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آگهی

اّر

104/4/19733-95/12/01
نظس تس اینٌه ؾؿدانگ یٌثاب غاختما ملسوشه اش پالى  124اصلی و تؿمازه  2387كسػی واهغ دز حاخیالز تهؽ  -20تثسیص ته اغتناد زای ؾمنازه:
 9560304010009629موزخه 1395/07/22 :هیان هانو تؼیین تٌلیق مػتوس دز ثث اهس و ته ًالغه :هن  4805/91ته نا آهای غینلنؼنلنی منسدی
كسشند :محمدػلی تائید مافٌی ؾده و تحدید حدود آ تاًنو ته ػمل نیامده اغ  .فرا ته اغتناد تثصسه ماده  13هانو و ماده  13آئین نامه هناننو
تؼیین تٌلیق وظؼی ثثتی ازاظی و غاختمانهای كاهد غند زغمی تحدید حدود پالى كوم دز زوش چهازؾنثه موزخه 1395/12/25 :غناػن 10
صثح ؾسوع و ته ػمل خواهد آمد.فرا تدینوغیله ته مافٌین مداوز اخطاز میؿود ًه دز موػد موسز دز محل وهوع ملي حاظس تا طثن موسزان نػث
ته تحدید حدود پالى كوم اهدا ؾود و مدن اػتساض ته این آگهی تساتس ماده  20هانو ثث تا غی زوش اش تازی تنظیم صوزتنمندنلنع تنحندیند
حدود می تاؾد .تساتس ماده  86آئین نامه هانو ثث مؼتسض تاید ظسف مدن یي ماه اش تازی تػلیم اػتساض ته مسخغ ثثتی ،دادخواغ تنه منسخنغ
ذیصالح هعائی تودیم نماید .دز ؿیس اینصوزن متواظی ثث یا نماینده هانونی وی می تواند ته دادگاه مستوطه مساخؼنه و گنواهنی ػند تنوندینم
دادخواغ زا دزیاك و ته ادازه ثث تػلیم نماید دز اینصوزن ادازه ثث تدو توخه ته اػتساض مؼتسض ػملیان ثثتی زا تا زػای مونسزان ادامنه
خواهد داد .تاریخ اًتطار/0229/9991 :
رئیس ادارُ ثبت اسٌاد ٍ اهالک اّر -علی حسیي رستوی

رٍزًاهِ ارک
م الف  9222هرًذ
رًٍَضت آگْی حصر ٍراثت
آهای/خانم یاغین زاغتگوی دازای ؾناغنامه ؾمازه  4ته ؾسح
پسونده ته ًالغه  950339/09اش اینن منسخنغ دزخنواغن
گواهی حصس وزاث نموده و چنین توظیح داده ًه ؾنادزوا
صاتس زاغتگوی ته ؾناغنامه  75دز تنازین  1395/11/14دز
اهامتگاه دائمی خود دزگرؾته و وزثه حینن افنلنون آ منسحنو
منحصس اغ ته :

