
ارتقای سطح خدمات به زائران عتبات
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
س��طح خدمات ارائه شده به زائران ارتقا یافته، از اعزام 
۳ هزار و ۵۰۰ نیرو به عنوان عوامل همراه کاروان های 

نوروزی عتبات خبر داد.
مرتضی آقایی اظهار داشت: از ۲۴ اسفندماه اعزام 
زائران نوروزی عتبات آغاز و تمامی هتل ها برای ورود 
زائران در این دوره مورد بررسی قرار گرفته و ۲۵۰ نفر 

مدیر ثابت )مدیر هتل ها( را به عراق اعزام کرده ایم.
وی ب��ا بی��ان اینکه ما ب��رای ارائه خدم��ات بهتر به 
زائران نظارت مس��تقیم داریم، افزود: سعی کردیم سطح 
خدمت رس��انی به زائران را افزای��ش دهیم به طوری که 
تمامی یک هزار و ۷۵۰ کاروان زیارتی برای عتبات نوروزی 
یک مدیر و یک مداح مورد تأیید بعثه مقام معظم رهبری 
دارن��د و در مجموع ۳ ه��زار و ۵۰۰ نیرو به عنوان عوامل 
همراه مش��رف خواهند شد تا سطح خدمات فرهنگی و 
معرفتی در این سفر معنوی ارتقا یابد. البته در طول ایام 

سال برای کاروان ها این اقدامات صورت می گیرد.
آقایی درباره سطح کیفی غذاهای کاروان ها گفت: 
توسط کارشناس��ان فنی س��ازمان حج و زیارت مواد 
اولیه تهیه غذای زائران تأیید شده و در آشپزخانه های 
مربوطه و توسط آش��پزهای مورد تأیید سازمان طبخ 

و تهیه می شود.
مدیرکل عتبات س��ازمان حج و زیارت با بیان اینکه 
سطح خدمات به زائران عتبات ارتقا یافته است، به اقدامات 
دیگر این سازمان برای س��فرهای نوروزی عتبات اشاره 
کرد و افزود: هالل احمر و هیأت پزش��کی س��ازمان حج 
و زیارت برای افزایش درمانگاه ها اقدام کردند، همچنین 
کادر بیمه شیفت های کاری خود را افزایش می دهند تا 
خدمات بیشتر و بهتری را به زائران ارائه دهند. عالوه بر 
این، پوشش های امنیتی تمام امکانات الزم را در شهرهای 

زیارتی نجف، کربال و سامرا اندیشیده اند.
آقایی با اش��اره ب��ه اینکه در کنار ام��ور اجرایی، 
خدم��ات فرهنگی و معرفتی نیز ب��رای زائران عتبات 
برنامه ریزی شده اس��ت، بیان داشت: مداحی و قرائت 
ق��رآن و ویژه برنامه تحویل س��ال و ویژه برنامه میالد 
امام علی)ع( در لحظه تحویل سال جدید توسط بعثه 
مقام معظم رهبری در حرم های مطهر انجام می شود.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خاطرنشان 
کرد: ما یک س��امانه ای نیز برای ارزیابی خدمات ارائه 
ش��ده به زائ��ران عتبات داریم ک��ه در اختیار زائران و 
عوامل اجرایی قرار دارد تا خدمات ارائه شده را ارزیابی 

و به صورت آنالین به آن رسیدگی شود.
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اتفاق خوبی است،  ل�ي در هم���د مه��رورزی 
زمستان؛ کودکانی هستند که پدر ندارند، 
مادر ندارند یا پدر و مادرانی که از ش��دت 
فقر از پس تهیه ساده ترین امکانات زندگی 
برای رفاه فرزندشان بر نمی آیند، خیلی ها 
هم هس��تند ک��ه در این روزهای س��رد 

زمستان منتهی به بهار سرپناه ندارند.
خانواده های��ی ک��ه خانه هایش��ان 
را چن��د تک��ه حصیر و چادر تش��کیل 
داده در دل بیاب��ان زندگ��ی می کنند. 
کودکان��ی ک��ه در همی��ن اتاقک های 
کوچک گلی درس می خوانند و شب ها 
در خ��واب رؤیاهای خلبان، پزش��ک و 

مهندس شدن را مرور می کنند.
اینه��ا اگر چ��ه اکنون رؤیا اس��ت 
اما به حقیقت تبدیل خواهد ش��د؛ آن 
هم در آینده ای ن��ه چندان دور! وقتی 
دس��تان پرمهری باشند که حمایتشان 
کنند، دستش��ان را بفش��ارند و سرود 
امی��د را در گوشش��ان زمزم��ه کنند؛ 
حتما از دل همین خانه های کاه گلی و 
حصیری، دکتر و مهندس هایی بیرون 
می آیند که می توانند زندگی پر شور و 

شوقی را برای خودشان بسازند.
ای��ن روزهای ش��لوغی ک��ه همه 
در تکاپ��وی خریدهای عیدانه به س��ر 
می برند، هس��تند اف��رادی که با وجود 
هزاران مشغله کودکان مناطق محروم 
را از ی��اد نبرده اند و تالش می کنند به 
ان��دازه یک قدم کوچک هم که ش��ده 

لبخند را بر لبان آنها جاری کنند. 
گروهی از نیروهای بهداشت کشور 
به صورت جهادی برای رفع محرومیت 
و کمک به وضعیت بهداش��ت و تغذیه 
مناط��ق محروم دس��ت به کار ش��دند 
ت��ا ش��اید از این طریق بتوانن��د در این 
روزهای پایانی سال عیدی کوچکی را به 
دستان کودکان مناطق محروم برسانند.

گروه کوچکی از خیران تش��کیل 
می ش��ود، دست به دست هم می دهند 
ت��ا چش��مه کوچ��ک مهربان��ی را در 
مناط��ق محروم جاری کنن��د؛ مبالغی 
قطره قطره جمع ش��د ت��ا برای خرید 
لب��اس و لوازم التحریر ب��رای کودکان 
سیستان صرف شود، همین لباس های 
نو عید دلخوش��ی همه مان در روزهای 
کودکی ب��ود، دلخوش��ی کوچکی که 
بس��یاری از بچه های مناطق سیستان 
از آن محرومن��د، اما خیران و نیروهای 
بهداشتی کشور در اقدامی خودجوش 
به تهیه بسته های غذایی، لوازم التحریر 
و لباس  برای این ک��ودکان پرداختند 

ت��ا در روزه��ای پایانی س��ال با همین 
عیدی های س��اده بذر لبخند را بر لبان 

این کودکان بنشانند.
احمد مهری عضو انجمن متخصصین 
بهداش��ت ایران و عضو این گروه جهادی 
در ای��ن خص��وص اظه��ار داش��ت: تیم 
جهادی حاضر در منطقه، در شهریورماه 
9۷ نسبت به شناسایی ۲۰۰ خانواده به 
شدت محروم منطقه حاشیه شهر زاهدان 
اقدام کرد که هیچ راه امرار معاشی نداشته 

یا سرپرست خانوار ندارند.
وی اف��زود: از ابتدای ش��هریورماه 
مشارکت خیرخواهانه را شروع کردیم و 
ماهیان��ه با کمک حداقل ۲۰۰۰ نفر در 
طرح خیریه به نام طرح خیریه »هرماه 
یک کار خیر« نس��بت به پوشش دادن 
وضعیت تغذیه ای، بهداشتی و آموزشی 
مردم این منطقه اقدام ش��د. از ابتدای 
شهریور تا انتهای بهمن ماه حدود 8۰۰ 
بسته غذایی شامل مرغ، برنج، حبوبات 
و س��ویا، ماکارون��ی، ل��وازم ش��وینده 
مناط��ق  در  بهداش��تی  بس��ته های  و 

حاشیه ای شهر زاهدان توزیع شد.
عضو ای��ن گروه جه��ادی تصریح 
کرد: از ابتدای شهریورماه 9۷ با هدف 
رفع محرومیت و کمک به بهداش��ت و 
تغذیه مناطق بشدت محروم شهرهای 
استان سیس��تان و بلوچس��تان جمع 
کثیری از نیروهای بهداش��ت کشور و 
جمع��ی از خیرین اق��دام به طرح های 
متع��دد کردند. وی گف��ت: با توجه به 
شناس��ایی خانواده های��ی هی��چ راهی 
برای امرار معاش نداش��تند و با هدف 
جلوگیری از سوءتغدیه این هموطنان 
مبلغ 6۰۰ میلی��ون ریال کمک نقدی 
در طی 6 ماه برای خرید هزاران بسته 

غذایی در مناطق توزیع شد.
مهری افزود: نکته قابل تامل اینجاست 
که حقوق دریافتی این نیروهای بهداشت 
کفاف زندگی ش��ان را نمی ده��د اما برای 
محرومیت زدایی مشارکت می کنند و در 
آخرین مراحل توانستند در ماه بهمن برای 
حدود 8۰ کودك و در اسفندماه برای ۳۰۰ 
کودك به شدت نیازمند لباس نو عید بخرند 
تا در شروع عید نوروز، رویای کودکانه این 

نونهاالن و کودکان فراهم  شود.
بهداشت  انجمن متخصصین  عضو 
ای��ران گف��ت: نکت��ه قوت ای��ن طرح 

جم��ع آوری کمک ها ب��ا مبالغ حداقلی 
اس��ت و ب��ه ط��ور متوس��ط ماهیان��ه 
حدود ۳۰۰۰ نف��ر در این طرح خیریه 
مش��ارکت می کنند. مه��ری گفت: در 
این طرح اخیر 1۲6 مانتو، 1۲6 شلوار 
دخترانه، 1۲6 مقنع��ه دخترانه، ۲۵۲ 
جفت کفش، 1۲6 پیراهن  پسرانه، 1۲6 
ش��لوار پس��رانه، و ۲۷۲ جفت جوراب 
برای این کودکان تهیه ش��د همچنین 
در طی شش ماه قبل به 1۰۰۰ خانواده 
بس��ته غذایی و بهداشتی و ۴۰۰ بسته 

