
11 سه شنبه  5 تیر 1397  شماره 4775  آگهی

آگهى مفقودى
سند مالكيت موتور سيكلت نامى تيپ CC/125 مدل 1394 به شماره موتور 0124NBE043581 و تنه 
NBE000125A9400259 و شــماره شهربانى 481-78963 بنام اينجانب آقاى محمد جعفر احمدلو مفقود از 

درجه اعتبار ساقط است.(زنجان)

شناسنامه(برگ سبز) و كارت و پالك سينى خودرو سوارى پرايد 131SL برنگ نوكمدادى-متاليك بشماره 
موتور 4226146 و شــماره شاســى S1412290797175  و شــماره پالك ايران 84- 726 د 51 به نام يحيى 

نورانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو مينى بوس هيونداى تيپ كروز مدل 1382 برنگ سفيد معمولى بشماره شاسى 
3790179890745 و شماره موتور 379113097026398 و شماره پالك ايران 84- 482 ع 11 به نام زرغام 

برخوردارى احمدى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

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 باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
گنبدكاووس به نشانى:استان گلستان-گنبدكاووس–جنب بيمارستان تامين اجتماعى –انتهاى خيابان آتش نشانى 

ارسال نمايد. گنبد

برگ سوارى سايپا 111 مدل 1396 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 36- 673 م 62 به شماره موتور 
M13/5845914  وشــماره شاســى NAS431100H5713154 بنام على جلمبادانى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

برگ ســبز وانت نيســان رنگ آبى ســير روغنى پــالك ايــران58-363ب36 ش موتور022199 شاســى 
098544 مدل 1373 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

تسلسل اسناد و شناسنامه مالكيت پرايد به شماره ايران72-277ل37 ش موتور463484 به نام سيده 
فاطمه ابراهيم زاده مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى فتحعلى حاتمى بموجب درخواســت كتبى منضم به دو برگ استشــهاد محلى مصدق، مدعى است سند 
مالكيت خود را به شــماره مسلســل 410417- الف 85واقع در شــهركرد بخش ده تحت پالك 343 فرعى از 4- 
اصلى را به ميزان 12661- يك ميليون و پانصد و شصت و دو هزار پانصدم حبه مشاع از 72 حبه را در اثر سهل 
انگارى مفقود و تقاضاى صدور ســند المثنى نموده اســت مراتب مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اســناد و 
امالك آگهى ميگردد. علهذا هر كس مدعى انجام معامله به غير از آنچه در اين آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشد ميتواند از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز با ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به 
اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت 
مذكور چنانچه اعتراض واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل سند يا سند معامله ارائه نشود المثنى سند 

مالكيت مرقوم صادر و تسليم خواهد شد. 
 بشارتى-  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

ابالغيه 
بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى بدينوسيله 
به آقاى محمد حسين عسكرى فرزند احمد على ابالغ ميگردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى جهت رسيدگى 
به اتهام وارده به ايشان ، داير بر ترك انفاق همسر و فرزند ، توهين ، ضرب و جرح عمدى و رابطه نا مشروع موضوع 
شكايت خانم وجهه رمضانى نژاد فرزند يداله در شعبه چهاردهم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمان واقع 
در بلوار 22 بهمن مجتمع قضائى حاضر شــويد ، بديهى اســت عدم حضور مانع تصميم مقتضى نخواهد بود و قرار 

غيابى صادر مى شود . م.الف: 632
 بازپرس شعبه چهاردهم دادسراى عمومى و انقالب كرمان – حسين جمالى مقدم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
شــماره پرونــده: 970047- خواهان: ســميرا جانى پور مفــرد-  خواندگان: صادق ، شــهناز، اكرم، فاطمه ، 
امين و مهران همگى با شــهرت جانى پور مفرد- خواســته: اثبات و نفى نسب- وقت رسيدگى: 7/ 5 / 97 ساعت 
11- خواهان دادخواستى تسليم دادگاه عمومى انديمشك نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم حقوقى دادگاه 
انديمشك ارجاع و به كالسه فوق ثبت گرديده كه وقت رسيدگى براى آن تعيين شده على ايحال به علت مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود كه خوانده از نشر آگهى ظرف 30 روز به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت رسيدگى تعيين شده در 

جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقى دادگاه انديمشك- محمدى كيا