آگْی تحذیذ حذٍد اختصاصی از بخص  99تبریس

رٍزًاهِ ارک

 -1آیدا زاغنتنگنوی كنسشنند :صناتنس ؾنمنازه ؾننناغنننامنه
 1571114645متوفد  1392كسشند اناث متوكی
 -2نػسین حػینی انامن كنسشنند :زظنا ؾنمنازه ؾننناغنننامنه
 1570007179متوفد  1368همػس دائمی متوكی
 -3یاغین زاغتگوی كسشند :ػلی ؾمازه ؾناغنامنه  4منتنوفند
 1331پدز متوكی
 -4كاطمه هستانی كسشندً :سیم ؾمازه ؾناغنامه  14181متنوفند
 1340مادز متوكی
ایني تا اندا تؿسیلان مودماتی دزخواغ مصتوز زا دز یي
نوت آگهی مینماید تا هس ًػی اػتساظی دازد و یا وصیتنامه
اش متوكی نصد او تاؾد اش تازی نؿس آگهی ظسف یي مناه تنه
این مسخغ تودیم دازد واال گواهی صادز خواهد ؾد.
قاضی ضعبِ  92ضَراي حل اختالف هرًذ
زارع زادُ
*******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال هٌقَل(ًَبت دٍم)
دز اخسای ماده  114هانو اخسای احٌا مندننی تنه منوخنة
پسونده های اخسایی 950910ج ًه دز هثال طلة اهای نصنسن
زهثسی نیا كسشند :محمدػلی اش ؾسًن تنثنسینص ًنق یني
دغتگاه دیصل ضنساتوز توهیق گسدیده پع اش طی تؿنسینلنان
هانونی ته ًازؾناظ زغمی دادگػتسی ازخاع ًه ًازؾننناظ
اظهاز نمود :یي دغتگاه دیصل ته غنسینال  4400610324و
ؾمازه تدنه  44007120010ته مازى  MWMته هدزن 900
ًیلو وان و تا تؼداد دوز  1000دوز دز دهیوه غاخن ًؿنوز
افما و ضنساتوز ً 800لو وف امپس ته غسیال  222777تنین
 1fc4504غاخ ؾسً شیمنع آفما ضنساتنوز ًنه دینصل
مستوطه مؼیوب توده و ضنساتوز متصل ؾده ته دینصل تنلنحنا
مؼیوب تود دیصل امٌا ًازًسد ندازد تا تنسزغنی خنمنینغ
خهان مدموػا ته مثلؾ  200/000/000زیال ازشیاتی گنسدینده
ًه زوش دوؾنثه موزخه 1395/12/16 :غاػ  11افنی  13اش
طسین مصایده دز دكتس اخسای احٌا مدنی دادگػنتنسی منسنند
تلسوؼ خواهد زك مصایده اش هیم پایه ؾسوع ته تاالتسین و
آخسین هیم پیؿنهادی اش خانة خسیداز واگراز خنواهند
ؾد  % 10هیم پیؿنهادی كی افمدلع دزیاكن تنسای تنونینه
تمدن یٌماه مهل داده خواهد ؾد ًه دز صوزن انصنساف
یا ػد پسداخ مصایده تددید غپسده وازیصی تنننلنغ دوفن
ظثط خواهد ؾد طافثین خه ًػة اطالػان تیؿتسو تاشدید
اش مال موزد مصایده می توانند پنح زوش هثل اش موػد مصایده تنه
