
11 سه شنبه  29 خرداد 1397  شماره 4769  آگهی

آگهــى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شــده اســامى افرادى 
كه اســناد عادى يا رسمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد 
رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه 

آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى ) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش يك بجنورد 

1-ششــدانگ يكباب مغازه ازپالك 536 اصلى به مساحت 16/21متر مربع ابتياعى 
آقــاى بهــداد صدقى فر ، فرزند محمد از محل  مالكيت ثبتى على اصغر شــكرى برابر راى 

شماره 0739-97مورخه 1397/02/16كالسه96-0031
2-ششــدانگ يكباب مغازه از پالك 2872اصلى به مساحت 8/14متر مربع ابتياعى 
آقاى مسعود عطائيان فرزند رضا  از محل  مالكيت ثبتى عباس سيرجانيان برابر راى شماره 

0749-97   مورخه 1397/02/17 كالسه96-0619   
3-ششدانگ يكباب منزل از پالك 2905اصلى به مساحت 243/74متر مربع ابتياعى 
آقايان ابراهيم رحمانى و حســينعلى رحمانى هر كدام در سه دانگ مشاع از ششدانگ از 
محل  مالكيت ثبتى آقايان ابراهيم رحمانى و حسينعلى رحمانى  برابر راى شماره 0712-

97 و 0713-97مورخه1397/02/16 كالسه 0469-96 و 96-0470
بخش دو بجنورد پالك 146- اصلى اراضى كالته باقرخان

4-ششــدانگ يكبــاب منــزل ازپــالك 68 فرعــى از 146 اصلــى فوق به مســاحت 
154/40متر مربع ابتياعى خانم خاطره جعفرى  فرزند زين العابدين از محل  مالكيت ثبتى 
خود متقاضى برابر راى شماره 0770-97   مورخه  1397/02/18كالسه    96-0403   

بخش دو بجنورد پالك 168- اصلى اراضى اميريه
5-ششــدانگ يكبــاب ســاختمان ازپــالك باقيمانــده168 اصلى فوق  به مســاحت 
156/55متر مربع ابتياعى آقاى  محمد رحمانى فرزند فرخ از محل  مالكيت ثبتى محمد تقى 

صدقى برابر راى شماره 0753-97   مورخه  1397/02/17كالسه   96-0543  
6-ششدانگ يكباب ساختمان ازپالك باقيمانده168 اصلى فوق به مساحت 198متر 
مربع ابتياعى خانم ساره پرواز فرزند رجبعلى از محل  مالكيت ثبتى محمد تقى صدقى برابر 

راى شماره 0764-97   مورخه  1397/02/17كالسه   96-0483   
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

7-ششــدانگ يكباب خانه ازپــالك 147 و 148 فرعى از پــالك 169 اصلى فوق به 
مســاحت 236/86متر مربع ابتياعى آقاى  برات عابدى فرزند رضا از محل  مالكيت ثبتى 
معصومه صالحى برابر راى شــماره 5772-96   مورخه  1396/11/29كالسه   0045-

   96
8-ششــدانگ يكباب منزل ازپالك 202 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مســاحت 
145/13متر مربع ابتياعى خانم ليال شاكرى  فرزند على از محل  مالكيت ثبتى محمد على 

ثائبى برابر راى شماره 0521-96   مورخه  1397/02/18كالسه   96-0521   
9-ششدانگ يكباب خانه ازپالك147 و 148 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مساحت 
175/30متر مربع ابتياعى آقاى  سيد ابراهيم عفتى فرزند سيد محمد  از محل  مالكيت 
ثبتى نه نه بى بى صالحى برابر راى شــماره 0769-97   مورخه  1397/02/18كالســه   

   97-0009
10-ششــدانگ يكباب خانه ازپالك 142 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مساحت 
63/14متر مربع ابتياعى خانم سيب گل آزرنگ  فرزند امير از محل  مالكيت ثبتى محمد 
على منيرى مقدم برابر راى شماره 0767-97   مورخه  1397/02/18كالسه   0557-

   96
11-ششــدانگ يكباب منزل ازپالك 63 فرعى از پالك 169اصلى فوق به مســاحت 
235/11متر مربع ابتياعى آقاى احمد محمدزاده فرزند عباس از محل  مالكيت ثبتى مير 
محمدباقر دستغيب شيرازى  برابر راى شماره 0786-97   مورخه  1397/02/18كالسه   

   93-0813
12-ششدانگ يكباب خانه ازپالك 3127 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مساحت 
122/68متر مربع ابتياعى آقاى  شهسوار عطايى فرزند جعفر از محل  مالكيت ثبتى جعفر 

عطايى  برابر راى شماره 0751-97   مورخه  1397/02/17كالسه   96-0011   
لذا به اين وسيله به فروشندگان ومالكين مشاعى واشخاص ذينفع در آراى اعالم شده 
ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى دارند بايد از تاريخ انتشــار آگهى و در روســتاها از تاريخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ 
نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند 
در صورتى كه اعترض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريــخ انتشــار نوبــت اول  1397/03/29           تاريــخ انتشــار نوبــت دوم   