آگهى مزايده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالســه 930541/ ش 1 ح فيمابين محكوم لهم ســكينه و زينب و عباس و مدينه 
و على همگى فاميلى ســلطانى فرزند ابراهيم و محكوم عليهم ولى و شــرف نسا و حجت اله همگى فاميلى سلطانى 
فرزند ابراهيم كه مطابق با اجرائيه شــماره 9210425840300096 مورخه 1392/07/16 كه محكوم عليهم 
محكــوم اند به فروش يك باب منزل مســكونى به متــراژ 260 متر مربع واقع در قريه عزيز به شــماره 17 طبق 
نظريه كارشــناس كه قابل افراز نمى باشــد و با عنايت به نظريه كارشناســى به مشخصات ذيل الذكر: 1 – آدرس 
ملك – بجنورد – قريه عزيز – شماره 170 شرق سپاه – خيابان امام محمدباقر (ع) – كوچه قداست پالك 6 متعلق 
به ابراهيم ســلطانى  2 – ملك مذكور طى يك برگ قولنامه عادى به تاريخ 1370/07/15 توســط مرحوم ابراهيم 
سلطانى از آقاى احمد عزيزى خريدارى شده است و هم اكنون در آن شرف نساء نامور همسر مرحوم و آقاى حجت 
ســلطانى با خانواده خويش در آن ســكونت دارند كه طبق اظهارات آقاى على سلطانى تاكنون وجهى به عنوان اجاره 
توســط ايشــان به مابقى وراث پرداخت نشده اســت 3 – كل عرصه ملك فوق الذكر 260 متر بوده كه در آن يك 
ساختمان بصورت همكف (يك سقف) با ديوار باربر آجرى و سقف تير آهن با پوشش طاق ضربى با مساحت حدودا 
100 متر مربع با قدمت حدودا 30 سال در آن احداث گرديده است و اعيان مذكور شامل سه عدد اتاق بزرگ و 
آشپزخانه و حمام و تراس مسقف مى باشد كه دو اتاق آن در اختيار آقاى حجت سلطانى با خانواده خود و يك اتاق 
خانم شرف نساء نامور در آن سكونت دارد سرويس بهداشتى به صورت آجرى به مساحت 5 متر مربع در داخل حياط 
مى باشد ساختمان بدون نماسازى و كف سازى محوطه حياط بوده و درب ورودى اصلى به ملك چوبى و دربها و پنجره 
ها و حفاظ طبقه مسكونى همكف آلومينيوم با شيشه تك جداره مى باشد بدنه داخلى ساختمان گچ سفيد و كف واحد 
سيمانى مى باشد در قسمت شمالى ملك پشت ساختمان مسكونى بقاياى ساختمان تخريب شده قديمى به مساحت 
حدودى 35 متر مربع با ديوار گلى و سقف چوبى غير قابل استفاده وجود دارد ملك مذكور داراى انشعابات آب و 
برق و گاز بوده و فاقد سابقه ثبتى مى باشد در حال حاضر با توجه بررسى هاى انجام شده و موقعيت جغرافيايى ملك 
و ابعاد و نوع كاربرى مسكونى ملك و عرف منطقه و قدمت بنا و سازه و ارزش امالك مشابه و همجوار عوامل نافذ 
و موثر در ارزيابى امالك لذا ارزش اعيان و عرصه توسط كارشناس محترم دادگسترى به مبلغ 980/000/000 
ريال معادل نود و هشت ميليون تومان كارشناسى گرديده است و اينك پس از سير مراحل قانونى مقرر گرديده 
كه اموال توقيفى در روز سه شنبه مورخ 97/04/19 راس ساعت 12/30  الى 13 و از طريق مزايده حضورى در 
محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد ، بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده ميتوانند 
پنــج روز قبــل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع  مطلــع  و در صورت تمايل از مورد مزايده 
بازديد نمايند. بديهى اســت مزايده از قيمت ارزيابى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و 
ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در 
صورت عدم پرداخت الباقى ( نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد - كريمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 1397603010580000441 مورخ 1397/3/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم هانا منتظرى فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 12093 كدملى 0453520650 
صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 1537/8 مترمربع پالك 47 فرعى 
مفروز و مجزى شده از پالك 7 فرعى از 69 اصلى واقع در قريه وليران از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 
محرز گرديده است. 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 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5209– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/20 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/4/5
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى 
به تاريخ 1397/2/8 در وقت مقرر جلســه شــعبه 6 شوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير 
تشــكيل شده است. شــورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به 
صدور رأى مى نمايد. 9709973852900153. در خصوص دعوى محمدجان كريمى فرزند نصراله ساكن لردگان 
خيابان دادگســترى دفتر وكالت آقاى احمد توجونى اصل بطرفيت 1- رحيم احمدى ريزى فرزند على 2- محســن 
سعيدى فرزند هوشنگ مجهول المكان با وكالت آقاى احمد توجونى اصل – به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و هشتاد 
ميليون ريال  بعنوان اصل خواسته به عالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه در حق الوكاله وكيل به استناد 
يك فقره چك به شماره 102116 مورخ 96/4/19 به عهده بانك ملى ايران شورا با توجه به گواهى عدم پرداخت 
بانك محال عليه و امضاء خوانده اول در ذيل چك كه توسط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و امضاء ساير خواندگان 
در پشــت چــك و با عنايت به وجود چك مســتند دعوى  در يد خواهان و نظر به اينكــه امضاهاى مذكور از تعرض 
مصمون مانده و خواندگان دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نكرده اند، دعوى خواهان را مقرون به صحت 
تشخيص داده و با استناد مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 303 
و 305 و 306 و 515 و 522 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواســته و مبلغ 3/350/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
مبلغ 5/520/000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و همچنين به پرداخت خســارت تاخير تاديه 
نســبت به خواســته از تاريخ سر رسيد چكهاى مذكور بر مبناى تناســب تغيير شاخص ساالنه اعالمى از سوى بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد، در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. حكم صادر شده غيابى و ظرف مهلت از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس 

ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه  ششم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000911 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
باقر ولى زاده فرزند حاجى به شــماره شناســنامه 1440 صادره از مهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بناى احداثى به مســاحت 200  متر مربع پالك  25 فرعى از 9- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 25 فرعى از 
9- اصلى قطعه واقع در لجران خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر شكوهى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 356
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/19                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

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

برابر راى شماره 139760327001000144 و 140 و 142 و 94 و 93 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك 
زنجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محسن بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 3063صادره از 
مركزى و اقاى حبيب اله بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 4233 و كد ملى 4283219861 و آقاى ابوذر 
بيگدلى فرزند اباســعد بشماره شناسنامه 1896 و كد ملى 4283217425 و آقاى مهدى بيگدلى فرزند اباسعد 
بشماره شناسنامه 2433 و كد ملى 4283222755 و فريده بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 1897 و 
كد ملى 4283217433 و محسن بيگدلى فرزند اباسعد بشماره شناسنامه 3063 و كدملى 4283229032 هر 
يك نسبت به سهم االرث در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 208940متر مربع پالك 812 فرعى 
از 53 اصلى واقع در بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رســمى آقاى اباســعد بيگدلى محرز گرديده اســت .  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 داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ،  دادخواســت خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/4/5- تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/20

مجتبى محمد لو- رئيس ثبت اسناد و امالك

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى شهرام بايزيدى داراى شناسنامه شماره 581 كدملى 3731984946  به شرح دادخواست به كالسه 
960650 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصراله بايزيدى 
به شناسنامه 18 كدملى 3732644049 در تاريخ  96/2/30  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زير: 1- ثويبه بهرامى بــه ش.ش 1308 ت ت 1333/5/9 
شــماره ملى 3730825984 همســر متوفى 2- ايرج بايزيدى به ش.ش 381 ت. ت 1349/6/1  شــماره ملى 
3731976821 پسرمتوفى 3-شهرام بايزيدى به ش.ش 581 ت.ت 1350/6/28 شماره ملى 3731984946 
پسرمتوفى 4-شهريار بايزيدى به ش.ش 985 ت. ت 1355/6/25 شماره ملى 3732375749 پسرمتوفى. به 
غير از نامبردگان وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى 
ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــداز تاريخ نخستين 

آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 5795
رئيس شعبه 8شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه
مشــخصات محكــوم له: زانيار حســنى  مشــخصات محكــوم عليه: فرهــاد احمدى  بــه موجب راى شــماره 
709978752900063 مورخ 97/2/2 شــعبه 9 شــوراى حل اختالف شهرســتان ســنندج محكوم عليه فرهاد 
احمدى ملزم است با حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى نسبت به انتقال  و تنظيم سند يكدستگاه سوراى خودرو 
پيكان به شــماره انتظامى 58 ب 182- 83 به نام خواهان اقدام نماييد همچنين محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
2/850/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت. مشاراليه مكلف است پس از انتشار اين آگهى ظرف 10 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اين 

صورت پرونده جهت اقدام قانونى به اجراى احكام ارسال خواهد شد. م/الف:5792
اسدزاده – مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سنندج