دكتس اخسای احٌا مدنی دادگػتسی مسند مساخؼه و دز خلػنه
مصایده ؾسً نمایند .
هذیر اجراي احکام هذًی دادگستري هرًذ
هصباحی
*******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَبت اٍل)
تموخة پسونده ًالغه اخسایی 1424/95:ج.ؼ اموال متؼنلنن
ته حمصه نیي نلع یامچی ًه ػثازن اغ اش یٌثناب خناننه
مػٌونی ته پالى ثثتی ؾمازه  29كنسػنی اش  2981اصنلنی
تثدیلی تؿمازه  39كسػی اش اصلی دز هثال طلة محس ننیني
نلع یامچی توهیق و ته ًازؾناظ زغمی دادگػتسی ازخناع
و ًازؾناظ محتس چنین اظهاز نظس نموده اند غاختنمنا یناد
ؾده واهغ دز مسند -خیاتا  24متسی پسوزؼً -وی  12متسی
ؾهسیازً -وی ؾهسیاز  2ته مػاح  200متسمستغ دز  2طثنونه
می تاؾد ًه ًازؾناظ محتس هیم ًل ملي زا تنه منثنلنؾ
 2/900/000/000زیال تؼیین نموده اغ ملي توهینلنی زوش
چهازؾنثه غاػ  9افی  12موزخه 1395/12/18 :اش طنسینن
مصایده دز واحد اخسای احٌا مدنی ؾوزای حنل اخنتنالف
مسند مػتوس دز دادغسا ته كسوؼ خواهد زك مصایده اش هیمن
پایه ؾسوع و ته تاالتسین و آخسین هیم اػنالمنی اش خناننة
خسیدازا واگراز خواهد ؾد % 10 .مصاینده كنی افنمندنلنع
دزیاك و تسای ماتوی ته مدن یي ماه مهل داده خواهد ؾد
ًه دز صوزن انصساف و یا ػد پسداخ مثلؾ وازیصی ته نلغ
دوف ظثط و مصایده تددید خواهد ؾد .طافثین خه ًػة
اطالػان تیؿتسو تاشدید اش موزد مصایده می تواننند پنننح زوش
هثل اش موػد مصایده ته واحد اخسای احٌا مدنی ؾوزای حنل
اختالف مسند مساخؼه و دز خلػه مصایده ؾسً نمایند.
اجراي احکام هذًی ضَراي حل اختالف هرًذ
عستی
*******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
هتي آگْی
ؾمازه تایگانی920193 :
پیسو اگهی های منتؿسه دز خساید تدینوغیله ته محٌو ػنلنینه
اهای محس آهاخانی ًه مدهول افمٌا می تاؾند اتنالؽ منی
گسدد چو وكن دادنامه ؾمازه 910997 :صنادزه اش ؾنؼنثنه
چهاز حووهی مسند خوانده غیسوظ توی شاده نػث ته حٌنم
صادزه تددیدنظسخواهی نموده اغ ظسف ده زوش پنع اش
اتالؽ نػث ته دزیاك الیحه و پاغ ته اػتساض اهدا نمایننند
دز ؿیس اینصوزن پسونده ته دادگاه تددیدنظس ازغال خنواهند
ؾد.
هذیر دفتر ضعبِ چْارم دادگاُ عوَهی حقَقی
ضْرستاى هرًذ