لوازم التحریر تهیه شده است.
وی تصری��ح ک��رد: ط��رح خیریه 
متخصصین بهداش��ت ایران توانس��ته 
ت��ا اس��فند 9۷ بالغ ب��ر ۷۰۰ میلیون 
ریال برای کمک ب��ه محرومیت زدایی 
در مناط��ق حاش��یه ش��هر زاه��دان، 
زاب��ل و خاش گام بردارد و قرار اس��ت 
بزودی از طرحهای اشتغال زایی و رفع 

محرومیت های مهم گام بردارد.
وی تصریح ک��رد: در دی ماه بدلیل 
برودت دما در برخی مناطق سیستان و 
بلوچس��تان و نداشتن وسایل گرمایشی 
در این خانواده ها، تعداد ۷۰ بخاری نفتی 
ایمن بین مردم توزیع ش��د ولی باز هم 
تغذیه و بهداش��ت این مردم مهم ترین 
مساله است که بدلیل نداشتن سرپرست 

خانوار مورد غفلت قرار گرفته اند.
وی اف��زود: از ابت��دای دی م��اه تا 
اس��فندماه در روس��تاهای شهر زابل و 
همچنی��ن خاش تع��داد ۴۰۰ کودك 
توسط تیم جهادی مس��تقر شناسایی 
شدند که لباس مناسب تحصیل ندارند. 
بر آن شدیم همزمان با فرارسیدن عید 
نوروز و تامین ش��ادی ک��ودکان ۳۵۰ 
کودك بش��دت نیازمند حاش��یه شهر 
زابل و خاش، تعداد 8۰ بسته لباس نو 
مناسب در ش��هر خاش در بهمن ماه و 
تعداد ۲۷۰ بسته لباس نو بین کودکان 

روستاهای محروم زابل هدیه شود.
مهری در پای��ان تصریح کرد: قرار 
اس��ت در فروردین ماه هم برای امتداد 
ط��رح محرومیت زدای��ی بهداش��تی و 
غذایی با کمک هزاران نیروی بهداشت 
کشور از اقصی نقاط ایران اقدام شود تا 
مقدمات اشتغال زایی، حمایت موسسات 
خیریه و... را فراهم کنیم و کار زیربنایی 

فارس جدی انجام شود. 

اماممحمدباقرعلیهالسالم:
دورترین مردم ار خداوند در روز قیامت سرکشاِن متکّبر هستند.

وسايلالشعیهج15،ص381

وداع سینماگران با »حبیب کاوش«
مراسم تشییع زنده یاد حبیب  ن م����ا د تهی��ه يا و  کارگ��ردان  کاوش 
کننده س��ینما روز گذش��ته در محل خانه سینما 

شماره ۲ با حضور اهالی سینما برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، کامران ملکی عضو هیأت 
مدیره خانه س��ینما با اشاره به اینکه امروز با یکی از 
اهالی شریف س��ینمای ایران وداع می کنیم، گفت: 
امسال با 1۲۳ نفر از اهالی هنر ایران وداع کردیم که 
هرکدام از تاثیرگذاران هنر ایران بودند و امروز یکی 
از کس��انی را که از دست دادیم حبیب کاوش است. 
همه افرادی که کاوش را می شناس��ند، می دانند او 
همه عمر خود را برای آموختن صرف کرد، هم خود 
آموخت و هم به دیگران آموخت. او همه عمر خود را 

صرف کرد تا آنچه می داند به همه آموزش دهد.
در ادامه حجت االس��الم نص��راهلل پژمان فر عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس، جهانگیر الماسی، منوچهر 

شاهسواری مدیرعامل خانه سینما سخنرانی کردند.
در ادامه این مراس��م، حجت االس��الم پژمان فر 
نم��از میت را ب��ر پیکر زنده ی��اد کاوش در حیاط 

خانه سینما خواند.
مراسم ترحیم زنده یاد حبیب کاوش سه شنبه 
۲8 اس��فندماه از س��اعت 1۳ تا 1۴:۳۰ در مسجد 

پیامبر اعظم در خیابان شریعتی برگزار می شود.

وز پخش»شوکران« در ایام نور باز
برنام��ه  »ش��وکران« محصول  ج��م مشترك حوزه هنری و شبکه ج��ام
چهار سیما، از اول فروردین ماه هر شب ساعت ۲۳ 

از شبکه چهار سیما بازپخش می شود.
 بدون تردید، یکی از بحث انگیزترین برنامه های 
گفت وگو محور س��یما طی س��ال های اخیر برنامه 

»شوکران« بوده است. 
برنامه »ش��وکران« که س��اخت فصل اول آن 
از پاییز 1۳96 آغاز ش��ده اس��ت، به تهیه کنندگی 
علی قربانی و سردبیری پیام فضلی نژاد از مرداد ماه 
1۳9۷ به مدت ۵ ماه روی آنتن شبکه چهار سیما 
بود و به دلیل اس��تقبال مخاطب��ان از این برنامه و 
درخواست های مکرر مبنی بر بازپخش »شوکران«، 
از اول فروردین ماه هرش��ب س��اعت ۲۳ این برنامه 

پرمخاطب بازپخش می شود.
در برنامه »شوکران« ش��خصیت های تراز اول 
فک��ری و فرهنگی مانند س��یدعبداهلل انوار، مهدی 
محقق، ش��اهین فره��ت، داوود هرمی��داس باوند، 
هوش��نگ ماهرویان، غالمرضا اعوانی، سیدحس��ن 
امی��ن، منوچهر آش��تیانی، مهدی گلش��نی، ایران 
درودی و... حضور داشتند و پیام فضلی نژاد با آن ها 
پیرامون داغ ترین مباحثات عرصه اندیشه، فرهنگ 

و سیاست به بحث پرداخت.

 مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت تعاونى مسكن كارگران كارخانه پنبه
 نظام آباد گنبد به شماره ثبت 751 گنبد

براساس مصوبه مورخ 1397/12/26 هيات مديره شركت بدينوسيله از كليه اعضاء 
و سهامداران دعوت مى شود كه درجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
در   1398/01/16 مورخ  جمعه  روز  صبح   10:30 ساعت  راس  در  كه  دوم)  (نوبت 
 محل مسجد رضوى  واقع در خيابان حافظ جنوبى گنبدكاووس برگزار مى شود

 حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از:

1- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيات تصفيه
2- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل تصفيه

در صورتيكه براى شركت در جلسه مذكور هريك از اعضاء بخواهند براى خود نماينده 
تعيين نمايند الزم است به همراه نماينده خود از روز دوشنبه مورخ 1398/01/05 
بعثت  خيابان  درگنبد:  واقع  شركت  دفتر  درمحل  پنجشنبه 1398/01/15  لغايت 
غربى– پاساژ صحتى– طبقه دوم واحد شماره 16 حضور بهم رسانند و ورقه ورود 
به مجمع را دريافت دارند و يا اينكه وكالتنامه حضور در مجمع را در دفاتر اسناد 

رسمى تنظيم نمايند.
* ارائه فتوكپى كارت ملى براى همه حاضران در مجمع مذكور الزامى است. 

اين جلسه با حضور هر تعداد از اعضاء و نمايندگى هاى آنان رسميت خواهد يافت.

آگهى دعوت  (نوبت دوم) 

رئيس هيات مديره و مديرعامل– محمدرضا يغمائى

مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كارگران كارخانه پنبه نظام آباد گنبد 
به شماره ثبت 751 گنبد

كليه  از  بدينوسيله  شركت  مديره  هيات   1397/12/26 مورخ  مصوبه  براساس 
سهامداران و اعضاء دعوت مى شود كه درجلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت 
(نوبت سوم) كه در راس ساعت 09:30 صبح روز جمعه مورخ 1398/01/16 در محل 
مسجد رضوى واقع درخيابان حافظ جنوبى گنبدكاووس برگزار مى شود حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه عبارت است از:

-تصميم گيرى در مورد انحالل شركت
در صورتيكه براى شركت در جلسه مذكور هريك از اعضاء بخواهند براى خود نماينده 
تعيين نمايند الزم است به همراه نماينده خود از روز دوشنبه مورخ 1398/01/05 
بعثت  خيابان  درگنبد:  واقع  شركت  دفتر  درمحل  پنجشنبه 1398/01/15  لغايت 
غربى– پاساژ صحتى– طبقه دوم واحد شماره 16 حضور بهم رسانند و ورقه ورود 
به مجمع را دريافت دارند و يا اينكه وكالتنامه حضور در مجمع را در دفاتر اسناد 

رسمى تنظيم نمايند.
*ارائه فتوكپى كارت ملى براى همه حاضران در مجمع الزامى است. 

اين جلسه با حضور هر تعداد از اعضاء و نمايندگى هاى آنان رسميت خواهد يافت.