آگهى حصر وراثت
خانم محبوبه علوى ف على به شرح درخواستى كه به شماره 970296 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور 
گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان على علوى ف ابراهيم ش ش 540 صادره محمودآباد در 
تاريخ 97/3/13  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محبوبه ش م 4989763874   
2-سيده مريم ش م 4988451402   3-نجيبه ش م 4989551486   4-سادات ش م 4989500407 همگى 
علوى   نام پدر:على-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 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 اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى حصر وراثت
خانم محبوبه علوى ف على به شرح درخواستى كه به شماره 970295 اين شعبه ثبت گرديده درخواست صدور 
گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان حديقه حسن زاده ف على اكبر ش ش 192 صادره آمل در 
تاريخ 97/1/3 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محبوبه 
ش م 4989763874   2-ســيده مريم ش م 4988451402   3-نجيبه ش م 4989551486   4-ســادات ش 
م 4989500407 همگى علوى   نام پدر:على-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى حصر وراثت
آقاى رضا قضايى باقرى ف محمدرضا به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970278 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدرضا قضايى باقرى ف احمد ش ش 2 
صادره بابلسر در تاريخ 97/2/16 در شهرستان بابلسر بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-مليحه صفرتبار ف نعمت ش ملى 4988960341 همســر متوفى2-محمد ش ملى 4989761707   3-ماه 
بانــو ش ملــى 4989493397   4-فاطمه ش ملى 498955307   5-رضا ش ملــى 4989647335    6-محبوبه 
ش ملى 4989683005 همگى قضايى باقرى   نام پدر: محمدرضا-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست 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 اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

دادنامه
دادنامــه:9309971291201276  پرونــده:9309981291200743   930759: شــعبه  بايگانــى  ش 
خواهان:قربانعلى بشيرى ف عباس خوانده:مصطفى ميرزاجانى ف رمضان-مجهول المكان خواسته ها:1-مطالبه وجه 
چك2-مطالبه خســارت تاخير تاديه ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى قربانعلى بشيرى به طرفيت مصطفى ميرزاجانى 
مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ 120,000,000 ريال و هزينه دادرســى و خســارت تاخيــر تاديه توضيح آن كه خواهان 
مدعى است به موجب يك فقره چك به شماره 504201 از جارى 276308656 عهده بانك كشاورزى شعبه خيابان 
امام بابل از خوانده طلب دارد منتها خوانده ايرادى به خواســته مطروح وارد ننمود لذا چون وجود اصول الشــه چك و 
گواهينامه عدم پرداخت اصدارى از بانك محال عليه در يد خواهان حكايت از اشتغال ذمه خوانده دارد و هرگاه دينى 
بر عهده كســى ثابت شــد اصل بر بقاى آن اســت مگر اين كه خالف آن ثابت شــود در حالى كه مانحن فيه مفروغ عنه 
مى باشد لذا ضمن پذيرش خواسته خواهان به استناد مواد 310و320 ق تجارت و تبصره ذيل ماده 2 قانون اصالح 
مــوادى از قانــون صدرو چك مصــوب 1382 و مــواد 198-515-519-522 ق آ د م حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت 120,000,000 ريال اصل طلب و پرداخت خسارت تاخير تاديه از سررسيد چك 93/8/15 تا زمان اجراى 
حكم براساس تغيير شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه از جانب اجراى احكام مدنى محاسبه خواهد شد 
و پرداخت 3,725,000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر مى كند اين رأى غيابى است لذا ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر-فريبرز پورطهماسب پور

دادنامه
دادنامــه:9409971291200471  پرونــده:9409981291200090  شــعبه:940092  بايگانــى  ش 
خواهان:قربانعلى بشيرى ف عباس با وكالت سيد احمد يوسفى ف سيد محمدخوانده:مصطفى ميرزاجانى ف رمضان-

مجهول المكان خواسته :مطالبه وجه چك((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى قربانعلى بشيرى با وكالت سيد احمد يوسفى 
به طرفيت مصطفى ميرزاجانى مبنى بر مطالبه وجه به مبلغ 100,000,000 ريال و خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل 
توضيح آن كه خواهان مدعى اســت به موجب يك فقره چك به شــماره 504203 از جارى 276308656 عهده بانك 
كشاورزى بابلسر از خوانده طلب دارد منتها خوانده ايرادى به خواسته مطروح وارد ننمود لذا چون وجود اصول چك و 
گواهينامه عدم پرداخت اصدارى از بانك محال عليه در يد خواهان حكايت از اشتغال ذمه خوانده دارد و هرگاه دينى 
بر عهده كسى ثابت شد اصل بر بقاى آن است مگر اين كه خالف آن ثابت شود در حالى كه مانحن فيه مفروغ عنه مى 
باشد لذا ضمن پذيرش خواسته خواهان به استناد مواد 310و320 ق تجارت و تبصره ذيل ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانــون صدرو چك مصوب 1382 و مــواد 198-515-519-522 ق آ د م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
100,000,000 ريال اصل طلب و پرداخت 3,000,000 ريال هزينه دادرسى و پرداخت 3,600,000 ريال بابت حق 
الوكاله وكيل در حق خواهان صادر مى كند. اين رأى غيابى است لذا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 

اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر-فريبرز پورطهماسب پور

دادنامه
دادنامــه:9309971291201330  پرونــده:9309981291200922  شــعبه:930940  بايگانــى  ش 
خواهان:قربانعلى بشيرى ف عباس با وكالت جواد طهماسبى ف على مراد خوانده:مصطفى ميرزاجانى ف رمضان-مجهول 
المكان خواسته :1-مطالبه وجه چك2-مطالبه خسارت تاخير تاديه((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى قربانعلى بشيرى 
بــا وكالت جواد طهماســبى به طرفيت مصطفى ميرزاجانى مبنى بر مطالبه وجه به مبلــغ 120,000,000 ريال و هزينه 
دادرســى و خســارات تاخير تاديه. توضيح آن كه خواهان مدعى است به موجب يك فقره چك به شماره 504202 از 
جارى 276308656 عهده بانك كشاورزى شعبه شهيد بزاز بابل از خوانده طلب دارد منتها خوانده ايرادى به خواسته 
مطــروح وارد ننمود لذا چون وجود اصول چــك و گواهينامه عدم پرداخت اصدارى از بانك محال عليه در يد خواهان 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده دارد و هرگاه دينى بر عهده كسى ثابت شد اصل بر بقاى آن است مگر اين كه خالف آن 
ثابت شود در حالى كه مانحن فيه مفروغ عنه مى باشد لذا ضمن پذيرش خواسته خواهان به استناد مواد 310و320 ق 
تجارت و تبصره ذيل ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدرو چك مصوب 1382 و مواد 522-519-515-198 
ق آ د م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 120,000,000 ريال اصل طلب و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 
سررســيد چك 93/10/15 تا زمان اجراى حكم براساس تغير شــاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه از 
جنب اجراى احكام مدنى محاســبه خواهد شد و پرداخت 3,700,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق خواهان 
صادر مى كند. اين رأى غيابى است لذا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر-فريبرز پورطهماسب پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمد پاشا فرخى
خواهان حســين معتمديان دادخاستى به طرفيت خوانده محمد پاشا به خواسته خلع يد مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9709981984200079  شــعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رســيدگى 
97/6/5 ساعت 11 تعيين گرديدكه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالســه 970127 موضوع محكوميت شــركت ســيبا سنگ غرب حســب دادنامه شماره 
227 صادره از ســوى شــعبه اداره كار شهرستان دماوند به پرداخت 123408362 ريال بابت اصل خواسته در 
حق محكوم له ســعيد قوى و همچنين مبلغ 500000 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق ، نظر به اينكه 
باســكول پنجاه تنى ســه عدد دينام توســط محكوم له معرفى و توقيف گرديده اســت و توسط كارشناس منتخب 
محترم آقاى پرويز مقبولى به شــرح ذيل مورد كارشناســى و ارزيابى قرار گرفته است با احترام عطف به پرونده 
كالســه 970127 ج موضوع دعوى آقاى ســعيد قدى به طرفيت شركت سيبانگ غرب و دكتر حجت پير مرادى كه 
منجــر بــه توقيف اموال محكوم عليه گرديــده در اجراى قرار صادره ضمن حضور در آن اجــرا و مطالعه پرونده و 
پس از بررسى هاى الزم نتيجه را به شرح اتى به استحضار آن مقام قضايى ميرساند الف) گردشكار: طى اجرائيه 
صادره از اجراى احكام دادگســترى شهرســتان دماوند خوانده را محكوم به پرداخت مبلغ 123408362 ريال و 
توضيحات مندرج در اجرائيه را در حق محكوم له نموده است و اموال مشروحه ذيل مستقر در وضعيت موجود به 
نشانى جاده وادان ، جاده اسالم آباد ، بعد از روستاى على آباد ، شركت سياسنگ غرب، معدن توليد شن و ماسه 
به عنوان مال جهت اجراى حكم و استيفاء محكوم به معرفى و نگهدارى شده است ب) نظريه كارشناسى: 1- يك 
دســتگاه باســكول پنجاه تنى دفنى با كليه متعلقات خاموش كاركرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود 
بــا لحــاظ نمودن هزينه هاى احتمالــى  دمونتاژ و حمل و نقل به ارزش پايه 100000000 ريال 2- يك دســتگاه 
الكتروموتور ســه فاز با قدرت 30 اچ پى با مارك stream مدل l 108-y2-4 خاموش كار كرده و با قابليت بهره 
بردارى در وضعيت موجود به ارزش پايه 3000000 ريال 3- يك دستگاه الكتروموتور سه فاز با قدرت 30 اچ 
پى با مارك ercem مدل 4b3-160l-y3 خاموش كاركرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود به ارزش 
 4-y160l مدل prime پايه 3000000 ريال 4- يك دســتگاه الكتروموتور ســه فاز با قدرت 20 اچ پى با مارك
خامــوش كاركــرده و با قابليت بهره بــردارى در وضعيت موجود به ارزش پايــه 3000000 ريال لذا ارزش پايه 
اموال ذكر شــده جهت شــركت در مزايــده بالغ بر 109000000 ريــال به عنوان قيمت پايــه مزايده اعالم مى 
گردد. نظريه كارشناس به طرفين 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 شد. برنده مزايده مى بايست 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 
نمايــد و قبضهــاى مربوطه را به دفتــر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند و در  غيــر اينصورت و عدم واريز مابقى 
مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزايده 1397/4/30 ساعت 9 صبح تعيين 
گرديد طالبين جهت كســب اطالعات بيشــتر 5 روز قبل از شــروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى 

دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/403
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

دادنامه
پرونده:19/96/546 دادنامه:37-97/1/27 به تاريخ 97/1/22 در وقت مقررجلســه شورا با حضور اعضا 
تشكيل است قاضى شورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر اعضاى شورا ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از 
خداونــد متعال مبادرت به صدرو رأى مى نمايد.خواهان:خدابخش ابراهيم زاده با وكالت آقاى براتى خوانده:فرامرز 
منصورى وســطى-مجهول المكان ((راى قاضى شــورا))در پرونده خواهان خدابخش ابراهيم زاده با وكالت براتى به 
طرفيت فرامرز منصورى وسطى دعوايى به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ وجه يك فقره چك به شماره 
517310-94/7/1 جمعا به مبلغ 33,500,000 ريال به انضمام خسارت دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت زمان اجراى حكم مطرح تقاضاى رسيدگى نمودند خوانده به دليل مجهول المكان بودن در جلسه حضور نيافته 
و آگهى روزنامه پيوســت اســت شورا با نظر به اين كه اسناد ابرازى خواهان يك فقره چك و گواهينامه عدم پرداخت 
بانك محال عليه مى باشــد كه به اصالت اســناد ايرادى به عمل نيامده مفاد اسناد داللت بر تعهد خوانده به پرداخت 
وجه آن ها دارد و نام برده دليل دال بر پرداخت و برائت ذمه خويش ارائه نكردند و بقاى اصل اسناد در يد دارنده 
داللت بر اشتغال ذمه وى دارد لذا با استصحاب بقاى دين بر ذمه خوانده دعوى خواهان را وارد تشخيص و به استناد 
249-310-313-314 ق تجــارت و مــواد 198-519 ق آ د م و تبصــره الحاقــى به مــاده 2 ق صدور چك مصوب 
تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 33,500,000 ريال اصل خواســته و 920,000 ريال 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز خســارت تاخير تاديه از زمان سررسيد سند لغايت زمان اجراى 
حكــم در حــق خواهان صادر و اعالم  مى دارد.رأى صادره غيابى اســت و ظرف مهلت بيســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهى در شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى به مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 

آمل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف آمل-آقاجانى مير

آگهى ابالغ وقت دادرسى و ضمائم و جلسه رسيدگى به مجهول المكان قربانعلى عليخانزاد و ناصر شايقى نژاد
ش پ:8/452/97 بديــن وســيله به مجهــول المكان فوق الذكر ابــالغ مى گردد كه خواهــان بهرام عليجانى 
دادخواســتى به خواســته الزام به تنظيم سند به طرفيت شما در اين شــورا مطرح كه حسب ارجاع و پس از ثبت به 
كالسه 8/452/97 جهت رسيدگى به تاريخ 97/5/6 ساعت 9 تعيين وقت گرديده ليكن به دليل عدم دسترسى به 
نشانى شما مراتب ابالغ وفق ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى و حسب تقاضاى خواهان يك بار در يكى از  روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرســى جهت اعالم نشــانى خود و دريافت نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم حاضر شــويد در غير اين صورت شورا غيابا رسيدگى و تصميم شايسته را اتخاذ خواهد نمود. 