رٍزًاهِ ارک

هرًذ

آگْی ابالغ ٍقت رسیذگی
ًالغه پسونده95/7-872 :
وه زغیدگی ته تازی 1396/01/20 :
خواها  :آهای حػن حػن شاده
خوانده :آهای مهدی خمؿیدیا
خواغته  :مطافثه وخه
نظس ته اینٌه خواها دادخواغتی ته خواغته موصنوف تنه ؾنوزای
حل اختالف ؾؼثه هلتم ؾوزای حل اختالف ؾهسغتا مسند تودیم
داؾته و پع اش ثث تٌالغه مرًوز تؼیین وه گسدیده اغ ًنه
تؼل مدهول افمٌا تود خوانده ،دزخواغ خنواهنا ،دغنتنوز
ؾوزا و ته تدویص ماده  73هانو آئین دادزغی دادگاههای ػمومی و
انوالب دز اموز مدنی ،مساتة یي نوت دز یٌی اش زوشنامه هنای
ًثیساالنتؿاز محلی آگهی می ؾود تا خوانده اش تازی نؿس آگنهنی
ظسف مهل تیػ زوش تمحل ؾوزا واهغ دز غاختما دادگػنتنسی
مسند مساخؼه و ظمن اػال نؿانی دهین و ًامل خود نػنهنه ثناننی
دادخواغ و ظمائم زا دزیاك نماید و دز وه موسز كوم افرًنس
خه زغیدگی دز ؾوزای حل اختالف ؾؼثه هلتم ؾهسغتا مسند
حعوز تهم زغاند .
رئیس ضَراي حل اختالف ضعبِ ّفتن
ضْرستاى هرًذ
**********************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال هٌقَل(ًَبت دٍم)
دز اخسای ماده  114هانو اخسای احٌا مدنی ته موخنة پنسوننده
اخسایی 950302ج دز هثال طلة خانم شینة ػلی خنواه اش اهنای
اصـس اتساهیم شاده اموال مؿسوحه ذیل توهیق ًه پع اش ازاخنه و
اغتؼال اش اتحادیه صنق خساشا و فواش خانگی ؾهسغتا منسنند-
تؿسح -1 :غسویع خواب غی ا غی ته تؼداد دو دغ ته هینمن
 2/300/000زیال
 -2غسویع فمه داز ته تؼداد  2دغ هس ًدا ته مثنلنؾ 950/000
زیال مدموػا ٍٍ 1/900/000زیال
 -3خاًلؿی ته تؼداد  5دغ هس ًدا تنه منثنلنؾ  95000زینال
مدموػا ته مثلؾ  4/500/000زیال
 4زخ اویص ته تؼداد  2دغ هس ًدا ٍ 1/900/000زیال مدموػنا
 3/800/000زیال
ً -5مد زیلی ته تؼداد یي ػدد  3/400/000زیال
 -6مثل پسوانه ای ته تؼداد  2دغ هس ًدا ته مثنلنؾ 1/150/000
زیال خمؼا  2/300/000زیال
ً -7مد زیلی ته تؼداد  2دغ هس ًدا ته مثلؾ  2/800/000زینال
خمؼا  5/600/000زیال
 -8غسویع خواب تما پازچه مؼموفی تا میص آزایؽ و صننندفنی
مؼموفی ته مثلؾ  5000/000زیال توهینق گنسدینده پنع اش طنی
تؿسیلان هانونی پع اش اخر و تسآوزد هیم اش طنسف اتنحنادینه
خساشا مدموػا ته مثلؾ  87/230/000زیال ازشیاتی نموده ًه اموال
موصوف زوش ؾنثه موزخه 1395/12/21 :غاػ  9/00افی 11/00
صثح اش طسین مصایده دز دكتس اخسای احٌا مدنی دادگػتسی مسنند
تلسوؼ خواهد زك مصایده اش هیم پایه ؾنسوع تنه تناالتنسینن و
آخسین هیم پیؿنهادی اش خانة خسیداز واگراز خواهد ؾد %10
هیم پیؿنهادی كی افمدلع دزیاك تسای تویه تمدن یٌماه مهل
داده خواهد ؾد ًه دز صوزن انصساف یا ػد پسداخن منصاینده
تددید غپسده وازیصی تنلغ دوف ظثط خواهد ؾد طافثین خنهن
ًػة اطالػان تیؿتسو تاشدید اش مال موزد مصایده می توانند پنننح
زوش هثل اش موػد مصایده ته دكتس اخسای احٌا مدننی دادگػنتنسی
مسند مساخؼه و دز خلػه مصایده ؾسً نمایند .
ٍاحذ اجراي احکام هذًی دادگستري هرًذ
هصباحی
**********************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَبت اٍل)
تموخة پسونده ًالغه 1481/95:ج.ؼ .افق یي هطؼه شمنینن تنا
غند ػادی واهغ دز مسند زوغتای هساخه كیط افه تاالتنس اش چنمنن
كوتثال نسغیده ته ًوزه اخسپصی ته مافٌی اتوافلعل توی شاده دز
هثال طلة طاهسه دهثاؾی توهیق ته ًازؾناظ زغمی دادگػنتنسی
ازخاع و ًازؾناظ محتس چنین اظهاز نظس نموده انند تنا دز ننظنس
گسكتن مػاح ًل حدود  415متسمستغ و محل وهنوع ا ازشؼ
ملي كوم اافرًس ته مثلؾ ٍ 160/000/000زیال تؼیینن منی گنسدد.
ملي توهیلی زوش چهازؾنثه موزخه  1395/12/25غناػن 09:30
افی  11:30اش طسین مصایده دز واحد اخسای احٌا مندننی ؾنوزای
حل اختالف مسند مػتوس دز دادغسا ته كسوؼ خواهد زك منصاینده
اش هیم پایه ؾسوع و ته تاالتسین و آخسین هیم اػالمی اش خاننة
خسیدازا واگراز خواهد ؾد %10 .مصایده كی افمدلع دزیاكن و
تسای ماتوی ته مدن یي ماه مهل داده خواهد ؾد ًه دز صوزن
انصساف و یا ػد پسداخ مثلؾ وازیصی ته نلنغ دوفن ظنثنط و
مصایده تددید خواهد ؾد .طافثین خه ًػة اطالػان تنینؿنتنسو
تاشدید اش موزد مصایده می توانند پنح زوش هثل اش موػد منصاینده تنه
واحد اخسای احٌا مدنی ؾوزای حل اختالف مسند مساخؼه و دز
خلػه مصایده ؾسً نمایند.
ٍاحذ اجراي احکام هذًی ضَراي حل اختالف هرًذ
عستی