1397/04/13
 عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك بجنورد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمود محمدى فرزند قاسم 
خواهان خانم مريم محمدى  دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمود محمدى  به خواسته صدور حكم موت 
فرضى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509983411501149 شعبه 4 دادگاه خانواده  
شهرستان كرمان (15 خانواده سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ روز شنبه 1397/05/20 ساعت 08:30 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف:575
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه خانواده  شهرستان كرمان (15 خانواده سابق) – كرباسى

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 3413- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در 
هفشجان به نام آقاى منصور يزدى هفشجانى فرزند بهروز در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست مالك و 
با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 97/04/31 راس ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صوتمجلس تحديد 
تا ســى روز پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد امالك شهركرد تسليم 
و ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و 
در غيــر اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونــى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را 

ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار: سه شنبه 97/3/29

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 4434- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در 
هفشجان به نام آقاى مانده على حيدرى هفشجانى فرزند اسفنديار در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست 
مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 97/04/31 راس ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز 
ســاعت مقرر در محل حضور به هم رســانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صوتمجلس تحديد تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك 
شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى 
تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد اداره ثبت اســناد نيز بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار: سه شنبه 97/3/29

رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى محمد يزدانى فرزند حسين 
شاكى  آقاى مجيد محمدى رنجبر اسماعيل آبادى فرزند حسين شكوائيه اى عليه شما مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983428601267  شعبه هشتم  دادگاه تجديد نظر استان كرمان ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/05/08  ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت شاكى  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف:571
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان كرمان – على كاربخش

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760327008000055 مورخ97/3/19هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سلطانيه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سعيد نادى شورابى فرزند قدير على بشماره شناسنامه 59صادره از سجاس رود 
مقدار مالكيت ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب عمارت به مســاحت 146,85 مترمربع پالك باقيمانده 431 
فرعى از64 اصلى واقع در سلطانيه خريدارى از مالك رسمى آقاى سعيد نادى شورابى خود متقاضى محرز گرديده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،  دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/3/28
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/12

اصغر بيگدلى- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى 
خواهان رونوشــت حصر وراثت اكبر على زاده فرزند حبيب اله به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709983844500242 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان حبيب اهللا عليزاده هفشــجانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- كشــور على زاده فرزند حبيب اهللا به ش ش 117 متولد 1334 (فرزند) 2- نوراهللا على 
زاده فرزند حبيب اهللا به  ش ش 267 متولد 1340 (فرزند) 3- مجيد عليزاده فرزند حبيب اهللا به ش ش 38 
متولد 1341 (فرزند) 4- منور على زاده فرزند حبيب اهللا به ش ش 76 متولد 1330 (فرزند) 5- اكبر عليزاده 
فرزنــد حبيــب اهللا به ش ش 119 متولد 1347 (فرزند) 6- يداهللا عليــزاده فرزند حبيب اهللا به ش ش 266 
متولــد 1340 (فرزند) 7- اقدس ونكى شــلمزارى فرزند محمد على به ش ش 1463 متولد 1341 (همســر) . 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شعبه شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان شهركرد- رحمان آماده

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى نادر ســتوده با تســليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را دفتر اسناد رسمى 35 به 
شماره 30630-97/3/8 گواهى نموده است اعالم داشته كه سند مالكيت ششدانگ پالك 60 فرعى از 1182 
اصلى واقع در بخش يك سيســتان ملكى آقاى نادر ســتوده كه ذيل ثبت 13835 صفحه 432 دفتر جلد 80 بنام 
نادر ستوده صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر اسباب كشى مفقودگرديده لذا مراتب بموجب تبصره 
يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى ميشود كه هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالكيت 

المثنى و تسليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نمود. تاريخ انتشار: روز دوشنبه 97/3/29- م الف/574
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى على مســعودى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند محمدعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 1/511- اصلى 
واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4434 ز مورخ 97/3/12 طبق وكالتنامه شماره 
.... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/4/9 در اين اداره و يا در محل 
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد 

عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/29- م الف/572
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى اخطار اجرائى
مشخصات محكوم عليه: مهرعلى سعادت كالنى فرزند ولى و احمد دوستى نورى فرزند حسين ،مجهول المكان 
، مشخصات محكوم له: على اكبر آدخ فرزند غالمرضا وكيل دادگسترى به نشانى زاهدان خ اميرالمونين3 ساختمان 
ســپيده طبقه 2 واحد 8 ، محكوم به بموجب راى شــماره 323/95 تاريخ 95/6/31 حوزه 2 شــوراى حل اختالف 
شهرستان زابل (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال بابت يك فقره چك و مبلغ 2/660/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه در حق خواهان و نسبت به واريز حق االجراى دولتى وفق مقررات اقدام گردد- به استناد ماده 
19 آئين نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى محكوم عليه مكلف است: 
پــس از ابــالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقــع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و 
يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد. م الف/592
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف زابل

آگهى مفقودى
برگ ســبز وانت تويوتا لندكروز به شماره پالك 579 و 14 ايران 23 مدل 1982 بنام اسحاق اكبرنيا 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب وحيد عابدى فرزند حسين به شماره شناسنامه 978 صادره از بجنورد 
در مقطع كاردانى رشته عمران صادره از واحد دانشگاهى آزاد اسالمى بجنورد با شماره 5754 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد بجنورد به 
نشــانى خيابان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمى بجنوردارســال نمايند. بجنورد -نوبت اول:97/03/29- 