آگهى دعوت (نوبت سوم) 

رئيس هيات مديره و مديرعامل– محمدرضا يغمائى

ت دوم
نوب

شهردارى اروميه درنظردارد با استنادماده پنج آئين نامه معامالتى و اعتبارات مصوب سال 97 
نسبت به تكميل عمليات احداث 5باب سرويس بهداشتى درسطح شهربرابر شرايط خصوصى 
مشخصات فنى برآورد اوليه نقشه هاى اجرايى واسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اوليه 
6/028/017/769ريال (شش ميلياردوبيست و هشت ميليون و هفدهزارهفتصدو شصت و نه ريال 
براساس فهرست بهاى ابنيه سال 97 باضرايب باالسرى شامله باتجهيز كارگاه بصورت مقطوع 
بااعمال تعديل براساس بخشنامه هاى شامله سازمان برنامه وبودجه درمدت 3ماه شمسى توسط 
پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده وداراى ظرفيت سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايد 
ازپيمانكاران واجدشرايط دررشته ابنيه كه مايل به همكارى هستند درخواست ميشود جهت 
كسب اطالعات بيشتر ودريافت اسناد مناقصه همه روزه تا آخروقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 
98/1/8 به امور قراردادهاى شهردارى اروميه واقع درميدان انقالب ساختمان شهردارى يا به 

سايت  شهردارى به آدرس www.urmia.ir  مراجعه فرمانيد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/27
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آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم

         شماره 97/17/34973 
 تاريخ 97/12/22

شهردارى اروميه

متن راى 
منطقه يك شــهردارى آبادان- راى شماره 99/كم /م يك مورخ 97/3/5- خواهان: منطقه 
يك شــهردارى آبادان ، خوانده: آقاى ناصر قلى جمشــيديان ، مرجع رســيدگى: كميسيون بدوى 
ماده 100 قانون شــهردارى ، متن راى: با عنايت به گزارش شــماره 1721 مــورخ 97/2/26 و 
توضيحات داده شــده توســط نماينده شــهردارى راى به رفع تصرف به ابعاد 3×6 صادر گرديده 

است. م الف/621

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده 
مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه باالرودپشــت الهيجان 
ســنگ اصلى 174 بخش 14 گيالن بشــماره فرعــى زير : پالك فرعى 505 مفــروز از 17 –زهرا 
حقيقت طلب رودپشــتى فرزند حجت ش ش يك و كدملــى 2722290103 صادره از الهيجان 
ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 1312/80 مترمربع از مورد مالكيت شيخ على و حسين 
جملگى حقيقت طلب به استناد راى 139760318005001145 مورخه 1397/5/3 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بندبون الهيجان ســنگ اصلى 31 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 58 مفروز از يك – سيد رسول اشرف بند بونى 
فرزند ســيد باقر ش ش 106 و كدملى 5179366704 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 742/31 مترمربع از مورد مالكيت نسقى سيد باقر اشرفى 
به استناد راى 139760318005003038 مورخه 1397/11/13 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انــرا به اداره متبوعه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 
متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بيجاربنه الهيجان سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير پالك فرعى 11089 مفروز از 256 - حسن پور مهدى الهيجى 
فرزند كريــم ش ش 501 و كدملى 2721448821 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و 
محوطه بمســاحت 130/08 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى سازمان 
اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن – شرق گيالن و وراث نرگس طوافچيان و 
احمد ابريشــمى به استناد راى 139760318005003978 مورخه 1397/11/6 هيات  . لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمال احمدى داراى شناســنامه شــماره 3968 كدملــى  3731191520 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 971661  از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد احمدى به شناســنامه 24- 3732653382  در تاريخ 
1392/11/21 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشروحه زير: 1- فاطمه ســعيدى به ش.ش 2127 ت ت 1330/4/31 شماره 
ملى  3731182971 همسرمتوفى 2- عطا احمدى به ش.ش 3657 ت. ت  1350/7/1 شماره 
ملى 3731188325 پســر متوفى 3- وفا احمدى به ش.ش 3658 ت.ت 1352/7/1 شــماره 
ملى 3731188333 پسر متوفى 4- جمال احمدى به ش.ش 3968 ت. ت 1357/7/1 شماره 
ملى 3731191520 پسرمتوفى 5- غياس احمدى به ش.ش 3969 ت.ت 1359/6/30 شماره 
ملى 3731191539 پســر متوفى 6- پرشنگ احمدى به ش.ش 14 ت.ت 1362/6/6 شماره 
ملــى 3732800539 دختر متوفى. بــه غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9121

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم بطول اميرى حســينى داراى شناسنامه شماره 10 كدملى  5589695090 به شرح 
دادخواست به كالسه 8/971652 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمد صديق نــورى به شناســنامه 1-3801308308 در تاريخ 1397/11/17 
دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زير: 1- بطول اميرى حســينى به ش.ش 10 ت ت 1337/1/1 شــماره ملى 5589695090 همسر 
متوفى 2- كاوه نورى به ش.ش 5883 ت. ت 1358/8/13 شماره ملى 0066370280 پسر متوفى 
3- ويدا نورى به ش.ش 4506 ت.ت 1360/2/20 شــماره ملى 0068139039 دختر متوفى 4- 
نــدا نورى به ش.ش 1524 ت. ت 1363/5/30 شــماره ملى  3732612503 دخترمتوفى 5- هانا 
نورى به ش.ش 7523 ت.ت 1366/3/17 شــماره ملى 3733028805 دخترمتوفى 6- واال نورى 
به ش.ش - ت.ت 1368/5/7 شــماره ملى 3720040003 دختر متوفى .به غير از نامبردگان ورثه 
ى ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9123

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى اخطاريه دفترخانه
جناب آقاى مهران رمضانى با احترام به اطالع مى رساند طالق بين شما و خانم فرشته نيارند از نوع 
بائن قضائى با شــماره ترتيب 863-97/12/25 در دفتر ازدواج و طالق 5/18 رامسر واقع گرديده 

است . مراتب جهت اطالع و در ج در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميرمحمدعلى هاشــمى ش ش 874 به شــرح دادخواست به كالســه 1/1192/97 از اين 
شعبه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بيضا خانم نويدى ش 
ش 105 در تاريخ 90/6/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-ميرســيف اله ش ش 307 متولد 1331   2-ميرمحمدعلى ش ش 874 متولد 
1332   3-ســيد محمدجواد ش ش 218 متولد 1334   4-ميرمحمدتقى ش ش 227 متولد1336   
5-ســيده رويا ش ش 565 متولد 1343 همگى فرزند ســيد حســن و بيضا –فرزندان متوفى اينك 
شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم فريبا ســراج ف حســن جان به شــرح درخواستى كه به شــماره 15/1596/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زبيده گداپور 
روشــن ف ســلمان  ش 2050439741 صادره بابــل در تاريخ 97/3/9 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد ش ش 106   2-رمضانعلى ش 
ش 53   3-فريبا ش ش 232   4-پرى ش ش 642 همگى ســراج ف حســن جان –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960048 موضوع نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى شهرضا له پروين طاهرى 
عليه شــركت منتظران داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين 
اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال 
موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى در نشتارود جاده  خشكه داران –لوله گاز-شهرك 
فرهيختــگان داراى پــالك ثبتى 536 فرعى از 17 اصلى به مســاحت 499 مميز 55 مترمربع . قيمت 
هرمترمربع زمين فوق به ارزش يك ميليون ريال و جمعا 449550000 ريال ارزيابى گرديده است.
اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و 
مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:ســه شنبه 

98/1/25 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكوم عليه 
اسماعيل سياه مشته اى محكوم است به پرداخت سى و هفت ميليون و چهل و پنج هزارريال در حق 
محكوم له افســانه قاســمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســد:برابر نظريه كارشناســى يك قطعه زمين به مســاحت تقريبى 1697/5مترمربع 
هر مترمربع بيســت و پنج هزارتومان با شــماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت 
بــه شــماره 21210 در صفحــه 66 دفتر 241 دفاتر بخش 2 تنكابن ، حــوزه ثبت ملك تنكابن به نام 
اسماعيل سياه مشته اى مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشتارود-كوتى 
بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 52 مترمربع با مصالح بلوك و سيمان،سربندى چوب 
و پوشش حلب با عنايت به قدمت آن به مبلغ 52,000,000 ميليون ريال كه جمع كل ارزش عرصه و 
اعيان سهم محكوم عليه از ملك فوق به مبلغ 239,687,500 ريال مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به 
خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال 
قيمت پايه: 239,687,500 ريال معادل دويست و سى و نه ميليون و ششصدوهشتادوهفت هزار و 
پانصدريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:1398/01/28 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالرضا كاظمى فرزند طالب داراى شناسنامه 1829 به شرح كالسه 1086/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالب كاظمى فرزند 
طارش به شناسنامه 1 در تاريخ 76/1/6 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا كاظمى ش ش 1829 پسر متوفى 2- عبدالزهرا كاظمى ش ش 1129 
پســر متوفى 3- عبدالحسين كاظمى ش ش 6718 پســر متوفى 4- عبداالمير كاظمى ش ش 6944 
پسر متوفى 5- فاطمه كاظمى ش ش 20 دختر متوفى 6- زهرا كاظمى ش ش 1073 دختر متوفى 7- 
ليال كاظمى ش ش 2230 دختر متوفى 8- مراتب كاظمى ش ش 5636 دختر متوفى 9- مريم كاظمى 
ش ش 2407 دختر متوفى 10- فيره تومن ش ش 5 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

متن راى 
منطقه يك شــهردارى آبادان- راى شماره 99/كم /م يك مورخ 97/3/5- خواهان: منطقه 
يك شــهردارى آبادان ، خوانده: آقاى ناصر قلى جمشــيديان ، مرجع رســيدگى: كميسيون بدوى 
ماده 100 قانون شــهردارى ، متن راى: با عنايت به گزارش شــماره 1721 مــورخ 97/2/26 و 
توضيحات داده شــده توســط نماينده شــهردارى راى به رفع تصرف به ابعاد 3×6 صادر گرديده 