ضمنا چنانچه منبعد نيازى به انتشار آگهى باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
شعبه 8 حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهرشاد فالحى
خواهــان دادخواســتى بــه طرفيــت خوانــده مطــرح كــه به ايــن شــعبه ارجــاع و به شــماره پرونده كالســه 
9409982011400756شــعبه دوم دادگاه عمومــى بخش ســرخرود(101 دادگاه كيفرى دو ســابق)ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 97/5/17 ســاعت 12 تعيين شــدكه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 ق آ د م ،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 گهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در موقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه دوم دادگاه عمومى بخش سرخرود( 101 دادگاه كيفرى دو سابق)-سيد رسول حسينى

ابالغيه
ش بايگانى شعبه:970096 ش پ:9709982056300091 ابالغ شونده  حقيقى:تقى شاكرى ف عباسعلى-

مجهول المكان تاريخ حضور:97/5/21 ساعت 9:30 محل حضور: محمودآباد درخصوص دعوى حبيب بابكى به طرفيت 
شــما در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شــويد .توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابالغ اوراق 
قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود 
بنابراين ضرورى اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. 
چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
شعبه سوم شوراى حل اختالف محمودآباد

آگهى ثبت آخرين تغييرات نام، حوزه فعاليت و اقامتگاه قانونى انجمن صنفى كارفرمايى شــركت هاى ساختمانى و 
تاسيساتى شهرستان هاى تنكابن-عباس آباد-رامسر-چالوس-نوشهر-نور و محمودآباد

به استناد ماده 131 قانون كار جمهورى اسالمى ايران و آيين نامه اجرايى 1371/10/6 مصوب هيأت محترم 
وزيران و به موجب صورتجلســه مورخ 95/7/18 مجمع عمومى عادى و به اســتناد صورتجلســه تعيين ســمت مورخ 
95/8/11 اعضاى هيأت مديره و به استناد صورتجلسه مورخ 96/12/15 مجمع عمومى فوق العاده و ساير مدارك 
ارسالى اسامى و سمت هريك از اعضاى اصلى و على البدل هيأت مديره انجمن صنفى مذكور كه از تاريخ 98/8/23 و 
بازرسان تا تاريخ 97/12/15 به شماره 27/3/2/280 ثبت اين اداره كل گرديده به شرح ذيل اعالم مى گردد:1-
خسرو جليلى-رييس2-مسلم گليجانى-نايب رئيس3-محمود كاظم تمينى-خزانه دار4-نيما اعتماد-دبير5-آرش 
وكيلى-عضو اصلى6-اميد گليج-عضو عى البدل7-حمزه شــاهپورى-بازرس اصلى8-رضا ارشــاديان-بازرس على 
البدل .ضمنا برابر با ماده 22 اساسنامه انجمن صنفى كارفرمايى شركت هاى ساختمانى و تاسيساتى شهرستان هاى 
مذكور كليه مكاتبات ادارى اوراق عادى انجمن با امضاى رييس هيأت مديره يا دبير  ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد 
مالى،اوراق رسمى بهادار و قراردادهاى تعهدآور كه به تصويب هيأت مديره رسيده باشند باامضاى مشترك صاحبان 

امضاى مجاز(رييس و خزانه دار) وممهور به مهر انجمن مذكور معتبر خواهد بود.م/الف
كامران اصغرى-مديركل

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:216/4/97- وقت رسيدگى: در روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 11/15 صبح حوزه 
4 ، خواهــان: ايــرج امامعلى ، خوانده: 1- محمد رضايى 2- محمد باغبانى ، خواســته: مطالبه وجه چك– خواهان 
دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 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/28020
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
به تاريخ 96/11/2، پرونده كالســه: 478/96/7 ، دادنامه: 849 ، مرجع رســيدگى شعبه هفتم شوراى 
حل اختالف ايالم ، خواهان: خانم نسرين جمشيدى فرزند طيارى ، شغل: - ، آدرس ايالم ميدان شهدا خ شهيد 
مفتــح جنــب كتابخانه آيت اهللا حيدرى ، خوانده: ابراهيم اصغرى فرزند اكبر ، شــغل : پيمانكار ، آدرس مجهول 
المكان ، خواســته:- ، گردشــكار: پس از وصول دادخواست به كالســه فوق جلسه شورا در وقت مقرر تشكيل 
و با بررســى محتويات پرونده ختم رســيدگى اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد: در خصوص 
دادخواست خانم نسرين جمشيدى به طرفيت آقاى ابراهيم اصغرى فرزند اكبر مجهول المكان بخواسته مطالبه 
مبلغ 14/977/498 ريال با احتســاب هزينه هاى دادرســى ، خواهان توضيح داده كه اشــتباهاً مبلغ فوق را 
به حســاب خوانده واريز نموده و با تماس تلفنى با ايشــان ، از اســترداد آن خوددارى نموده ، خوانده عليرغم 
ابالغ از طريق نشــر آگهى در جلســه شورا حاضر نشده و كتباً نيز دفاعى بعمل نياورده است با توجه به مراتب و 
مســتندات دعوى خواهان شــامل پرينت پرداختيها كه مطابق با انها ، مبلغ فوق الذكر از سوى خواهان به حساب 
خوانــده واريز شــده و خوانده در مورد مســتحق بودن خــود جهت دريافت مبلغ فوق دفاعــى بعمل نياورده لذا 
قاضى شــورا با اســتناد به ماده 301 قانون مدنى و مواد 198و519 قانون آئين دادرســى مدنى حكم به الزام 
خوانده ، به اســترداد مبلــغ 14/977/498 ريال در حق خواهان و ايضاً پرداخت هزينه دادرســى ، صادر مى 
نمايد راى صادره حضورى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه هاى عمومى حقوقى 

ايالم است. 
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف ايالم- دارابى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عرفان وزيرى فر بشماره شناسنامه 0015414310 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره 970164 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان 
خانم معصومه نبى قنبرى به شماره شناسنامه 12 در تاريخ 1375/5/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفتــه و ورثــه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى عرفان وزيــرى فر فرزند عباس به ش ش 0015414310 
صــادره از تهــران فرزند متوفى 2- خانم زينت قديمى فرزند رمضــان به ش ش 1546 صادره از دماوند مادر 
متوفى 3- آقاى عباس وزيرى فر فرزند حسن به ش ش 1069 صادره از تهران همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5252
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چون تحديد حدود ششــدانگ يك باب ســاختمان شــركت نفت پالك 1 فرعى از 1008- اصلى واقع در 
قطعه يك بخش شــانزده بلوچستان شهرســتان چابهار بلوار صياد مورد تقاضاى شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه چابهار تاكنون به عمل نيامده لذا حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود روز پنج شــنبه ساعت 
10 صبح مورخه 97/4/30 در محل انجام خواهد شــد بدينوســيله به مالكين و مجاورين اطالع داده ميشود در 
موعــد مقــرر در محل حاضر در غير اينصورت تحديد حدود وفق مقررات بعمل آمده و طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى اعتراض به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/9- م 