نوبت دوم:97/04/13- نوبت سوم:97/04/28

ســند كمپانى  ســوارى پژو206 هاچ بك رنگ خاكسترى متاليك مدل 1386 بشماره پالك ايران 26- 
882 ب 98 بشــماره موتور 13085047189  وشماره شاسى 10871449 بنام سيدكاظم مهنانى فرزند 

سيداحمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

مدرك فارغ التحصيلى اينجانبه سميرا ميرگل زاده فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره 243 صادره  
على آباد درمقطع كارشناسى رشته حسابدارى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى واحد گنبدكاووس به شماره 
0108025 مفقود گرديده و فاقد اعتبارمى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد گنبدكاووس به نشانى:استان گلستان-گنبدكاووس–جنب بيمارستان تامين اجتماعى –انتهاى 

خيابان آتش نشانى ارسال نمايد. گنبد

سند كمپانى و سند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيستم رنو تيپ L90 لوگان  مدل 1389 به رنگ 
 NAPLSARALD91078120 و شماره شاسى K4MA690W040138 نقره اى-متاليك به شماره موتور
به شماره پالك 54-511 ق 78 ( سند كمپانى متعلق به محسن اميرتيمورى به شماره ملى 5839979198 
) و ( سند برگ سبز متعلق به نور بى بى ذاكرى نام فرزند على جان به شماره ملى 2269895861 ) مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

اينجانب على خسروى مالك خودروى پيكان به شماره انتظامى 41-876م93 مدل 1380 شماره بدنه 
80439477 و شماره موتور 11128039697 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى 
رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است. لذا چناچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى مذكور 
دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ســاختمان 
ســمند مراجعه نمايد. بديهى اســت پــس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقــرر اقدام قانونى به عمل 

خواهد آمد.

مفقودى پايانكار آپارتمانى بنام مالك فاطمه امرايى شماره پرونده 35004 شماره گواهى 93015701 
شــماره پروانه 92003063 تاريخ صدور 1392/3/21 كاربرى مسكونى پالك ثبتى 7-1011 بخش ثبتى 
2 نشانى ملك بروجرد خيابان فروردين كوچه برخوردارى مجتمع مسكونى سپيد طبقه سوم مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى دعوت افراز
چون آقاى ناصر شــيخ فرزند غالمحسين احدى از مالكين مشاعى پالك 1/200- اصلى واقع در بخش 
2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 3188 ز مورخ 97/2/26  تقاضاى افراز سهمى خود را 
از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و 
در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين 
مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا 
در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/4/9 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا 
با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/29- م الف/561
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى / خانم حميده فيروزى جهانتيغى (وكالتا) از طرف ماهرخ نظرى فرزندغالمحســين احدى از 
مالكين مشــاعى پالك 1001- اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 
4295-97/3/9 ز مورخ 97/3/9 طبق وكالتنامه شــماره 27131-97/2/29 دفترخانه شماره 24 زابل 
تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين 
مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97/4/2 در اين اداره و يا 
در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد 

يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/29
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده نوبت اول
در خصــوص پرونــده كالســه 970140 موضوع محكوميت محســن حســن پور حســب نيابت واصله 
9509981075200678 صــادره از ســوى شــعبه اول اجــراى احــكام مجتمع شــماره 15 بــه پرداخت 
92220000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له الهام ابرى و همچنين مبلغ 4610000 ريال بابت 
نيم عشــر دولتى در حق صندوق نظر به اينكه يك دســتگاه پرايد به شــماره انتظامى ايران 77-235ج35 
توســط محكوم له معرفى و توقيف گرديده است و توسط كارشناس منتخب محترم آقاى محمدرضا محمودى 
به شــرح ذيل مورد كارشناســى و ارزيابى قرار گرفته اســت با احترام عطف نامه شــماره 970140 مورخه 
97/2/20 به استناد سند ابرازى رويت شده بدينوسيله مشخصات خودرو بازديد شده و ارزيابى آن را به 
شرح زير به حضور تقديم مى دارم: الف)مشخصات خودرو: شماره انتظامى ايران 77-235ج35 نوع سوارى 
سيستم و تيپ سايپا se131 مدل 1390 رنگ خاكسترى شماره شاسى 5420090080775 شماره موتور 
4464265 تعداد چرخ 4 تعداد محور 2 تعداد ســيلندر 4 نوع ســوخت بنزين ظرفيت 4 نفر ب) وضعيت 
ظاهرى و فنى خودرو اطاق گلگير جلو ســمت راســت ســپر عقب سپر جلو گلگير عقب سمت چپ درب عقب 
ســمت چپ آثار تصادف و خط و خش دارد روى ستون سمت راست فرورفتگى دارد گلگير عقب سمت چپ 
و درب عقب ســمت چپ آثار بتانه كارى و رنگ اســت داشــبورد سالم اســت صندلى و تودوزى سالم است 
تجهيزات ضبط صوت دارد موتور به ظاهر سالم است گيربكس به ظاهر سالم مى باشد ديفرانسيل به ظاهر 
سالم مى باشد تايرها هر چهار حلقه تاير 60 درصد مى باشد درصد  استهالك:* قابليت شماره گذارى دارد 
خودرو مذكور قابليت بازسازى دارد توضيحات:* ارزش پايه خودرو 120000000 ريال معادل 12 ميليون 
تومان به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم نموده است نظريه كارشناس به طرفين را ابالغ گرديده كه مصون 
از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد 
دهد به او فروخته خواهد شــد برنده مزايده مى بايســت مبلغ 10 درصد قيمت پيشــنهادى را به حســاب 
2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى 
تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر 
اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم وايز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى 
را به نفع دولت ضبط خواهد شــد وقت مزايده 1397/4/19 ســاعت 10 صبح تعيين گرديد طالبين جهت 
كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند 