است. م الف/621

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده 
مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه باالرودپشــت الهيجان 
ســنگ اصلى 174 بخش 14 گيالن بشــماره فرعــى زير : پالك فرعى 505 مفــروز از 17 –زهرا 
حقيقت طلب رودپشــتى فرزند حجت ش ش يك و كدملــى 2722290103 صادره از الهيجان 
ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 1312/80 مترمربع از مورد مالكيت شيخ على و حسين 
جملگى حقيقت طلب به استناد راى 139760318005001145 مورخه 1397/5/3 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بندبون الهيجان ســنگ اصلى 31 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 58 مفروز از يك – سيد رسول اشرف بند بونى 
فرزند ســيد باقر ش ش 106 و كدملى 5179366704 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 742/31 مترمربع از مورد مالكيت نسقى سيد باقر اشرفى 
به استناد راى 139760318005003038 مورخه 1397/11/13 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انــرا به اداره متبوعه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 
متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بيجاربنه الهيجان سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير پالك فرعى 11089 مفروز از 256 - حسن پور مهدى الهيجى 
فرزند كريــم ش ش 501 و كدملى 2721448821 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و 
محوطه بمســاحت 130/08 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى سازمان 
اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن – شرق گيالن و وراث نرگس طوافچيان و 
احمد ابريشــمى به استناد راى 139760318005003978 مورخه 1397/11/6 هيات  . لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمال احمدى داراى شناســنامه شــماره 3968 كدملــى  3731191520 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 971661  از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد احمدى به شناســنامه 24- 3732653382  در تاريخ 
1392/11/21 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشروحه زير: 1- فاطمه ســعيدى به ش.ش 2127 ت ت 1330/4/31 شماره 
ملى  3731182971 همسرمتوفى 2- عطا احمدى به ش.ش 3657 ت. ت  1350/7/1 شماره 
ملى 3731188325 پســر متوفى 3- وفا احمدى به ش.ش 3658 ت.ت 1352/7/1 شــماره 
ملى 3731188333 پسر متوفى 4- جمال احمدى به ش.ش 3968 ت. ت 1357/7/1 شماره 
ملى 3731191520 پسرمتوفى 5- غياس احمدى به ش.ش 3969 ت.ت 1359/6/30 شماره 
ملى 3731191539 پســر متوفى 6- پرشنگ احمدى به ش.ش 14 ت.ت 1362/6/6 شماره 
ملــى 3732800539 دختر متوفى. بــه غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9121

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم بطول اميرى حســينى داراى شناسنامه شماره 10 كدملى  5589695090 به شرح 
دادخواست به كالسه 8/971652 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمد صديق نــورى به شناســنامه 1-3801308308 در تاريخ 1397/11/17 
دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زير: 1- بطول اميرى حســينى به ش.ش 10 ت ت 1337/1/1 شــماره ملى 5589695090 همسر 
متوفى 2- كاوه نورى به ش.ش 5883 ت. ت 1358/8/13 شماره ملى 0066370280 پسر متوفى 
3- ويدا نورى به ش.ش 4506 ت.ت 1360/2/20 شــماره ملى 0068139039 دختر متوفى 4- 
نــدا نورى به ش.ش 1524 ت. ت 1363/5/30 شــماره ملى  3732612503 دخترمتوفى 5- هانا 
نورى به ش.ش 7523 ت.ت 1366/3/17 شــماره ملى 3733028805 دخترمتوفى 6- واال نورى 
به ش.ش - ت.ت 1368/5/7 شــماره ملى 3720040003 دختر متوفى .به غير از نامبردگان ورثه 
ى ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9123

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى اخطاريه دفترخانه
جناب آقاى مهران رمضانى با احترام به اطالع مى رساند طالق بين شما و خانم فرشته نيارند از نوع 
بائن قضائى با شــماره ترتيب 863-97/12/25 در دفتر ازدواج و طالق 5/18 رامسر واقع گرديده 

است . مراتب جهت اطالع و در ج در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميرمحمدعلى هاشــمى ش ش 874 به شــرح دادخواست به كالســه 1/1192/97 از اين 
شعبه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بيضا خانم نويدى ش 
ش 105 در تاريخ 90/6/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-ميرســيف اله ش ش 307 متولد 1331   2-ميرمحمدعلى ش ش 874 متولد 
1332   3-ســيد محمدجواد ش ش 218 متولد 1334   4-ميرمحمدتقى ش ش 227 متولد1336   
5-ســيده رويا ش ش 565 متولد 1343 همگى فرزند ســيد حســن و بيضا –فرزندان متوفى اينك 
شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم فريبا ســراج ف حســن جان به شــرح درخواستى كه به شــماره 15/1596/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زبيده گداپور 
روشــن ف ســلمان  ش 2050439741 صادره بابــل در تاريخ 97/3/9 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد ش ش 106   2-رمضانعلى ش 
ش 53   3-فريبا ش ش 232   4-پرى ش ش 642 همگى ســراج ف حســن جان –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960048 موضوع نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى شهرضا له پروين طاهرى 
عليه شــركت منتظران داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين 
اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال 
موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى در نشتارود جاده  خشكه داران –لوله گاز-شهرك 
فرهيختــگان داراى پــالك ثبتى 536 فرعى از 17 اصلى به مســاحت 499 مميز 55 مترمربع . قيمت 
هرمترمربع زمين فوق به ارزش يك ميليون ريال و جمعا 449550000 ريال ارزيابى گرديده است.
اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و 
مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:ســه شنبه 

98/1/25 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكوم عليه 
اسماعيل سياه مشته اى محكوم است به پرداخت سى و هفت ميليون و چهل و پنج هزارريال در حق 
محكوم له افســانه قاســمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســد:برابر نظريه كارشناســى يك قطعه زمين به مســاحت تقريبى 1697/5مترمربع 
هر مترمربع بيســت و پنج هزارتومان با شــماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت 
بــه شــماره 21210 در صفحــه 66 دفتر 241 دفاتر بخش 2 تنكابن ، حــوزه ثبت ملك تنكابن به نام 
اسماعيل سياه مشته اى مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشتارود-كوتى 
بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 52 مترمربع با مصالح بلوك و سيمان،سربندى چوب 
و پوشش حلب با عنايت به قدمت آن به مبلغ 52,000,000 ميليون ريال كه جمع كل ارزش عرصه و 
اعيان سهم محكوم عليه از ملك فوق به مبلغ 239,687,500 ريال مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به 
خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال 
قيمت پايه: 239,687,500 ريال معادل دويست و سى و نه ميليون و ششصدوهشتادوهفت هزار و 
پانصدريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:1398/01/28 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالرضا كاظمى فرزند طالب داراى شناسنامه 1829 به شرح كالسه 1086/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالب كاظمى فرزند 
طارش به شناسنامه 1 در تاريخ 76/1/6 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا كاظمى ش ش 1829 پسر متوفى 2- عبدالزهرا كاظمى ش ش 1129 
پســر متوفى 3- عبدالحسين كاظمى ش ش 6718 پســر متوفى 4- عبداالمير كاظمى ش ش 6944 
پسر متوفى 5- فاطمه كاظمى ش ش 20 دختر متوفى 6- زهرا كاظمى ش ش 1073 دختر متوفى 7- 
ليال كاظمى ش ش 2230 دختر متوفى 8- مراتب كاظمى ش ش 5636 دختر متوفى 9- مريم كاظمى 
ش ش 2407 دختر متوفى 10- فيره تومن ش ش 5 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

متن راى 
منطقه يك شــهردارى آبادان- راى شماره 99/كم /م يك مورخ 97/3/5- خواهان: منطقه 
يك شــهردارى آبادان ، خوانده: آقاى ناصر قلى جمشــيديان ، مرجع رســيدگى: كميسيون بدوى 
ماده 100 قانون شــهردارى ، متن راى: با عنايت به گزارش شــماره 1721 مــورخ 97/2/26 و 
توضيحات داده شــده توســط نماينده شــهردارى راى به رفع تصرف به ابعاد 3×6 صادر گرديده 

است. م الف/621

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده 
مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه باالرودپشــت الهيجان 
ســنگ اصلى 174 بخش 14 گيالن بشــماره فرعــى زير : پالك فرعى 505 مفــروز از 17 –زهرا 
حقيقت طلب رودپشــتى فرزند حجت ش ش يك و كدملــى 2722290103 صادره از الهيجان 
ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 1312/80 مترمربع از مورد مالكيت شيخ على و حسين 
جملگى حقيقت طلب به استناد راى 139760318005001145 مورخه 1397/5/3 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بندبون الهيجان ســنگ اصلى 31 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 58 مفروز از يك – سيد رسول اشرف بند بونى 
فرزند ســيد باقر ش ش 106 و كدملى 5179366704 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 742/31 مترمربع از مورد مالكيت نسقى سيد باقر اشرفى 
به استناد راى 139760318005003038 مورخه 1397/11/13 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انــرا به اداره متبوعه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 
متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بيجاربنه الهيجان سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير پالك فرعى 11089 مفروز از 256 - حسن پور مهدى الهيجى 
فرزند كريــم ش ش 501 و كدملى 2721448821 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و 
محوطه بمســاحت 130/08 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى سازمان 
اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن – شرق گيالن و وراث نرگس طوافچيان و 
احمد ابريشــمى به استناد راى 139760318005003978 مورخه 1397/11/6 هيات  . لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمال احمدى داراى شناســنامه شــماره 3968 كدملــى  3731191520 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 971661  از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد احمدى به شناســنامه 24- 3732653382  در تاريخ 
1392/11/21 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشروحه زير: 1- فاطمه ســعيدى به ش.ش 2127 ت ت 1330/4/31 شماره 
ملى  3731182971 همسرمتوفى 2- عطا احمدى به ش.ش 3657 ت. ت  1350/7/1 شماره 
ملى 3731188325 پســر متوفى 3- وفا احمدى به ش.ش 3658 ت.ت 1352/7/1 شــماره 
ملى 3731188333 پسر متوفى 4- جمال احمدى به ش.ش 3968 ت. ت 1357/7/1 شماره 
ملى 3731191520 پسرمتوفى 5- غياس احمدى به ش.ش 3969 ت.ت 1359/6/30 شماره 
ملى 3731191539 پســر متوفى 6- پرشنگ احمدى به ش.ش 14 ت.ت 1362/6/6 شماره 
ملــى 3732800539 دختر متوفى. بــه غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9121