الف/66
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

آگهى دعوت افراز
چون آقاى ســيد محمد علوى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند عباسعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 1/1623- 
اصلــى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 5180 ز مــورخ 97/3/28 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق 
و حقوقــى در ايــن ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 
97/4/27 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 شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/4/5- م الف/608
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى / خانم فاطمه گرگ (وكالتــا/ اصالتا) – فرزند بديل احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/180- 
اصلــى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 5082 ز مــورخ 97/3/27 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق 
و حقوقــى در ايــن ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 
97/4/27 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 شــد. تاريخ انتشــار: 

1397/4/5- م الف/605
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده اموال نوبت دوم
حسب نيابت صادره از شعبه اول اجراى احكام مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهر تهران و كالسه 
اجرايــى 96/ الف ش /392 عليه آقاى ناصر ســليمى با موضوع محكوميــت پرداخت وجه محكوم له: پالك ثبتى 
74 فرعى از 11 اصلى را به عنوان مال در پرونده معرفى نموده است كه پس از ارجاع امر به كارشناس رسمى 
دادگســترى به شــرح آتى توصيف ، ارزيابى و از طريق مزايده به فروش خواهد رســيد ، ملك واقع در خيابان 
مطهرى به مســاحت 250 مترمربع مشــاع از چهار هزار ســهم عرصه بوده كه پس از بازديد صورت گرفته قطعه 
مورد نظر در صورتيكه هيچ گونه معارض قانونى شخصى يا دولتى نداشته باشد و در هر زمان به طريقه رسمى 
و قانونى قابل انتقال در محاضر رسمى كشور باشد از قرار هر مترمربع به مبلغ يك ميليون ريال معادل يكصد 
هزار تومان و جمعا به مبلغ دويســت و پنجاه ميليون ريال معادل بيســت و پنج ميليون تومان ارزيابى گرديده 
كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده از اين قيمت آغاز خواهد شــد و به باالترين پيشــنهاد به فروش مى رســد 
شــركت در مزايده براى عموم ازاد بوده و متقاضيان مى توانند براى بازديد از ملك مذكور دســتكم يك هفته 
از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى احكام شــوراى حل اختالف رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده 
مى بايســت حداقل ده درصد مبلغ پيشــنهادى را فى المجلس و نقدا و مابقى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت 
نمايد در غير اينصورت مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد در صورت مواجهه روز مزايده با تعطيلى 
غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعد از آن در همان مكان و زمان برگزار مى گردد. زمان مزايده: 

1397/4/20 ساعت 16 صبح ، مكان: دفتر اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن -م الف/5253
مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004001034-97/03/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سلمان خرسندى شمامى 
فرزند اســمعيل  در :1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 233/41 مترمربع به شــماره پالك فرعى 
1308 مجزى از 24 واقع در شمام سنگ اصلى 22 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رستم آباد- خيابان سردار 
جنگل- كوچه زره پوش محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشاراولين آگهى بمدت 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 صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 20 /97/03 تاريخ انتشار 
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آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه) 
با اســتناد اجرائيه شــماره 139604180461000029 مورخ 1396/10/6 صــادره دفترخانه ازدواج 
شماره 23 ازدواج و طالق 10 شهر گنبد كاووس خانم زينب ميرزائى طى نامه وارده 139605029117000502 
مورخ 1396/10/17 تقاضاى بازداشت شش دانگ يك باب ساختمان مسكونى داراى پالك 69 فرعى از 167- 
اصلــى بخش 9 ثبتى ميامى واقع در ميامى ، روســتاى باغچه خيابان دانش روبروى دبســتان حضرت رقيه پالك 
287 كــه ذيــل ثبت 2274 صفحه 259 دفتر جلد 20 به نام آقاى احمد على يارى فرزند محمد را نموده اســت 
كــه طى نامه شــماره 126/5120 مــورخ 1396/10/21 دفتر امالك و بازداشــتى اداره ثبت اســناد و امالك 
ميامــى شــش دانگ پالك مرقوم بازداشــت گرديد كــه به دليل عــدم پرداخت بدهى از ســوى متعهد منجر به 
صدور اجرائيه كالســه پرونده 13960401246000338/2 و شــماره بايگانى 9600059 اين اجرا و كالسه 
9600381 اجراى ثبت گنبد كاووس گرديده اســت كه حدود و مشــخصات آن برابر سند مالكيت از قرار ذيل 
است: شماالً ديوار به ديوار بطول 34/50 سى و چهار متر و پنجاه سانتيمتر به شماره سيزده فرعى ، شرقاً درب 
و ديواريست بطول 19/36 نوزده متر و سى و شش سانتيمتر به خيابان ، جنوباً ديواريست بطول 32/10 سى 
و دو متر و ده سانتيمتر به راه عمومى ، غرباً ديواريست بطول 17/22 هفده متر و بيست و دو سانتيمتر به مرز 
پالك شــماره چهارده فرعى به مساحت كل ششدانگ 607/31 مترمربع و برابر نظر كارشناس رسمى ساختمان 
داراى آشــپزخانه ، اتاق خواب و هال به مســاحت تقريبى 100 مترمربع به انضمام پاركينگ به مساحت تقريبى 
20 مترمربع كه به صورت ســنتى با  ديوار باربر آجرى و طاق ضربى با نماى داخلى گچ و فاقد نماى خارجى و در 
ســمت شــمال غرب پالك يك پاركينگ كه با بلوك سيمانى و سقف ايرانيت و در كنار آن نيز يك انبارى با مصالح 
گلى احداث گرديده اســت و ديوار پيرامونى از مصالح ســنتى سنگ و گل مى باشد و حياط فاقد كف سازى است 
كه در اختيار مالك مى باشد و داراى انشعاب آب و برق و گاز (6692184) ميباشد كه كل عرصه و اعيان جمعا 
به مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد ميليون ريال)  ارزيابى گرديده اســت لذا شــش دانگ پالك مرقوم به 
انضمام كليه امتيازات در روز شــنبه مورخ 1397/4/23 در محل اداره ثبت اســناد و امالك ميامى از ساعت 9 
الى 12 صبح به مزايده گذاشته مى شود مزايده از مبلغ 500/000/000 ريال (پانصد ميليون ريال)  شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته خواهد شــد و حق المزايده مازاد بر مبلغ پايه به عهده خريدار خواهد 
بود. 1- چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى اعالم شــود مزايده در اولين روز كارى بعد از تعطيلى در همان زمان 
و مــكان برگزار مى شــود 2- كليه بدهى هاى موضوع ماده 121 آئين نامه اجــرا به كليه ادارات از قبيل: (آب 
و برق  گاز و ... غيره ) و نهادها و شــركت ها و موسســات عمومى و هزينه نقل و انتقال ســند به عهده خريدار 