مراجعه نمايند. م الف/377
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب 
تيرماه 1355- چك

بدينوســيله به آقاى سيد مهدى صفوى فرزند ســيد عباس به شماره شماره شناسنامه 1434 و شماره 
ملى 2371986569 به نشــانى ســمنان بلوار قائم انتهاى خيابان دانشجو ضلع جنوبى طبقه 6 ابالغ مى گردد 
كه آقاى حميد احمدى ميل آغاردان جهت وصول مبلغ 30000000000 ريال به موجب چك برگشــتى شماره 
337700-1397/3/21 مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700231 از طريق اجرا ثبت ســمنان اقدام به 
صدور اجرائيه نموده و طبق گزارش مامور ابالغ آدرس شــما به شــرح سند شناسايى نگرديد و بستانكار هم 
نتوانسته نشانى دقيق شما را اعالم نمايد لذا طبق درخواست متعهد له به شماره وارده 1397/3/22-2058 
به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس از 10 روز از 
تاريخ انتشــار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر نخواهد 

شد. تاريخ انتشار: سه شنبه 1397/3/29
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: اصغر ايهامى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: حميدرضا هاشمى به نشانى 
اميركبير مقابل اداره برق ك ش صدوقى پ3 ، به موجب راى غيابى شــماره 1027 تاريخ 96/12/28 حوزه 
12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك شماره 
221047-95/7/1 مسكن) و مبلغ 306/000 تومان بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم در حق خواهان و اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرســى مدنى 
و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد 

صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم شركت رعد راه فرزند
خواهان شركت ارتباطات زيرساخت دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم ... به خواسته ... مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609987410201395 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/28 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم جميله بارون زاده موردراز فرزند يداله
خواهان شركت ارتباطات زيرساخت دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم ... به خواسته ... مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609987410201343 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/20 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم شركت سعادت هيوا فرزند
خواهان شركت ارتباطات زيرساخت دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم ... به خواسته ... مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609987410201395 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/28 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيد خليل موسوى فرزند
خواهان آقاى / محمود خمر فرزند غالمعلى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / ســيد خليل موســوى 
به خواســته تنظيم ســند يــك دســتگاه تراكتور مطرح كــه به اين شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده كالســه 
9609985443200511 شــعبه 2 شــوراى حــل اختــالف شهرســتان زهك ثبــت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/4/23 ســاعت 09/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/302
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حجت اله كردى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4535 مورخ 97/3/19 دفتر 
اسناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ثمنيه اعيانى پنج دانگ مفروز از بنا و مشاع در 
محوطه ششدانگ پالك 103 فرعى از 3187 اصلى واقع در بخش يك بروجرد ذيل ثبت 15794 صفحه 313 
دفتر 102 به سند شماره 072770 بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و به علت 
جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند 
اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء 
مدت قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: خيابان بهارستان 

كوچه شهيد محمد ابراهيم كردى بن بست مروى پالك 31- تاريخ انتشار 97/3/29
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حسن پودينه (اصالتا) – فرزند على احدى از مالكين مشاعى پالك 10317 فرعى از يك- اصلى 
واقع در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 4442 ز مورخ 97/3/12 طبق وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در 
اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 97/4/9 در 
اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 

صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/29
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / ناصر كردارى مالك / قســمتى مشــاع از 6 دانگ مشــاع پالك ثبتى 
60/189 واقع در قريه اوره به نشانى روستاى اوره جنب حسينيه كوچه شهيد حسين كردارى موضوع 
سند / اسناد مالكيت شماره 1298 صادره به تاريخ 1311/4/6 متقاضى تعيين بستر و حريم / رودخانه 
/ نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس 
ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل 
پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف 
مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه 
نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه 
اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م 