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم بطول اميرى حســينى داراى شناسنامه شماره 10 كدملى  5589695090 به شرح 
دادخواست به كالسه 8/971652 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمد صديق نــورى به شناســنامه 1-3801308308 در تاريخ 1397/11/17 
دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زير: 1- بطول اميرى حســينى به ش.ش 10 ت ت 1337/1/1 شــماره ملى 5589695090 همسر 
متوفى 2- كاوه نورى به ش.ش 5883 ت. ت 1358/8/13 شماره ملى 0066370280 پسر متوفى 
3- ويدا نورى به ش.ش 4506 ت.ت 1360/2/20 شــماره ملى 0068139039 دختر متوفى 4- 
نــدا نورى به ش.ش 1524 ت. ت 1363/5/30 شــماره ملى  3732612503 دخترمتوفى 5- هانا 
نورى به ش.ش 7523 ت.ت 1366/3/17 شــماره ملى 3733028805 دخترمتوفى 6- واال نورى 
به ش.ش - ت.ت 1368/5/7 شــماره ملى 3720040003 دختر متوفى .به غير از نامبردگان ورثه 
ى ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9123

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى اخطاريه دفترخانه
جناب آقاى مهران رمضانى با احترام به اطالع مى رساند طالق بين شما و خانم فرشته نيارند از نوع 
بائن قضائى با شــماره ترتيب 863-97/12/25 در دفتر ازدواج و طالق 5/18 رامسر واقع گرديده 

است . مراتب جهت اطالع و در ج در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميرمحمدعلى هاشــمى ش ش 874 به شــرح دادخواست به كالســه 1/1192/97 از اين 
شعبه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بيضا خانم نويدى ش 
ش 105 در تاريخ 90/6/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-ميرســيف اله ش ش 307 متولد 1331   2-ميرمحمدعلى ش ش 874 متولد 
1332   3-ســيد محمدجواد ش ش 218 متولد 1334   4-ميرمحمدتقى ش ش 227 متولد1336   
5-ســيده رويا ش ش 565 متولد 1343 همگى فرزند ســيد حســن و بيضا –فرزندان متوفى اينك 
شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم فريبا ســراج ف حســن جان به شــرح درخواستى كه به شــماره 15/1596/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زبيده گداپور 
روشــن ف ســلمان  ش 2050439741 صادره بابــل در تاريخ 97/3/9 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد ش ش 106   2-رمضانعلى ش 
ش 53   3-فريبا ش ش 232   4-پرى ش ش 642 همگى ســراج ف حســن جان –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960048 موضوع نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى شهرضا له پروين طاهرى 
عليه شــركت منتظران داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين 
اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال 
موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى در نشتارود جاده  خشكه داران –لوله گاز-شهرك 
فرهيختــگان داراى پــالك ثبتى 536 فرعى از 17 اصلى به مســاحت 499 مميز 55 مترمربع . قيمت 
هرمترمربع زمين فوق به ارزش يك ميليون ريال و جمعا 449550000 ريال ارزيابى گرديده است.
اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و 
مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:ســه شنبه 

98/1/25 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكوم عليه 
اسماعيل سياه مشته اى محكوم است به پرداخت سى و هفت ميليون و چهل و پنج هزارريال در حق 
محكوم له افســانه قاســمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســد:برابر نظريه كارشناســى يك قطعه زمين به مســاحت تقريبى 1697/5مترمربع 
هر مترمربع بيســت و پنج هزارتومان با شــماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت 
بــه شــماره 21210 در صفحــه 66 دفتر 241 دفاتر بخش 2 تنكابن ، حــوزه ثبت ملك تنكابن به نام 
اسماعيل سياه مشته اى مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشتارود-كوتى 
بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 52 مترمربع با مصالح بلوك و سيمان،سربندى چوب 
و پوشش حلب با عنايت به قدمت آن به مبلغ 52,000,000 ميليون ريال كه جمع كل ارزش عرصه و 
اعيان سهم محكوم عليه از ملك فوق به مبلغ 239,687,500 ريال مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به 
خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال 
قيمت پايه: 239,687,500 ريال معادل دويست و سى و نه ميليون و ششصدوهشتادوهفت هزار و 
پانصدريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:1398/01/28 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالرضا كاظمى فرزند طالب داراى شناسنامه 1829 به شرح كالسه 1086/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالب كاظمى فرزند 
طارش به شناسنامه 1 در تاريخ 76/1/6 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا كاظمى ش ش 1829 پسر متوفى 2- عبدالزهرا كاظمى ش ش 1129 
پســر متوفى 3- عبدالحسين كاظمى ش ش 6718 پســر متوفى 4- عبداالمير كاظمى ش ش 6944 
پسر متوفى 5- فاطمه كاظمى ش ش 20 دختر متوفى 6- زهرا كاظمى ش ش 1073 دختر متوفى 7- 
ليال كاظمى ش ش 2230 دختر متوفى 8- مراتب كاظمى ش ش 5636 دختر متوفى 9- مريم كاظمى 
ش ش 2407 دختر متوفى 10- فيره تومن ش ش 5 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

متن راى 
منطقه يك شــهردارى آبادان- راى شماره 99/كم /م يك مورخ 97/3/5- خواهان: منطقه 
يك شــهردارى آبادان ، خوانده: آقاى ناصر قلى جمشــيديان ، مرجع رســيدگى: كميسيون بدوى 
ماده 100 قانون شــهردارى ، متن راى: با عنايت به گزارش شــماره 1721 مــورخ 97/2/26 و 
توضيحات داده شــده توســط نماينده شــهردارى راى به رفع تصرف به ابعاد 3×6 صادر گرديده 

است. م الف/621

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده 
مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه باالرودپشــت الهيجان 
ســنگ اصلى 174 بخش 14 گيالن بشــماره فرعــى زير : پالك فرعى 505 مفــروز از 17 –زهرا 
حقيقت طلب رودپشــتى فرزند حجت ش ش يك و كدملــى 2722290103 صادره از الهيجان 
ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 1312/80 مترمربع از مورد مالكيت شيخ على و حسين 
جملگى حقيقت طلب به استناد راى 139760318005001145 مورخه 1397/5/3 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بندبون الهيجان ســنگ اصلى 31 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 58 مفروز از يك – سيد رسول اشرف بند بونى 
فرزند ســيد باقر ش ش 106 و كدملى 5179366704 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 742/31 مترمربع از مورد مالكيت نسقى سيد باقر اشرفى 
به استناد راى 139760318005003038 مورخه 1397/11/13 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انــرا به اداره متبوعه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 
متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بيجاربنه الهيجان سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير پالك فرعى 11089 مفروز از 256 - حسن پور مهدى الهيجى 
فرزند كريــم ش ش 501 و كدملى 2721448821 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و 
محوطه بمســاحت 130/08 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى سازمان 
اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن – شرق گيالن و وراث نرگس طوافچيان و 
احمد ابريشــمى به استناد راى 139760318005003978 مورخه 1397/11/6 هيات  . لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمال احمدى داراى شناســنامه شــماره 3968 كدملــى  3731191520 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 971661  از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد احمدى به شناســنامه 24- 3732653382  در تاريخ 
1392/11/21 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشروحه زير: 1- فاطمه ســعيدى به ش.ش 2127 ت ت 1330/4/31 شماره 
ملى  3731182971 همسرمتوفى 2- عطا احمدى به ش.ش 3657 ت. ت  1350/7/1 شماره 
ملى 3731188325 پســر متوفى 3- وفا احمدى به ش.ش 3658 ت.ت 1352/7/1 شــماره 
ملى 3731188333 پسر متوفى 4- جمال احمدى به ش.ش 3968 ت. ت 1357/7/1 شماره 
ملى 3731191520 پسرمتوفى 5- غياس احمدى به ش.ش 3969 ت.ت 1359/6/30 شماره 
ملى 3731191539 پســر متوفى 6- پرشنگ احمدى به ش.ش 14 ت.ت 1362/6/6 شماره 
ملــى 3732800539 دختر متوفى. بــه غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9121

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم بطول اميرى حســينى داراى شناسنامه شماره 10 كدملى  5589695090 به شرح 
دادخواست به كالسه 8/971652 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمد صديق نــورى به شناســنامه 1-3801308308 در تاريخ 1397/11/17 
دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زير: 1- بطول اميرى حســينى به ش.ش 10 ت ت 1337/1/1 شــماره ملى 5589695090 همسر 
متوفى 2- كاوه نورى به ش.ش 5883 ت. ت 1358/8/13 شماره ملى 0066370280 پسر متوفى 
3- ويدا نورى به ش.ش 4506 ت.ت 1360/2/20 شــماره ملى 0068139039 دختر متوفى 4- 
نــدا نورى به ش.ش 1524 ت. ت 1363/5/30 شــماره ملى  3732612503 دخترمتوفى 5- هانا 
نورى به ش.ش 7523 ت.ت 1366/3/17 شــماره ملى 3733028805 دخترمتوفى 6- واال نورى 
به ش.ش - ت.ت 1368/5/7 شــماره ملى 3720040003 دختر متوفى .به غير از نامبردگان ورثه 
ى ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9123