خواهد بود. تاريخ انتشار: روز سه شنبه 1397/4/5
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميامى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:272/4/97- وقت رسيدگى: در روز دوشنبه مورخ 97/5/1 ساعت 11/30 صبح حوزه 
4 ، خواهــان: ايــرج امامعلى ، خوانده: 1- محمد رضايى 2- محمد باغبانى ، خواســته: مطالبه وجه چك– خواهان 
دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 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/28019
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

متن آگهى
خواهان آقايان قاســم اســالملو و حســين دانشــور شــايق به طرفيت مجتبى اكبرزاده به خواسته مطالبه 
وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان دماوند واقع در شــهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم 
دادگســترى نموده و به كالســه 141/2/97 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1397/5/13 و ساعت 
16/00 عصــر تعيين شــده اســت به علت مجهول المــكان بودن خواندگان و درخواســت خواهــان و به تجويز 
مــاده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطــالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 

م الف/5255 
 دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

متن آگهى 
شماره بايگانى پرونده:9400091- بدين وسيله به آقاى مهرداد هدايتى فرزند محمد شناسنامه شماره 
103 صادره از آســتانه اشرفيه ساكن دماوند روستاى جابان ابالغ مى شود كه تعاونى اعتبارى كارسازان آينده 
جهت وصول مبلغ 85000000 ريال به استناد چك شماره 460848 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده 
اجرائــى به كالســه 9400091 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مــورخ 1394/12/4 مامور ، محل 
اقامت شــما به شــرح متن سند شــناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد ، عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت. م الف/5254/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
شــماره بايگانى پرونده:9500009- بدين وســيله به آقاى جواد محمدى فرزند احمد شناســنامه شماره 
3660 صادره از دماوند ساكن دماوند ، گيالوند ، روبروى پمپ بنزين ، نبش بلوار شاهد ، امالك قائم ابالغ مى 
شود كه تعاونى اعتبارى كارسازان آينده جهت وصول مبلغ 41000000 ريال به استناد چك شماره 830037 
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500009 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1395/2/12 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود 

اقدام ننماييد ، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/5254/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ
چون خانم اكرم تدينى فرزند ابوالقاسم مجهول المكان محكوم به انتقال و تنظيم سند رسمى شش دانگ 
خودرو پژو به شماره انتظامى 43 ايران – 132ب86 برابر نامه شماره 688/97 مورخه 97/4/4 اجراى احكام 
شــوراى حل اختالف كاشــان در حق محكوم له آقاى حسين مروتى فرزند على گرديده ايد لذا ظرف مدت ده روز 
جهت انتقال ســند مذكور در دفترخانه 317 كاشــان به آدرس كاشان ميدان شورا بلوار ستوده گلبرگ 3 تلفن 

55540555 و دورنگار 55540545 حاضر در غير اين صورت وفق مقررات عمل خواهد شد.
سردفتر 314 كاشان – سيد حميدرضا ميرخباز

ماده  موضوع  كالسه139704001112000088/1  اجراييه  ابالغ  آگهي   
18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا بدينوسيله به آقاي احمد 
فخيمي ذاكر فرزند موسي شناسنامه شماره2423 صادره از همدان ساكن 
تهران مشيريه سي متري صالحي كوچه شيراز پ242 ابالغ مي شود كه خانم 
وكالت  با  ملي0045736634  به شماره  علي  فرزند شمس  زماني  معصومه 
خانم سيمين طهماسبي اقدم و با استنادبه سند ازدواج شماره 1240 مورخ 
مافي  وصول  جهت  ري  شهر  شماره14  ازدواج  رسمي  دفتر   1366/11/1
و  مدني  قانون   1082 ماده  به  الحاقي  تبصره  طبق  كه  مذكور  سند  القباله 
براساس شاخص تورم ساالنه اعالمي بانك مركزي از مبلغ3/000/000 ريال 
به مبلغ 550753769 ريال افزايش حاصل نموده است عليه شما اجراييه 
 139704001112000088 كالسه  به  اجرايي  پرونده  و  نموده  صادر 
مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشكيل  ري  شهر  رسمي  اسناد  اجراي  واحد  در 
1397/3/7 مامور ابالغ (موزع پست) محل اقامت شما به شرح فوق و مندرج 
در متن سند نكاحيه شناخته نشده و اوراق اجراييه بال ابالغ اعاده شده است.
 1354 وارده  شماره  به  بستانكار  وكيل  تقاضاي  به  بنا  لذا   
اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آيين   18 ماده  مفاد  طبق  و  مورخ1397/3/20 
هاي  روزنامه  از  يكي  در  مرتبه  يك  فقط  اجرائيه  مفاد  االجرا  الزم  رسمي 
تاريخ  از  روز  ده  مدت  ظرف  چنانچه  و  شود  مي  آگهي  محلي  كثيراالنتشار 
انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام ننمائيد، عمليات اجرائي وفق مقررات و آئين نامه اجرا جريان 

خواهد يافت.
تهران رسمي  اسناد  اجراي  اول  اداره  الف           12757/م    

فرزند  مقيمي  آقاپور  حاجي  محمد  آقاي  مالكيت   سند  فقدان  آگهي 
ملي5689737585  كد  بابل  از  صادره  شناسنامه857  بشماره  مصطفي 
الي33147   33150 محلي مصدق شماره  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با 
وارده  تقاضاي  برگ  و  429تهران  شماره  رسمي  اسناد  دفتر  توسط 
مالكيت  سند  فقدان  مدعي   97/2/26 مورخ   5450 و   5451 شماره 
طبقه  جنوب  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  از  دانگ  سه 
پالك  تحت  تفكيكي   8 قطعه  كه  بمساحت97/45مترمربع  سوم 
اصلي  از  فرعي  پالك10903  از  شده  مجزي  و  مفروز  ثبتي88/61854 
بمساحت10/80  پاركينگ  بانضمام  تهران  بخش11  در  واقع  مذكور 
بمساحت  انباري  و  زيرزمين  جنوبغربي  در  واقع  تفكيكي  قطعه7  مترمربع 
ثبت15782  ذيل  زيرزمين  در  واقع  تفكيكي   6 قطعه  مترمربع   3/44
شماره  تحت  متولي  فاطمه  بنام  تهرانپارس  دفتر85   250 صفحه 
سند  بموجب  سپس  گرديده  صادر  مالكيت  سند  و  ثبت  چاپي397660 
حاجي  محمد  آقاي  به  تهران   429 دفتر   89/4/27 شماره26554-  ت 
است  گرديده  مفقود  جابجايي  بعلت  است  شده  منتقل  مقيمي  آقاپور 