الف/5238- تاريخ انتشار نوبت اول:97/3/29- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/9
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
به موجب پرونده كالســه 964903 صادره از شــعبه 23 له محمد 
ضيائــى جمال آباد عليــه يداله فيروزى محكوم عليه محكوم اســت به 
پرداخت 135/000/000 ريال در قبال محكوم به و اموالى از محكوم 
عليه توقيف خودرو به شماره 68 ايران 613س79 و توسط كارشناس 
به مبلغ 130/000/000 ريال ارزيابى شــده اســت و به لحاظ مجهول 
المــكان بودن يداله فيروزى محكوم عليه ابالغ نظريه از طريق اخطاريه 
به محكوم عليه ميســر نمى باشد لذا بدينوســيله نظريه كارشناس در 
اجراى ماده 75 قانون اجراى احكام مدنى به محكوم عليه ابالغ مى گردد 
تا چنانچه اعتراضى دارد ظرف سه روز از تاريخ درج آن آگهى كتبا به اين 
اجراء ارائه نمايد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام خواهد شــد. م 

الف/97/10225
اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف كرج

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت دوم)
به موجب اجراييه صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى زابل محكوم عليه عباس مســتان فرزند 
شــيرعلى محكوم به پرداخت تعداد 300 عدد ســكه كامل بهار آزادى در حق محكوم له ســيما ميرداد اكبرى 
فرزند جان محمد و حق اجراء دولتى در حق صندوق دولت گرديده است مقرر مى دارد چون محكوم له در قبال 
بدهى خود يك دستگاه خودرو پرايد به شماره انتظامى 987ب89 ايران 95 بنام محكوم عليه عباس مستان 
را معرفى كه خودرو فوق توســط كارشناس ارزيابى و مبلغ 105/00/000 ريال ارزيابى گرديده لذا با توجه 
به تقاضاى محكوم له ملك فوق از طريق مزايده در تاريخ 1397/4/16 روز شــنبه راس ساعت 10 صبح به 
فروش مى رسد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد مزايده بازديد 
ســپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا فروش آن از قيمت پايه شروع و به كسى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به عهده 
برنده و انتقال ســند بنام خريدار تابع مقررات خواهد بود اين آگهى به تجويز مواد 114و118و120 قانون 

اجراى احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى محلى منتشر ميگردد. م الف/594
قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم قيمتى تنيده فرزند چراغ
خواهان آقاى جليل پشام ناروئى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى قيمتى تنيده به خواسته ثبت واقعه 
طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985477300173 شعبه سوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/26 ساعت 10/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/595
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم شــيرعلى سراوانى داراى شناسنامه شماره 1315 بشرح دادخواست به كالسه 970187 
از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان گل محمد ســراوانى 
بشناسنامه 8 در تاريخ 94/8/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به افراد ذيل 1- شيرعلى سراوانى فرزند گل محمد به ش ش 1315 پسر متوفى 2- حسين سراوانى 
فرزند گل محمد به ش ش 1230 پســر متوفى 3- عباس ســراوانى فرزند گل محمد به ش ش 1251 پسر 
متوفى 4- حسن سراوانى فرزند گل محمد به ش ش 1332 پسر متوفى 5- على سراوانى فرزند گل محمد 
به ش ش يك مواليد پســر متوفى 6- روح اله ســراوانى فرزند گل محمد به ش ش يك مواليد پسر متوفى 
7- ســلطانعلى ســراوانى فرزند گل محمد به ش ش 1535 پسر متوفى 8- رقيه سراوانى فرزند گل محمد 
به ش ش 1231 دختر متوفى 9- فاطمه سراوانى فرزند گل محمد به ش ش 270 دختر متوفى 10- مريم 
سراوانى فرزند گل محمد به ش ش 271 دختر متوفى 11- زهرا سراوانى فرزند گل محمد به ش ش 397 
دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه 
آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/598
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم محبوبه احمديان به شماره شناسنامه 39175 صادره از تهران به استناد شهادتنامه و گواهى فوت 
درگذشــته و فتوكپى شناسنامه وراث دادخواستى بشماره 970036 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار 
داشــته است كه شادروان شهربانو حق دوست پرورى بشناسنامه شــماره 1654 در تاريخ 1396/12/23 
در گذشــته و اقامتگاه دائمى اش در شــهميرزاد بوده و ورثه حين الفوت وى عبارتند: 1- ســكينه احمديان 
بشناسنامه شماره 40 صادره از مهديشهر 2- محبوبه احمديان بشناسنامه شماره 39175 صادره از تهران 
(متقاضى) 3- فاطمه احمديان بشناسنامه شماره 95 صادره از مهديشهر 4- رقيه احمديان بشناسنامه شماره 
514 صادره از مهديشهر ، رديف 1 الى4 فرزندان دختر متوفيه بوده والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى 

كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. م الف/432
رئيس شوراى حل اختالف شهميرزاد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:74/4/97- وقت رسيدگى: در روز دوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 10/15 صبح حوزه 
4 ، خواهان: ســيد جمال رضايى به وكالت از عليرضا بيگدلى ، خوانده: فاطمه رســتوم ، خواسته: مطالبه وجه 
چك– خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا 

خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/29085
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:72/4/97- وقت رسيدگى: در روز دوشنبه مورخ 97/5/22 ساعت 10/00 صبح حوزه 
4 ، خواهان: ســيد جمال رضايى به وكالت از عليرضا بيگدلى ، خوانده: محمد رســتوم ، خواسته: مطالبه وجه 
چك– خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا 

خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/29086
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به حامد رشــيديان كه در پرونده كالســه 
970184 به اتهام توهين به اشخاص عادى و تهديد با سالح سرد تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در 
وقت رسيدگى مورخ 97/5/3 راس ساعت 9/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در 

موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/465
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609988322800638 شــعبه 108 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (108 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره ، شاكى: خانم فاطمه محمدى دو برجى فرزند مراد به نشانى كرمانشاه خيام كوى 
خسرو پرويز پ 66 ، متهمين: 1- خانم عفت قاسم نژاد فرزند محمد به نشانى خراسان رضوى كاشمر بهبودى 
12 پ 118-2- خانم طيبه طالبى قشالقى فرزند عبدالمناف به نشانى مجهول المكان 3- خانم زهره بخشى 
پويا فرزند عبدالعظيم به نشــانى تهران تجريش پاســاژ نيكــو 23- اتهام: مزاحمت تلفنــى (راى دادگاه) در 
خصوص اتهام طيبه طالبى قشالقى فرزند عبدالمناف دائر بر ايجاد مزاحمت تلفنى با شماره 09389509178 
كه با توجه به جامع محتويات از جمله شكايت فاطمه محمدى دو برجى پاسخ استعالم شركت خدمات ارتباطى 
ايرانسل و اينكه متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده بزه انتسابى ثابت تشخيص و به 
اســتناد ماده 641 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 و مواد 64-67-86 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 وى را به پرداخت مبلغ هجده ميليون ريال جزاى نقدى جايگزين از چهار ماه حبس كه در صورت تعذر 
از پرداخت جزاى نقدى مجازات حبس اجراء مى شود محكوم مينمايد ضمنا اجراى احكام مراتب را جهت اجراى 
مقررات خاص به شركت مخابرات اعالم ميدارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

كرمانشاه ميباشد. م الف/466
رئيس شعبه 108 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم بهروز زنده فرزند نصرت اله
خواهان 1- فهيمه كرمى 2- محمدعلى نقى زاده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى بهروز زنده فرزند 
نصرت اله به اتهام سرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322500761 
شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/6 
ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف/463
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى ابالغ دادنامه
پيــرو آگهى هاى قبلى در پرونده كالســه بايگانــى 96970056 شــعبه 113 دادگاه كيفرى دو مجتمع 
قضائــى زندان كرمانشــاه به متهم آرميــن اركوازى فرزند حســين ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شــماره 
9709978313600639 مورخه 1397/2/31 اين دادگاه به اتهام مشــاركت در ســرقت تعزيرى موضوع 
شكايت شكات به تحمل ده سال حبس و هفتاد و پنج ضربه شالق و پنج فقره چهارسال و هفتاد و پنج ضربه 
شالق كه صرفا مجازات اشد در خصوص نامبرده قابل اجرا مى باشد ، محكوم گرديده است راى صادره غيابى 
و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ظرف مدت بيســت روز پس از انقضاء 

واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه مى باشد. م الف/456
(منشى دادگاه كيفرى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست شماره 9710438315101899 
در پرونده كالســه 9609988328600398 براى آقاى كامران واحدى فرزند به اتهام سرقت تقاضاى كيفر 
نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و با شماره بايگانى 970691 ثبت و وقت رسيدگى براى 
مورخه 1397/4/20 ساعت 10 و سى دقيقه صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترســى به متهم در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى به دادگاه 
(شعبه 113 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى زندان مركزى كرمانشاه) مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به 

عمل خواهد آمد. م الف/457
(متصدى امور دفترى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى ابالغ  اجرائيه كالسه 139604026781000292/1
بدينوســيله به آقــاى على حيدرى فرزند رضا ش ش 1209 داراى ش ملــى 3931136401 (ضامن) 
احدى از بدهكاران پرونده كالســه 9600339 كه برابر گزارش اداره پســت مالير  در آدرس متن ســند و 
اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 178606685-86/12/5 بين 
شما و بانك سپه شعبه ميدان آزادى مالير مبلغ 29/274/637 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 4/565/363 
ريال بابت ســود و مبلغ 45/591/974 ريال بابت خســارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 79/431/974 ريال 
بانضمام مبلغ 16/688 ريال خسارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين 
اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ 
انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات 

اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/236
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى ابالغ  اجرائيه كالسه 139704026781000058/1
بدينوســيله بــه خانــم معصومه حســينى نــام پــدر مــراد علــى متولــد 1361/6/10 ش ملى 
3932824121 ش ش 1741 (متعهــد) و آقايــان مراد على حســينى فرزند محمــد ش ش 1 و رضا 
زمانــى فرزند رحيــم ش ش 389 (ضامنين) بدهــكاران پرونده كالســه 9700063 كه برابر گزارش 
اداره پســت مالير شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 178603431-
1386/4/28 بين شــما و بانك ســپه شعبه شهداء مالير مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل طلب و 
مبلغ 13/246/400 ريال بابت ســود و مبلغ 92/716/797 ريال بابت خســارت تاخير تاديه جمعا به 
مبلغ 155/963/197 ريال بانضمام مبلغ 32/437 ريال خسارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار 
مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج ومنتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد. م الف/235
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058000513 مــورخ 1397/3/2 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد نيكو صالح فرزند جعفر بشــماره شناسنامه 
58 كدملى 2594069493 صادره از رشــت به مقدار 28875 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين ديمزار به مســاحت 73267/66 مترمربع پالك 7 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 6 فرعى از 
192 اصلى واقع در قريه آب باريك از مالكيت رســمى و مشــاعى متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5239– تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/3/29 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/13
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى مهدى سنائى نژاد فرزند عباسعلى
خواهان خانم زهرا انصارى مقدم دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى سنائى فرزند عباسعلى 
به خواســته مطالبه نفقه ايام گذشــته از 96/1/1 لغايت صدور و اجراى حكم با جلب نظر كارشــناس 
و تعيين نفقه دو فرزند مشــترك به نامهاى ســارا و امير ابوالفضل و جبران خســارات قانونى و هزينه 
دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709985501200078 شعبه 
12 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/13 
ســاعت 8/30 تعيين كه حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/753
 مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حســن شفيعى فرزند غالمرضا به نشــانى استان سيستان و 
بلوچستان ، شهرستان زاهدان ، شهر زاهدان ، خ مصطفى خمينى حدفاصل طالقانى آزادى ، مشخصات 
محكــوم عليه محكــوم عليهم: على على جانى ها مجهــول المكان ، محكوم به: به موجب دادنامه شــماره 
9609975500600692 مــورخ 1396/2/12 صــادره از شــوراى حــل اختالف شــماره 6 زاهدان 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشــت ميليون و ششــصد و چهل و پنج هزار ريال بابت 
اصل خواســته و نيز به پرداخت مبلغ دويســت و هفتاد و شش هزار و صد و بيست ريال بابت هزينه 
دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 1396/10/12 لغايت 
يوم الوصول بر طبق شاخص بانك مركزى در حق محكوم له ضمنا حق االجرا بر عليه محكوم عليه مى باشد. 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 

قانون اجراى احكام مدنى)م الف/755
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زينب فهندژ سعدى فرزند حاجى
خواهــان آقاى الل محمد ايرندگانى فرزند جان محمد دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم زينب 
فهندژ ســعدى فرزند حاجى به خواسته الزام به تنظيم سند و انتقال سند ملك مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409985430100022 شعبه دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان خاش ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/22 ســاعت 11/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/166
منشى دادگاه حقوقى شعبه دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان خاش

آگهى مزايده و فروش ملك
طبــق پرونــده شــماره 940091 اجرايــى ايــن دادگاه محكوم عليــه مهدى گــزدرازى محكوم به 
پرداخت مبلغ 1/144/808/024 ريال در حق بانك ملت سرپرســتى شــعب اســتان بوشــهر و مبلغ 
57/240/401 ريــال بابت نيم عشــر دولتى گرديده اند و با توجه بــه اينكه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجراى حكم اقدام ننموده بنا به درخواست محكوم له به منظور استيفاء 
حقوق خويش به اســتناد مواد 137 الى 145 قانون اجراى احكام مدنى ملك ذيل توقيف و توســط اين 
واحد به فروش مى رســد: مشخصات ملك: شــماره ملك 25 فرعى از 2651 اصلى و به شماره سريال 
ســند مالكيت 591824ب93 بخش دو بوشهر به مالكيت آقاى عبداله اندايش فرزند حسين واقع در 
بوشــهر خيابان امامزاده عبدالمهيمن كوچه انديشه 2 فرعى چهارم سمت راست انتهاى اولين بن بست 
، سمت راست كه مساحت كل عرصه ملك 127/19 مترمربع و مساحت زيربناى آن 100 مترمربع مى 
باشد ، نماى ساختمان سراميك ، نوع پوشش سقف ها تيرآهن با پوشش كناف و نوع كاربرى مسكونى و 
قدمت ساختمان 16 سال است. ارزش 127/19 مترمربع عرصه سهم ملك 1/526/280/000 ريال 
و ارزش حدود 100 مترمربع زيربنا 300/000/000 ريال و ارزش امتياز آب و برق 20/000/000 
ريال كه توسط كارشناس در مجموع 1/846/280/000 ريال تعيين گرديده است. مزايده روز يكشنبه 
مورخ 1397/4/31 راس ساعت 11 الى 12 صبح از مبلغ تعيين شده توسط كارشناس شروع و شخصى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد به عنوان برنده مزايده شــناخته خواهد شــد و برنده مزايده مى 
بايست 10 درصد از وجه پيشنهادى را نقدا و فى المجلس به حساب دادگسترى توديع نمايد و نسبت 
به مابقى آن حداكثر ظرف مدت يك ماه اقدام نمايد واال وجه توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد عالقمندان مى توانند در مدت پنج روز قبل از روزى كه براى فروش معين شده 
است اموالى را آگهى شده مالحظه نماييد ضمنا متقاضيان مى توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجراى 

احكام حقوقى دادگسترى بوشهر جهت برگزارى مزايده حضور يابند. م الف/461
مدير دفتر اجراى احكام شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى بوشهر