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى اخطاريه دفترخانه
جناب آقاى مهران رمضانى با احترام به اطالع مى رساند طالق بين شما و خانم فرشته نيارند از نوع 
بائن قضائى با شــماره ترتيب 863-97/12/25 در دفتر ازدواج و طالق 5/18 رامسر واقع گرديده 

است . مراتب جهت اطالع و در ج در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميرمحمدعلى هاشــمى ش ش 874 به شــرح دادخواست به كالســه 1/1192/97 از اين 
شعبه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بيضا خانم نويدى ش 
ش 105 در تاريخ 90/6/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-ميرســيف اله ش ش 307 متولد 1331   2-ميرمحمدعلى ش ش 874 متولد 
1332   3-ســيد محمدجواد ش ش 218 متولد 1334   4-ميرمحمدتقى ش ش 227 متولد1336   
5-ســيده رويا ش ش 565 متولد 1343 همگى فرزند ســيد حســن و بيضا –فرزندان متوفى اينك 
شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم فريبا ســراج ف حســن جان به شــرح درخواستى كه به شــماره 15/1596/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زبيده گداپور 
روشــن ف ســلمان  ش 2050439741 صادره بابــل در تاريخ 97/3/9 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد ش ش 106   2-رمضانعلى ش 
ش 53   3-فريبا ش ش 232   4-پرى ش ش 642 همگى ســراج ف حســن جان –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960048 موضوع نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى شهرضا له پروين طاهرى 
عليه شــركت منتظران داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين 
اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال 
موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى در نشتارود جاده  خشكه داران –لوله گاز-شهرك 
فرهيختــگان داراى پــالك ثبتى 536 فرعى از 17 اصلى به مســاحت 499 مميز 55 مترمربع . قيمت 
هرمترمربع زمين فوق به ارزش يك ميليون ريال و جمعا 449550000 ريال ارزيابى گرديده است.
اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و 
مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:ســه شنبه 

98/1/25 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكوم عليه 
اسماعيل سياه مشته اى محكوم است به پرداخت سى و هفت ميليون و چهل و پنج هزارريال در حق 
محكوم له افســانه قاســمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســد:برابر نظريه كارشناســى يك قطعه زمين به مســاحت تقريبى 1697/5مترمربع 
هر مترمربع بيســت و پنج هزارتومان با شــماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت 
بــه شــماره 21210 در صفحــه 66 دفتر 241 دفاتر بخش 2 تنكابن ، حــوزه ثبت ملك تنكابن به نام 
اسماعيل سياه مشته اى مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشتارود-كوتى 
بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 52 مترمربع با مصالح بلوك و سيمان،سربندى چوب 
و پوشش حلب با عنايت به قدمت آن به مبلغ 52,000,000 ميليون ريال كه جمع كل ارزش عرصه و 
اعيان سهم محكوم عليه از ملك فوق به مبلغ 239,687,500 ريال مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به 
خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال 
قيمت پايه: 239,687,500 ريال معادل دويست و سى و نه ميليون و ششصدوهشتادوهفت هزار و 
پانصدريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:1398/01/28 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالرضا كاظمى فرزند طالب داراى شناسنامه 1829 به شرح كالسه 1086/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالب كاظمى فرزند 
طارش به شناسنامه 1 در تاريخ 76/1/6 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا كاظمى ش ش 1829 پسر متوفى 2- عبدالزهرا كاظمى ش ش 1129 
پســر متوفى 3- عبدالحسين كاظمى ش ش 6718 پســر متوفى 4- عبداالمير كاظمى ش ش 6944 
پسر متوفى 5- فاطمه كاظمى ش ش 20 دختر متوفى 6- زهرا كاظمى ش ش 1073 دختر متوفى 7- 
ليال كاظمى ش ش 2230 دختر متوفى 8- مراتب كاظمى ش ش 5636 دختر متوفى 9- مريم كاظمى 
ش ش 2407 دختر متوفى 10- فيره تومن ش ش 5 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

متن راى 
منطقه يك شــهردارى آبادان- راى شماره 99/كم /م يك مورخ 97/3/5- خواهان: منطقه 
يك شــهردارى آبادان ، خوانده: آقاى ناصر قلى جمشــيديان ، مرجع رســيدگى: كميسيون بدوى 
ماده 100 قانون شــهردارى ، متن راى: با عنايت به گزارش شــماره 1721 مــورخ 97/2/26 و 
توضيحات داده شــده توســط نماينده شــهردارى راى به رفع تصرف به ابعاد 3×6 صادر گرديده 

است. م الف/621

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده 
مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه باالرودپشــت الهيجان 
ســنگ اصلى 174 بخش 14 گيالن بشــماره فرعــى زير : پالك فرعى 505 مفــروز از 17 –زهرا 
حقيقت طلب رودپشــتى فرزند حجت ش ش يك و كدملــى 2722290103 صادره از الهيجان 
ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 1312/80 مترمربع از مورد مالكيت شيخ على و حسين 
جملگى حقيقت طلب به استناد راى 139760318005001145 مورخه 1397/5/3 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بندبون الهيجان ســنگ اصلى 31 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 58 مفروز از يك – سيد رسول اشرف بند بونى 
فرزند ســيد باقر ش ش 106 و كدملى 5179366704 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 742/31 مترمربع از مورد مالكيت نسقى سيد باقر اشرفى 
به استناد راى 139760318005003038 مورخه 1397/11/13 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انــرا به اداره متبوعه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 
متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بيجاربنه الهيجان سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير پالك فرعى 11089 مفروز از 256 - حسن پور مهدى الهيجى 
فرزند كريــم ش ش 501 و كدملى 2721448821 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و 
محوطه بمســاحت 130/08 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى سازمان 
اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن – شرق گيالن و وراث نرگس طوافچيان و 
احمد ابريشــمى به استناد راى 139760318005003978 مورخه 1397/11/6 هيات  . لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمال احمدى داراى شناســنامه شــماره 3968 كدملــى  3731191520 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 971661  از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد احمدى به شناســنامه 24- 3732653382  در تاريخ 
1392/11/21 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشروحه زير: 1- فاطمه ســعيدى به ش.ش 2127 ت ت 1330/4/31 شماره 
ملى  3731182971 همسرمتوفى 2- عطا احمدى به ش.ش 3657 ت. ت  1350/7/1 شماره 
ملى 3731188325 پســر متوفى 3- وفا احمدى به ش.ش 3658 ت.ت 1352/7/1 شــماره 
ملى 3731188333 پسر متوفى 4- جمال احمدى به ش.ش 3968 ت. ت 1357/7/1 شماره 
ملى 3731191520 پسرمتوفى 5- غياس احمدى به ش.ش 3969 ت.ت 1359/6/30 شماره 
ملى 3731191539 پســر متوفى 6- پرشنگ احمدى به ش.ش 14 ت.ت 1362/6/6 شماره 
ملــى 3732800539 دختر متوفى. بــه غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9121

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم بطول اميرى حســينى داراى شناسنامه شماره 10 كدملى  5589695090 به شرح 
دادخواست به كالسه 8/971652 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمد صديق نــورى به شناســنامه 1-3801308308 در تاريخ 1397/11/17 
دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زير: 1- بطول اميرى حســينى به ش.ش 10 ت ت 1337/1/1 شــماره ملى 5589695090 همسر 
متوفى 2- كاوه نورى به ش.ش 5883 ت. ت 1358/8/13 شماره ملى 0066370280 پسر متوفى 
3- ويدا نورى به ش.ش 4506 ت.ت 1360/2/20 شــماره ملى 0068139039 دختر متوفى 4- 
نــدا نورى به ش.ش 1524 ت. ت 1363/5/30 شــماره ملى  3732612503 دخترمتوفى 5- هانا 
نورى به ش.ش 7523 ت.ت 1366/3/17 شــماره ملى 3733028805 دخترمتوفى 6- واال نورى 
به ش.ش - ت.ت 1368/5/7 شــماره ملى 3720040003 دختر متوفى .به غير از نامبردگان ورثه 
ى ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9123

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى اخطاريه دفترخانه
جناب آقاى مهران رمضانى با احترام به اطالع مى رساند طالق بين شما و خانم فرشته نيارند از نوع 
بائن قضائى با شــماره ترتيب 863-97/12/25 در دفتر ازدواج و طالق 5/18 رامسر واقع گرديده 

است . مراتب جهت اطالع و در ج در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميرمحمدعلى هاشــمى ش ش 874 به شــرح دادخواست به كالســه 1/1192/97 از اين 
شعبه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بيضا خانم نويدى ش 
ش 105 در تاريخ 90/6/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-ميرســيف اله ش ش 307 متولد 1331   2-ميرمحمدعلى ش ش 874 متولد 
1332   3-ســيد محمدجواد ش ش 218 متولد 1334   4-ميرمحمدتقى ش ش 227 متولد1336   
5-ســيده رويا ش ش 565 متولد 1343 همگى فرزند ســيد حســن و بيضا –فرزندان متوفى اينك 
شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم فريبا ســراج ف حســن جان به شــرح درخواستى كه به شــماره 15/1596/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زبيده گداپور 
روشــن ف ســلمان  ش 2050439741 صادره بابــل در تاريخ 97/3/9 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد ش ش 106   2-رمضانعلى ش 
ش 53   3-فريبا ش ش 232   4-پرى ش ش 642 همگى ســراج ف حســن جان –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960048 موضوع نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى شهرضا له پروين طاهرى 
عليه شــركت منتظران داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين 
اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال 
موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى در نشتارود جاده  خشكه داران –لوله گاز-شهرك 
فرهيختــگان داراى پــالك ثبتى 536 فرعى از 17 اصلى به مســاحت 499 مميز 55 مترمربع . قيمت 
هرمترمربع زمين فوق به ارزش يك ميليون ريال و جمعا 449550000 ريال ارزيابى گرديده است.
اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و 
مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:ســه شنبه 