آگهی مفقودی
برگ سبس سواری سمند مدل  98بشمممهر
شهربهنی449 -52 :و 52و شمهر مموومور:
 25499181921و شمممهر شمهسمی:
 NAAC82CC1AF298495مفقود گرديد
از درجه اعتبهر سهقط می بهشد.
اهر -فالحت ممی پور اصل خمهرلو

رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَبت اٍل)
تموخة پسونده ًالغه 1012/95:ج.ؼ .افق یني هنطنؼنه
شمین تا غند ػادی واهغ دز مسند زوغتای هساخنه كنینط افنه
تاالتس اش چمن كوتثال نسغیده ته ًوزه اخسپصی ته منافنٌنین
زظا امینی كس دز هثال طلة طاهسه دهنثناؾنی تنوهنینق تنه
ًازؾناظ زغمی دادگػتسی ازخاع و ًنازؾننناظ منحنتنس
چنین اظهاز نظس نموده اند تا دز نظس گسكتنن مػناحن ًنل
حدود  400متسمستغ و محل وهنوع ا ازشؼ منلني كنوم
اافرًس ته مثلؾ ٍ 140/000/000زیال تؼیین می گسدد.
ملي توهیلی زوش چهازؾنثه موزخه  1395/12/25غناػن
 09:30افی  11:30اش طسین مصایده دز واحد اخنسای احنٌنا
مدنی ؾوزای حل اختالف مسند مػتوس دز دادغسا ته كنسوؼ
خواهد زك مصایده اش هیم پایه ؾسوع و تنه تناالتنسینن و
آخسین هیم اػالمی اش خانة خسیدازا واگنراز خنواهند
ؾد %10 .مصایده كی افمدلع دزیاك و تسای ماتوی ته مندن
یي ماه مهل داده خواهد ؾد ًه دز صوزن انصساف و ینا
ػد پسداخ مثلؾ وازیصی ته نلغ دوف ظنثنط و منصاینده
تددید خواهد ؾد .طافثین خه ًػة اطالػان تنینؿنتنسو
تاشدید اش موزد مصایده می توانند پنح زوش هنثنل اش منوػند
مصایده ته واحد اخسای احٌا مدنی ؾوزای حنل اخنتنالف
مسند مساخؼه و دز خلػه مصایده ؾسً نمایند.
ٍاحذ اجراي احکام هذًی ضَراي حل اختالف
هرًذ -عستی
******************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی هسایذُ هال غیرهٌقَل(ًَبت اٍل)
دز اخسای ماده  114هانو اخسای احٌا مدنی تنه منوخنة
پسونده اخسایی یي هطؼه شزاػی متؼنلنن تنه خناننم زهنینه
مؿسوطی تناب ته مػاح  16505متسمستغ ًه دز هثال طلنة
اهای مهدی دفیسی اش اهای اصـس حالفی تنوهنینق گنسدینده
اغ ًه پع اش طی تؿسیلان هانونی ته ًازؾناظ زغنمنی
دادگػتسی ازخاع وی دز خصوـ حدود ازتنؼنه و ازشؼ
ملي اظهاز داؾته ًه ملي دز ازاظی تننناب منؼنسوف تنه
شمینهای ًسوًی اتساشی حدود ازتؼه ملني ؾنمناال منلني
وزاث حػن غلمانی ،ؾسها زاه ػمومی خاًی ،خنوتنا دزه و
ؿستا ته ملي وزاث نوی داداؾی و دز مدموع تنه مػناحن
ًل مندزج دز مدازى اتساشی  16505متسمستغ می تاؾد اینن
ملي كاهد غند زغمی توده و تا فحا نمود ًازتسی شزاػی
ملي و كاصله شمین موزد نظس اش ؾنهنس تننناب و زوغنتنای
اطساف و تا اغتطالع اش هیم ازاظی مؿاته دز ا مننطنونه و
زاههای مواصالتی ملي خمیغ ػوامل دخیل دز ازشؼ ملي
ذًس ؾده اش هساز هس متسمستغ  23/000زیال و دز مندنمنوع