آگهى احضار متهم (مطابق ماده 560 قانون آئين دادرسى كيفرى)
در پرونده كالســه 9609987413301676 شعبه سوم بازپرســى دادسراى عمومى وانقالب ياسوج 
آقاى عبدالهادى هدايتى فرزند شمشــير به اتهام تهديد و ضرب و جرح و خيانت در امانت موضوع شــكايت 
خانم غالمرضا افتخارى يوسف آباد فرزند مير قادر (تلفن: 09171417106) تحت تعقيب مى باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف مدت 30 (سى روز) از تاريخ نشر آگهى در شعبه سوم بازپرسى 
دادســراى عمومى وانقالب ياسوج به ياســوج به آدرس ياســوج ابتداى بلوار ابوذر تقاطع بلوار ابوذر و بلوار 
كاشــانى مجتمع دادســرا و دادگاه هاى عمومى وانقالب ياسوج حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت 
عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار عقيده مى نمايد طبق قانون متهم حق داشــتن يك نفر وكيل را 

دارد. 
بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب ياسوج

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ســهيال كرمى داراي شماره شناســنامه 4120130101 به شرح دادخواســت به كالسه 97/28 
اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نامدار كرمى به شماره 
شناســنامه 11 در تاريخ 96/1/28 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- على اكبر كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمى ش م 4130523155 ش ش 53490 – 
2- فريبا كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمى ش م 4130510029 ش ش 52174 -3- فرزاد كرمى فرزند 
مرحوم نامدار كرمى ش م 4131961229 ش ش 210 – 4- محمد كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمى ش م 
4132211452 ش ش 288 -5- فريده كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمى ش م 4132283658 ش ش 
198 – 6- افســانه كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمــى ش م 4133092244 ش ش 14948 -7- فرزانه 
كرمــى فرزند مرحــوم نامدار كرمــى ش م 4133092252 ش ش 14449 -8- فتانه كرمى فرزند مرحوم 
نامــدار كرمى ش م 4133346122 ش ش 15914 -9- ســهيال كرمى فرزند مرحــوم نامدار كرمى ش م 
4120130101 ش ش اختصاصى 10- مهين كلهرى همسر مرحوم نامدار كرمى ش ملى 4131642042 
ش ش 517 -11- فاطمه كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمى ش ملى 4120251829 ش ش اختصاصى 12- 
عليرضا كرمى فرزند مرحوم نامدار كرمى ش ملى 4120429644 ش ش اختصاصى. ضمن انجام تشريفات 
قانوني درخواســت مزبور در يك نوبــت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در 

اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرهاد ريگى فرزند عبدالغنى بشماره شناسنامه 9460 متولد 1360 صادره از زاهدان با استناد 
به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 97/101-1 دادخواست مورخ 
97/3/19 تقديم شوراى حل اختالف حوزه 1 شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان آذر 
كهرازهى ســنگان فرزند نعمت اله بشــماره شناسنامه 3610072652 متولد ســال 1365/5/1 صادره از 
زاهدان در تاريخ 97/1/13 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- فرهاد ريگى فرزند 
عبدالغنــى ش ش 9460 متولد 1360 صــادره از زاهدان زوج 2- هاجره كهرازهى فرزند عبدالرحيم ش م 
3719602559 متولد 1354 صادره خاش مادر 3- حســين ريگى فرزنــد فرهاد ش ش 3614149791 
متولد 1394 صادره زاهدان فرزند 4- حســام ريگى فرزند فرهــاد ش ش 3710968836 متولد 1390 
صــادره خاش فرزنــد 5- عماد ريگى فرزند فرهاد ش ملــى 3613792656 ش ش 1393 صادره زاهدان 
فرزند ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا 
چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن 
مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به 
آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/167
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: مهدى وجدى 
فرزند فيروز به نشانى شهريار شهرك وايين بعثت 5 پ 38 واحد 2 – خوانده/ خواندگان:  زهرا موالئى بنفشه 
درق فرزند على بنشــانى مجهول المكان - خواســته مطالبه وجه چك به ميزان پنجاه ميليون ريال به انضمام 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه - گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و 
جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت 
به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى مهدى وجدى بطرفيت زهرا موالئى بنفشه درق 
به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت يك فقره چك به شــماره 8388603 مورخ 96/7/10 در 
عهده بانك پست شعبه 2100364 گلشهر بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به 
اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين 
به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و 
وقت رســيدگى از طريق نشــرآگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا 
ادا دين ارائه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از 
هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 519 قانون آيين دادرسى 
دادگاههــاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانــون صدور چك حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ هفتصد و ده هزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى 

در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد م الف/29088
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم  على عباس زاده فرزند محمد حسن
خواهان خانم مريم رضايى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على عباس زاده به خواسته طالق مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609985477301220 شعبه ســوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگســترى شهرستان زابل ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/27 ساعت 09/00 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/593
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم راضيه بيگى زاده مريكى داراى شناســنامه شــماره 46802624 به شــرح دادخواست به كالسه 
126/97 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عيسى محمودى 
نســب بندرى بشناســنامه در تاريخ 97/3/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- همسر دائمى – راضيه بيگى زاده مريكى 2- مادر متوفى كبريا بيگى زاده مريكى 
. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان غالمرضا رحمانى