98/1/25 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكوم عليه 
اسماعيل سياه مشته اى محكوم است به پرداخت سى و هفت ميليون و چهل و پنج هزارريال در حق 
محكوم له افســانه قاســمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســد:برابر نظريه كارشناســى يك قطعه زمين به مســاحت تقريبى 1697/5مترمربع 
هر مترمربع بيســت و پنج هزارتومان با شــماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت 
بــه شــماره 21210 در صفحــه 66 دفتر 241 دفاتر بخش 2 تنكابن ، حــوزه ثبت ملك تنكابن به نام 
اسماعيل سياه مشته اى مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشتارود-كوتى 
بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 52 مترمربع با مصالح بلوك و سيمان،سربندى چوب 
و پوشش حلب با عنايت به قدمت آن به مبلغ 52,000,000 ميليون ريال كه جمع كل ارزش عرصه و 
اعيان سهم محكوم عليه از ملك فوق به مبلغ 239,687,500 ريال مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به 
خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال 
قيمت پايه: 239,687,500 ريال معادل دويست و سى و نه ميليون و ششصدوهشتادوهفت هزار و 
پانصدريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:1398/01/28 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالرضا كاظمى فرزند طالب داراى شناسنامه 1829 به شرح كالسه 1086/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالب كاظمى فرزند 
طارش به شناسنامه 1 در تاريخ 76/1/6 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا كاظمى ش ش 1829 پسر متوفى 2- عبدالزهرا كاظمى ش ش 1129 
پســر متوفى 3- عبدالحسين كاظمى ش ش 6718 پســر متوفى 4- عبداالمير كاظمى ش ش 6944 
پسر متوفى 5- فاطمه كاظمى ش ش 20 دختر متوفى 6- زهرا كاظمى ش ش 1073 دختر متوفى 7- 
ليال كاظمى ش ش 2230 دختر متوفى 8- مراتب كاظمى ش ش 5636 دختر متوفى 9- مريم كاظمى 
ش ش 2407 دختر متوفى 10- فيره تومن ش ش 5 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

متن راى 
منطقه يك شــهردارى آبادان- راى شماره 99/كم /م يك مورخ 97/3/5- خواهان: منطقه 
يك شــهردارى آبادان ، خوانده: آقاى ناصر قلى جمشــيديان ، مرجع رســيدگى: كميسيون بدوى 
ماده 100 قانون شــهردارى ، متن راى: با عنايت به گزارش شــماره 1721 مــورخ 97/2/26 و 
توضيحات داده شــده توســط نماينده شــهردارى راى به رفع تصرف به ابعاد 3×6 صادر گرديده 

است. م الف/621

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اســناد و مدارك  عادى و اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده 
مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون 
مذكــور در دو نوبــت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه باالرودپشــت الهيجان 
ســنگ اصلى 174 بخش 14 گيالن بشــماره فرعــى زير : پالك فرعى 505 مفــروز از 17 –زهرا 
حقيقت طلب رودپشــتى فرزند حجت ش ش يك و كدملــى 2722290103 صادره از الهيجان 
ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 1312/80 مترمربع از مورد مالكيت شيخ على و حسين 
جملگى حقيقت طلب به استناد راى 139760318005001145 مورخه 1397/5/3 هيات. لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بندبون الهيجان ســنگ اصلى 31 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير : پالك فرعى 58 مفروز از يك – سيد رسول اشرف بند بونى 
فرزند ســيد باقر ش ش 106 و كدملى 5179366704 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر يكبابخانه بمساحت 742/31 مترمربع از مورد مالكيت نسقى سيد باقر اشرفى 
به استناد راى 139760318005003038 مورخه 1397/11/13 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى 
انــرا به اداره متبوعه تحويــل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مــدت قانونى مذكور برابر 
مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه 
متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/12/27  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان 

نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه 
اســناد و مدارك  عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر 
در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به 
صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  * قريه بيجاربنه الهيجان سنگ اصلى يك 
بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير پالك فرعى 11089 مفروز از 256 - حسن پور مهدى الهيجى 
فرزند كريــم ش ش 501 و كدملى 2721448821 صادره از الهيجان ششــدانگ يكبابخانه و 
محوطه بمســاحت 130/08 مترمربع از مورد مالكيت بنياد مســتضعفان انقالب اسالمى سازمان 
اموال و امالك – اداره كل اموال و امالك استان گيالن – شرق گيالن و وراث نرگس طوافچيان و 
احمد ابريشــمى به استناد راى 139760318005003978 مورخه 1397/11/6 هيات  . لذا 
هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اســناد  الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت 
تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز 
مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/13  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/12/27  
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمال احمدى داراى شناســنامه شــماره 3968 كدملــى  3731191520 به شــرح 
دادخواســت بــه كالســه 971661  از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد احمدى به شناســنامه 24- 3732653382  در تاريخ 
1392/11/21 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد مشروحه زير: 1- فاطمه ســعيدى به ش.ش 2127 ت ت 1330/4/31 شماره 
ملى  3731182971 همسرمتوفى 2- عطا احمدى به ش.ش 3657 ت. ت  1350/7/1 شماره 
ملى 3731188325 پســر متوفى 3- وفا احمدى به ش.ش 3658 ت.ت 1352/7/1 شــماره 
ملى 3731188333 پسر متوفى 4- جمال احمدى به ش.ش 3968 ت. ت 1357/7/1 شماره 
ملى 3731191520 پسرمتوفى 5- غياس احمدى به ش.ش 3969 ت.ت 1359/6/30 شماره 
ملى 3731191539 پســر متوفى 6- پرشنگ احمدى به ش.ش 14 ت.ت 1362/6/6 شماره 
ملــى 3732800539 دختر متوفى. بــه غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9121

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم بطول اميرى حســينى داراى شناسنامه شماره 10 كدملى  5589695090 به شرح 
دادخواست به كالسه 8/971652 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محمد صديق نــورى به شناســنامه 1-3801308308 در تاريخ 1397/11/17 
دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زير: 1- بطول اميرى حســينى به ش.ش 10 ت ت 1337/1/1 شــماره ملى 5589695090 همسر 
متوفى 2- كاوه نورى به ش.ش 5883 ت. ت 1358/8/13 شماره ملى 0066370280 پسر متوفى 
3- ويدا نورى به ش.ش 4506 ت.ت 1360/2/20 شــماره ملى 0068139039 دختر متوفى 4- 
نــدا نورى به ش.ش 1524 ت. ت 1363/5/30 شــماره ملى  3732612503 دخترمتوفى 5- هانا 
نورى به ش.ش 7523 ت.ت 1366/3/17 شــماره ملى 3733028805 دخترمتوفى 6- واال نورى 
به ش.ش - ت.ت 1368/5/7 شــماره ملى 3720040003 دختر متوفى .به غير از نامبردگان ورثه 
ى ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى 
يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 9123

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهى اخطاريه دفترخانه
جناب آقاى مهران رمضانى با احترام به اطالع مى رساند طالق بين شما و خانم فرشته نيارند از نوع 
بائن قضائى با شــماره ترتيب 863-97/12/25 در دفتر ازدواج و طالق 5/18 رامسر واقع گرديده 

است . مراتب جهت اطالع و در ج در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى حصر وراثت
آقاى ميرمحمدعلى هاشــمى ش ش 874 به شــرح دادخواست به كالســه 1/1192/97 از اين 
شعبه درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان بيضا خانم نويدى ش 
ش 105 در تاريخ 90/6/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1-ميرســيف اله ش ش 307 متولد 1331   2-ميرمحمدعلى ش ش 874 متولد 
1332   3-ســيد محمدجواد ش ش 218 متولد 1334   4-ميرمحمدتقى ش ش 227 متولد1336   
5-ســيده رويا ش ش 565 متولد 1343 همگى فرزند ســيد حســن و بيضا –فرزندان متوفى اينك 
شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانم فريبا ســراج ف حســن جان به شــرح درخواستى كه به شــماره 15/1596/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زبيده گداپور 
روشــن ف ســلمان  ش 2050439741 صادره بابــل در تاريخ 97/3/9 در شهرســتان بابل  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-محمد ش ش 106   2-رمضانعلى ش 
ش 53   3-فريبا ش ش 232   4-پرى ش ش 642 همگى ســراج ف حســن جان –فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960048 موضوع نيابت اعطايى از اجراى احكام مدنى شهرضا له پروين طاهرى 
عليه شــركت منتظران داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين 
اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.مال 
موضوع مزايده:شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى در نشتارود جاده  خشكه داران –لوله گاز-شهرك 
فرهيختــگان داراى پــالك ثبتى 536 فرعى از 17 اصلى به مســاحت 499 مميز 55 مترمربع . قيمت 
هرمترمربع زمين فوق به ارزش يك ميليون ريال و جمعا 449550000 ريال ارزيابى گرديده است.
اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و 
مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:ســه شنبه 

