مبلغ 1500000  داراى  ملى 2141228654  به شماره  احمدى  حسن 
رحمت اله احمدى به شماره ملى 2141228662 داراى مبلغ 1500000 ريال 
شهرزاد هاشميان به شماره ملى 0069120846 داراى مبلغ 250000 ريال 
كامران رحيميان داراى مبلغ 500000 ريال عبدالحميد قاجار دولو داراى مبلغ 

100000 ريال 4
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213175)