ازشؼ ًل ملي زا ته مثلؾ  380/000/000زینال تنساوزد و
اػال می گسدد ًه زوش پندنؿنننثنه منوزخنه 1395/12/26
غاػ  10:00افی  12:00صثح اش طسین منصاینده دز دكنتنس
اخسای احٌا مدنی دادگػتسی مسند تلسوؼ خنواهند زكن
مصایده اش هیم پایه ؾسوع ته تاالتسین و آخنسینن هنینمن
پیؿنهادی اش خانة خسیداز واگراز خواهد ؾد  %10هنینمن
پیؿنهادی كی افمدلع دزیاك تسای تویه تمدن یٌماه مهل
داده خواهد ؾد ًه دز صوزن انصساف یا ػند پنسداخن
مصایده تددید غپسده وازیصی تنلغ دوف ظثط خواهند ؾند
طافثین خه ًػة اطالػان تیؿتسو تاشدید اش منال منوزد
مصایده می توانند پنح زوش هثل اش موػد مصایده ته دكتس اخسای
احٌا مدنی دادگػتسی مسند مساخؼه و دز خنلنػنه منصاینده
ؾسً نمایند .
دفتر اجراي احکام هذًی دادگستري هرًذ
کرین حبیب زادُ
******************************
رٍزًاهِ ارک
خَاجِ
آگْی هسایذُ اهَال هٌقَل ًَبت دٍم
دز خصوـ پسونده اخسایی ًالغه 920035 :ج .فنه آهنای
غلیما مهماندوغ تا وًاف خانم حثیثه دػایی و ػلیه اهای
حػن شازػی ته خواغته مطافثه دیه ته منثنلنؾ 177/930/000
زیال اش تات ماتوی دیه ته ػل ػد پسداخ دین اش نناحنینه
محٌو ػلیه و كون مؿازافیه ،اموال متؼلن ته وی ،توهینق و
ازشیاتی گسدیده فرا دز اخسای ماده  122هانو اخسای احٌا
مدنی اموال توهیلی دز تازی  1395/12/24زوش غه ؾنثنه اش
غاػ  10افی  11ظهس اش طسین منصاینده دز واحند اخنسای
احٌا ًیلسی دادگاه ػمومی تهؽ خواخه تلسوؼ خنواهند
زغید.
مصایده اش منثنلنؾ ازشیناتنی ؾنده ًنازؾننناغنی تنه منثنلنؾ
 140/000/000زیال مؼادل چهازده میلیو توما ؾسوع و تنه
ًػی ًه تاالتسین هیم زا پیؿنهاد نماید كسوخته خواهد ؾد
و ده دزصد مثلؾ پیؿنهادی كی افمدلع اش تسنده مصایده اخنر
وته ماتوی حداًثس یي ماه كسص داده میؿود تسنده منصاینده
ته هس ػنوا انصساف نماید ده دزصد پیؿنهادی ته نلغ دوفن
ظثط خواهد ؾد .طافثین می توانند پنح زوش هثل اش مصایده اش
اموال كوم افرًس ته ؾسح ذیل و تا همناهنننگنی اینن واحند
تاشدید نمایند.
اموال موزد مصایده ػثازتند اش:
 -1دیصل ضنساتوز تنه منازى  a.c.synchronousهندزن
 40kwتی  stc-40غاخ ؾسً چین تا موتوز مستوطه ته
هیم  90/000/000زیال
 -2تاالتس ته مؿهصان :تاالتس حلصونی -ته طول حدودا  8متنس
ته هطس  6تا افٌتسوموتوز مستوطه ته هیم  13000/000زیال
 -3آغیاب -تا افٌتسوموتوز مستوطه ته ظسكی  2تن منصنوتنه
زوی ؾاغی اشنثؿی نمسه  5غانتیمتس تویم  12000/000زیال
 -4میٌػس -همص  -تا افٌتسوموتوز  7.5kw;10hpته ظسكی
 2.5-3تن منصوته زوی پایه هنای فنونفنه ای تنه هنینمن
 25000/000زیال
دفتر اجراي احکام هذًی دادگاُ عوَهی
بخص خَاجِ