98/1/25 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
قاضى شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-شهاب لهراسبى نيچكوهى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960249 از اجــراى احكام مدنى شــورا حل اختالف نشــتارود محكوم عليه 
اسماعيل سياه مشته اى محكوم است به پرداخت سى و هفت ميليون و چهل و پنج هزارريال در حق 
محكوم له افســانه قاســمى لذا ملك مورد تعرفه از سوى محكوم له با مشخصات ذيل از طريق مزايده 
به فروش مى رســد:برابر نظريه كارشناســى يك قطعه زمين به مســاحت تقريبى 1697/5مترمربع 
هر مترمربع بيســت و پنج هزارتومان با شــماره بازداشــتى 139705810008000431 مورد ثبت 
بــه شــماره 21210 در صفحــه 66 دفتر 241 دفاتر بخش 2 تنكابن ، حــوزه ثبت ملك تنكابن به نام 
اسماعيل سياه مشته اى مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك ذكرشده واقع در نشتارود-كوتى 
بازار مى باشد به همراه يك باب اصطبل به مساحت 52 مترمربع با مصالح بلوك و سيمان،سربندى چوب 
و پوشش حلب با عنايت به قدمت آن به مبلغ 52,000,000 ميليون ريال كه جمع كل ارزش عرصه و 
اعيان سهم محكوم عليه از ملك فوق به مبلغ 239,687,500 ريال مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به 
خريد باشند مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار مى تواند در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ 
مزايده نسبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس ملك:نشتارود كوتى بازار انتهاى شهرك قصر طال 
قيمت پايه: 239,687,500 ريال معادل دويست و سى و نه ميليون و ششصدوهشتادوهفت هزار و 
پانصدريال مكان مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:1398/01/28 

رأس ساعت 10 صبح.م/الف
قاضى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگاه بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالرضا كاظمى فرزند طالب داراى شناسنامه 1829 به شرح كالسه 1086/2/97 
ح از اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طالب كاظمى فرزند 
طارش به شناسنامه 1 در تاريخ 76/1/6 در اقامتگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم 
منحصر است به: 1- عبدالرضا كاظمى ش ش 1829 پسر متوفى 2- عبدالزهرا كاظمى ش ش 1129 
پســر متوفى 3- عبدالحسين كاظمى ش ش 6718 پســر متوفى 4- عبداالمير كاظمى ش ش 6944 
پسر متوفى 5- فاطمه كاظمى ش ش 20 دختر متوفى 6- زهرا كاظمى ش ش 1073 دختر متوفى 7- 
ليال كاظمى ش ش 2230 دختر متوفى 8- مراتب كاظمى ش ش 5636 دختر متوفى 9- مريم كاظمى 
ش ش 2407 دختر متوفى 10- فيره تومن ش ش 5 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

 آغاز عملیات ارتش پاکستان 
برای آزادی مرزبانان ایرانی

فرمانده مرزبانی کش��ور گفت: بر مبنای  آخری��ن گفت وگ��و و رایزنی ه��ا، ارت��ش پیگی����ری
پاکستان اعالم کرده که درباره روند آزادسازی مرزبانان ربوده 

شده، عملیاتی را آغاز کرده است.
سردار قاسم رضایی اظهار کرد: پیگیری این موضوع یکی 
از دغدغه های اصلی مس��ئوالن س��تادکل نیروهای مس��لح و 

مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران است. فرمانده 
ناجا نی��ز همواره بر پیگیری مجدانه این موضوع تأکید دارد و 
پیرو تأکیدات فرمانده ناجا، تالش های فراوانی درباره بازگشت 

مرزبانان ربوده شده به کشور داشته ایم.
وی با اشاره به مالقات های مرزی با مسئوالن پاکستانی و برخی 
از سران طوایف در این رابطه، گفت: بر مبنای آخرین پیگیری ها باید 
بگویم مرزبانان زنده و در خاك پاکستان هستند. معتقدیم دولت 
پاکستان دارای ارتش و نیروهای امنیتی قوی است و اگر اراده کند 

قطعاً می تواند این مرزبانان را آزاد و در اختیار ما بگذارد.

 کودکان خانه های کاه ِگلی سیستان
میزبان عیدانه مهرورزان

تروریستی  حادثه  منتق�د نیوزیلند، در کدام می�ز
منطقه از جهان اتفاق افتاده است؟ آیا 
از منظ��ر برخی س��لبریتی های حامی 
کومل��ه،  پ.ك.ك،  تروریس��ت های 
دموکرات و... آنچه در دو »مسجد نور« 
و »مسجدلینوود« در »کرایست چرچ« 
نیوزلند اتفاق افتاد حادثه تروریس��تی 
مناط��ق  آی��ا  می ش��ود؟  محس��وب 
جغرافیای��ی ک��ه در آن مس��لمانان از 
ناحیه تروریسم افراطی لطمه و صدمه 
جغرافی��ای  از  بخش��ی  می بینن��د، 
س��لبریتی ها محس��وب می ش��ود؟ اگر 
جغرافیا در موضع گیری انواع و اقس��ام 
س��لبریتی ها به عنوان شاخصه مهمی 
ش��ناخته ش��ود، آیا نیجری��ه، میانمار، 
چین بخشی از جغرافیایی انسانی آنان 

محسوب می شود؟
چ��را س��لبریتی ها اع��الم تنفر و 
انزجار نمی کنند؟ آی��ا غیر از محدوده 
خوش آب و هوای لواس��ان و خانه های 
ویالیی س��عادت آباد و ش��هرك غرب، 
نیوزیلن��د بخش��ی از جغرافی��ای کره 

زمین به شمار می رود؟
حمای��ت  م��ورد  جغرافی��ای  در 
س��لبریتی ها، اروپ��ا و آمری��کا اولویت 
دارد و مناطق مسلمان نشین در حیطه 
حمایت های آنان نیس��ت، چون اغلب 
آن��ان فرزندانش را در اروپا و آمریکا به 
دنیا می آورند و قدر مس��لم حمایت از 

کشتار مسلمانان، در هر کجای جهان 
مورد حمایت آنان نیست؟ سلبریتی ها 
از کشته ش��دن تروریس��ت ها رنج��ور 
می ش��وند، افرادی که قلب مردم ایران 

یا مسلمانان را نشانه بگیرند.
آئی��ن و جغرافیا که برای جماعت 
مذک��ور اهمی��ت چندانی ن��دارد، اما 
آیا آنان جان س��تانی افراطی از س��ایر 
انس��ان ها احساس��ات بس��یار ظاه��راً 
نمی کن��د.  تحری��ک  را  رقیقش��ان 
احساس��ات بازیگر ش��ناخته ش��ده ای 
آنق��در رقی��ق اس��ت که ب��رای مرگ 
گربه اش )نغمه( یک عزاداری جانانه در 
فضای مجازی برگ��زار می کند، گویی 
گرفتن مراسم، س��وم و هفت و چهلم 
از واجب تری��ن آئین های  برای نغم��ه 

عزاداری است.
مس��لمانان در این حادثه کش��ته 
ش��ده اند، فالن خانم که اس��الم نوینی 
را در فض��ای مجازی ب��ه مخاطبانش 
معرفی کرده چرا در این رابطه سکوت 

می کند؟
ای��ن حادث��ه از منظ��ر رهنماها، 
فرخ نژادها،  افش��ارها،  علیدوس��تی ها، 
ژوله ه��ا،  صدیق ه��ا،  اس��کندری ها، 
قاسمخانی ها عملیات تروریستی هست 

یا نیست؟
س��لبریتی ها  از  بس��یاری  ملک��ه 
)الیزابت( ب��ه دلیل این واقع��ه عمیقاً 
ناراحت شده است. مقتدای جهان اولی 

آنه��ا )دونالد ترامپ( آن را کش��تاری 
وحشیانه توصیف کرده است و با اینکه 
ای��ن دو درباره این حادثه تروریس��تی 
موضع گرفته اند، س��لبریتی های جهان 
اولی نسبت به این موضوع، در صفحات 
مجازی اش��ان ک��ه از هر تروریس��تی 
حمای��ت می کنند، چ��را در قبال این 

حادثه خاموش اند؟
چرا نمی توانن��د اظهار نظر کنند؟ 
ممکن اس��ت با مش��کالت اقامتی در 
آمریکا مواجه ش��وند؟ از س��وی دیگر 
هم��ه س��لبریتی ها مقتدای��ی دنیایی 
دارند. برخی منتظرند که ش��یخ راشد 
آل مکتوم که دنیاساز خوبی است، این 
حوادث را محکوم کند و او به تاسی از 

این شخصیت، موضعی اتخاذ کند.
خان��م بازیگ��ر که صاحب رس��اله 
دکترای سبک زندگی جهان اولی ها در 
فضای مجازی جهان سومی هستند با 
وجود اینکه ملکه الیزابت و ترامپ این 
حادث��ه را محکوم کرده اند، هیچ اظهار 
نظ��ری در این رابط��ه نکرده اند.  مگر 
عمل تروریس��ت، نقض قاع��ده جهان 

آزاد نیست؟ نقش دموکراسی نیست؟
راستی دین مورد تأیید سلبریتی ها، 
مطلوبش��ان،  برجس��ته  جغرافیای��ی 
قواعد انس��انی مورد پذیرششان، نگره 
اومانیستی شان چیست؟ اصاًل براساس 
کدام نقش��ه راه، کدام س��لوك و روش 

انسانی مورد تأیید آنان است؟

خونسلبريتیهاباخونمسلمانانبهجوشنمیآيد

خودتان از این سکوت َکر نمی شوید؟!