آنرا نموده است. المثني  درخواست صدور سند مالكيت 
 لذا مراتب در اجراي ماده 120آئين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در 
يك روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله 
از  باشد  نزد خود داشته  را  مالكيت  يا وجود سند  و  به ملك مذكور  نسبت 
بانضمام اصل  را  اعتراض خود  روز  آگهي ظرف مدت 10  اين  انتشار  تاريخ 
اصل سند  گيرد  قرار  رسيدگي  مورد  تا  تسليم  اداره  اين  به  مالكيت  سند 
مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون 
ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم وصول 
به  و  مرقوم صادر  پالك  مالكيت  المثني سند  قانوني،  مهلت  ظرف  واخواهي 

متقاضي تسليم خواهد گرديد.
تهرانپارس  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رئيس  صانعي-  داود  الف       12758/م   

اسمعيل  فرزند  خاكپور  محمدرضا  آقاي  به  بدينوسيله  اجراييه   ابالغ  آگهي 
به شناسنامه شماره11676 صادره از تهران به نشاني: تهران شهيد مدني 
خانم  ميگردد:  ابالغ  پالك299  صفائي  شهيد  خيابان  رسالت  باشگاه  شمالي 
 1391/4/15 شماره11301-مورخ  ازدواج  سند  استناد  به  جهاني  اكرم 
دفتر ازدواج شماره 375 تهران جهت وصول تعداد 200عدد سكه يك بهار 
آزادي عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرايي به كالسه 
9700596در اين اداره تشكيل شده و در جريان است لذا باتوجه به اينكه 
ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن سند ميسر نشده در اجراي ماده 18 آئين 
نامه اجراء اسناد رسمي الزم االجراء مراتب از طريق درج در روزنامه به شما 
ابالغ ميگردد مقتضي است حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين 
آگهي  نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمائيد در غيراينصورت عمليات 

اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت.
تهران رسمي  اسناد  اجراي  پنجم  اداره  الف             12760/م    

دعوتنامه هيات حل اختالف  ( نوبت اول –تجديدنظرخوانده )  تجديدنظرخواه 
سيد مهدي تفضلي مقدم به نشاني استان تهران حكيميه فاز1 خ خرم خ سحر 
كوي پگاته4 پ9   تجديدنظرخوانده شركت آماج صنعت پارسيان به نشاني 
هفت تير ميدان بهار پ151 ط2 واحد5  تجديدنظرخواسته اعتراض به راي 
شماره97/40 مورخ 97/2/18 شعبه هيات تشخيص اداره تعاون كار و رفاه 
اجتماعي شمالشرق تهران محل و وقت حضور اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى 
شمالشرق تهران بنشانى خ سميه نرسيده به پل حافظ خ پور موسى پ 40 
 : ماه 05 سال 1397  تذكر  شعبه هيات تشخيص ساعت 13:15 روز 09 
را  احراز هويت  و مدارك  استناد خود  مورد  كليه مدارك  خواهشمند است 

براى طرح در جلسه هيات حل اختالف همراه داشته باشيد .
 دادخواست به پيوست ارسال مى شود .

 12764/م الف                            سرپرست  اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شمال شرق تهران –داود روشن نيا

  1397/2/18 تاريخ   97/40 شماره  دادنامه  تشخيص   هيات  دادنامه 
اداره  تشخيص  هيات  شعبه  رسيدگي  مرجع     97/40 پرونده  كالسه 
تفضلي  مهدي  سيد  خواهان:  تهران  شمالشرق  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون 
پگاته4  كوي  سحر  خ  خرم  خ  فاز1  حكيميه  تهران  استان  نشاني  به  مقدم 
ميدان  تير  هفت  نشاني  به  پارسيان  صنعت  آماج  شركت  خوانده:  پ9  
گردشكار:  ساير  بيمه  حق  معوقه  حقوق  خواسته:  واحد5  ط2  پ151  بهار 
تشخيص  به هيت  پرونده  ارجاع  و  خواهان  طرف  از  دادخواست  تقديم  با 
موضوع ماده158 قانون كار و انجام تشريفات قانونى جلسه هيئت مذكور 
بررسي  از  پس  و  شده  تشكيل  الذكر  فوق  تاريخ  در  اعضا  كليه  حضور  با 
متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  دادرسي  ختم  پرونده  محتويات 

مبادرت به انشاي راي مي نمايد.
تشكيل  از  پس  كار  قانون  ماده 158  موضوع  تشخيص  هيت   : هيات  راى   
جلسه درخصوص رسيدگي به پرونده كالسه97/40 با حضور خواهان آقاي 
سيد مهدي تفضلي مقدم بطرفيت شركت آماج صنعت پارسيان پس از بررسي 
اوراق و محتويات پرونده هيات باستناد ماده 87 آئين دادرسي كار با توجه به 
عدم ارائه مدارك مثبته اي دال بر وجود رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع 
مواد 2و 3 قانون كار لهذا هيات مابين طرفين رابطه تبعيتي و مزدي را برقرار 
ندانسته و ضمن عدم احراز رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع مواد 2 و 3 

قانون كار قرار به رد دادخواست خواهان را صادر مي نمايد.
 اين راي باستناد ماده 159 قانون كار ظرف 15 روز قابل تجديدنظرخواهي 
در هيات حل اختالف مي باشد و در صورت عدم اعتراض هريك از طرفين و 
قطعي و الزم االجرا شدن راي؛ راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون 
تشكيالت و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ 
راي براي اشخاص داخل كشور و ظرف 6 ماه از تاريخ ابالغ براي افراد مقيم 

خارج از كشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.
اداره  تشخيص  هيات  الف                            12765/م   
نيا روشن  –داود  تهران  شمالشرق  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون 

آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده18 آئين نامه اجراي اسناد رسمي بدينوسيله به 
آقاي مجيد يعقوبي به شناسنامه 81968 صادره از تهران فرزند اصغر بنشاني 
مجهول المكان ابالغ مي شود: خانم معصومه پسنديده فر باستناد سند نكاحيه 
شماره 9877 مورخ 87/11/21 دفتر ازدواج شماره132 تهران براي وصول 
اجرايي  پرونده  بابت  شما  بدهي  آزادي  بهار  يك  طالي  سكه  عدد  تعداد74 
كالسه 9700765 مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده كالسه فوق در 
اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است لذا چون طبق گزارش مامور پست 
آدرس تعيين شده در اجراييه شناخته نشده طبق ماده 18 اصالحي آئين نامه 
اجرا مفاد اجرايي فوق الذكر يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي آگهي ميشود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي 
كه روز رسمي ابالغ اجراييه محسوب مي گردد اقدام به پرداخت بدهي خود 

ننمائيد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب ميگردد.
نژاد علي   – رسمي  اسناد  اجراي  پنجم  اداره  رئيس  الف            12763/م     