رٍزًاهِ ارک
اّر
رًٍَضت آگْی حصر ٍراثت
آهای /خانم هاخس موید دازای ؾناغنامه ؾنمنازه  33تنه
ؾسح دادخواغ ته ًالغه  951005/1اش اینن دادگناه
دزخواغ گواهی حصس وزاث نموده و چنین توظنینح
داده ًه ؾادزوا تیط كیسوشة ته ؾناغنامه  63دز تنازین
 1395/11/14دز اهامتگاه دائمی خود تندزود شنندگنی
گلته و وزثه حین افلون آ مسحو منحصساغ ته:
 -1امید كیسوشة ؼ.ؼ 149056139-0 :پػس متوكی
 -2هاخس موید ؼ.ؼ 33 :مادز متوكی
ایني تا اندا تؿسیلان مودماتی دزخواغ منصتنوز زا
دز یي نوت آگهی مینماید تا هس ًػی اػتساظی دازد
و یا وصیتنامه اش متوكی نصد او تاؾد اش تازی نؿس آگنهنی
ظسف یي ماه ته دادگاه تودیم دازد واال گواهی صنادز
خواهد ؾد.
رئیس ضعبِ اٍل ضَراي حل اختالف اّر
عبذالِ ابراّیوی
****************************
رٍزًاهِ ارک
هرًذ
آگْی فرٍش اهَال غیر هٌقَل(ًَبت دٍم)
تموخة پسونده اخسائی/941843 :ج/ى ؾنؿنداننگ
ػسصه و اػیانی یٌثاب مـاشه دازای پالى ؾمازه395 :
تلٌیٌی تؿمازه ثثتی  859واهغ دز مسند -خیاتا هنلن
تیس ؿستی -اتتدای هوؾا دًانها متؼلن ته اهنای منحنػنن
حمید خللایی كسشند :ػصن افه ًه تنوغنط ًنازؾننناظ
زغمی دادگػتسی تا دز نظس گسكنتنن منحنل و منینصا
مسؿوتی و وغؼ ملي ًه  12متسمستغ منی تناؾند و
حدود ازتؼه ملي و وظغ و چگوننگنی هنساز گنسكنتنن
ػسصه ملي نػث ته مناطن مهتلق ؾهسی و منننطنونه
وهوع و ًیلی اغتوساز آ دز محل نػثن تنه امنالى
مداوز دز ازشیاتی هیم ًل ػنسصنه 2/400/000/000
زیال (دو میلیازد و چهازصد میلیو زینال و اػنیناننی
موخود دز یي طثوه تصوزن تندنازی تنا دینوازهنای
آخسی و غوق آهنی تا خاماًی ؾیؿه ای و ًاؾیٌازی
تا شیس غوق و تا غوق ًاذب پی وی غی ته مػناحن
 12متسمستغ ته انعما تافٌن دز حد خنوتی ته مػناحن
 3/24متسمستغ اش نوع كلصی و ًق پنوؼ ننپنوپناننی تنا
احتػاب حن انؿؼاتان آب ،تسم و گاش و تنا دز ننظنس
گسكتن نوع احداث وخنع مصافح غاختمانی و هدم و
اغتحٌا و ػمس ملید غاختما هنینمن ًنل اػنیناننی
 360/000/000زیال (غیصد و ؾص میلیو زیال و تنا
دز نظس گسكتن مػاح ػسصه و اػیانی و هیم آنها و تا
احتػاب ًلیه حووم متصوزه اػم اش غسهنلنلنی و حنن
ًػة و پیؿه مندنمنوع ازشؼ پنالى كنوم افنرًنس
 2/760/000/000زیال (دو میلیازد و هلتصد و ؾنصن
میلیو زیال تؼیین گسدیده اغ  .پع اش غینس منساحنل
هانونی زوش دوؾنثه موزخه  1395/12/23اش غناػن ده
صثح افی  12ظهس دز دكتس اخسای احٌا ًیلسی مسند اش
طسین مصایده ته كسوؼ خواهد زغید.
مصایده اش هیم پایه ؾسوع و ته تاالتسین هیم پؿنهنادی
خسیدازا واگراز خواهد ؾد  .ده دزصند هنینمن كنی
افمدلع ته ػنوا غپسده دزیاك و تسای تویه یني مناه
مهل داده خواهد ؾد ًه دز صوزن انصساف ینا ػند
پسداخ دز مهل موسز مثلؾ وازیصی تنلغ دوف ظثط و
تددید مصایده خواهد ؾد طافثین خه اطالع تیؿتس می
توانند تا پنح زوش هثل اش مصایده ته دكتس اخنسای احنٌنا
ًیلسی مسند مساخؼه نموده دز موزد منونسز دز خنلنػنه
مصایده ؾسً نمایند .
ظمنا ملاد ماده  131كانو اخسای احٌا مدنی مندنسی
خواهد تود.
هذیر دفتر اجراي احکام کیفري دادسراي
هرًذ-آتطبار

آگهی مفقودی
سند مهلکیت -برگ سبس خودرو وانمت
نیسه بشمهر انتظمهممی ايمرا -5 2
859د 84مدل  85بشممهر مموومور:
می:
مهسم
مهر شم
ممم
 824081و شم
 NAZPL240TD0121484بنهم علمی
طهلبی مفقود گرديد از درجه اعتمبمهر
سهقط میبهشد.
میهنه

آگهی مفقودی
سند مهلکیت خودرو پژو بشمهر انتظهمی
ايممرا 892-22ی 22مممدل 81
بشمهر مووور 218B0025501 :و شمهر
شهسیNAAN22 FC5 EK829102 :
بنهم معصومه انگووی زاويه مفقود گرديد
از درجه اعتبهر سهقط میبهشد.
میهنه

آگهی مفقودی

(اصالحیه مورخه)2182922954 :

برگ سبس خودرو پژو بشمهر انتظهممی
ايممرا 892-22ی 22مممدل 81
بشمهر مووور 218B0025501 :و شمهر
شهسیNAAN22 FC5 EK829102 :
بنهم معصومه انگووی زاويه مفقود گرديد
از درجه اعتبهر سهقط میبهشد.
میهنه

