
11 دوشنبه  11 تیر 1397  شماره 4780  آگهی
آگهى مفقودى

سند كارخانه و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پرايد تيپ 132 مدل 1388 برنگ نقره اى-
متاليك بشماره موتور 3090840 و شماره شاســى S1422288105529  و شماره پالك ايران 84- 

413 ص 81 به نام يسرا يادگارى ريگى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه مالكيــت ســوارى پرايــد مــدل 1993 بــه شــماره پــالك 37ل277 ايــران72 ش 
موتور463484 به نام سيده فاطمه ابراهيم زاده مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز خودرو پرايد مدل 1376 رنگ ســفيد شــيرى روغنى ش موتور00024418 شاسى 
S1412275523721 پالك ايران72-878س62 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 اصل مجوز حمل ســالح شــكارى دو لول ساچمه زنى ته پر كاليبر 12 مدل نخجير ساخت ايران به 
شــماره ســالح 21700709 به نام رضا على احمدى نام پدر غالمعلى متولد راميان به شماره شناسنامه 

4879488968 به شماره ملى 4879488968 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سند كمپانى خودرو سوارى پيكان تيپ 1600i مدل 82 به شماره انتظامى 288ب28- ايران 49 
به شماره موتور 11282005714 و به شماره شاسى 82558319 به نام رحمت اله محمدزاده فرزند 

على شير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جمعه زاره زئى فرزند شــاه نظر بشماره شناسنامه 3620446008 متولد 1342 صادره از 
زاهدان با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 109-
97-1 دادخواســت مورخ 97/4/9 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه 1 شهرستان خاش نموده ، چنين 
اشعار داشته كه شادروان پرويز زاره زئى فرزند جمعه بشماره شناسنامه 3710088410 متولد سال 
69/10/1 صــادره از خاش در تاريخ 97/2/18 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند 
از:1- شهناز زاره زئى فرزند سلطان محمد ش م 3610286751 متولد 1368 صادره زاهدان زوجه 
متوفى 2- جمعه زاره زئى فرزند شاه نظر ش م 362446008 متولد 1342 صادره زاهدان پدر متوفى 
3- نور جمال زاره زئى فرزند نظر محمد ش ش 123 متولد 1344 صادره پيران مادر متوفى 4- محمد 
طارق زاره زئى فرزند پرويز ش ش 3710977770 متولد 1390 صادره خاش فرزند متوفى 5- طناز 
زاره زئى فرزند پرويز ش م 3614563588 متولد 1397 صادره زاهدان فرزند متوفى  ، اينك پس 
از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 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) ســاختمان قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/203
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى موســى تمندانى فرزند ميردوســت بشــماره شناســنامه 51 متولد ســال 1338 صادره از 
خاش با اســتناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواستى بشماره 110-
97-1 دادخواست مورخ 91/10/9 تقديم شوراى حل اختالف حوزه 1 شهرستان خاش نموده ، چنين 
اشــعار داشته كه شادروان ميردوست تمندانى فرزند مندوست بشماره شناسنامه 2128 متولد سال 
78/8/24 صــادره از ... در تاريخ -/-/- درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- 
شرفناز جمال زهى مقدم فرزند عيدو ش ش 296 متولد 1309 صادره خاش زوجه 2- موسى تمندانى 
فرزند ميردوســت ش ش 51 متولد 1338 صادره خاش فرزند متوفى 3- محمدعلى تمندانى فرزند 
ميردوست ش ش 11 متولد 1336 صادره خاش فرزند متوفى 4- احمدعلى تمندانى فرزند ميردوست 
ش ش 10 متولد 1334 صادره خاش فرزند متوفى 5- حمزه تمندانى فرزند ميردوست ش ش 8867 
متولد 1354 صادره خاش فرزند متوفى 6- ناز بى بى تمندانى فرزند ميردوست ش ش 1 متولد 1331 
صادره خاش فرزند متوفى 7- فاطمه تمندانى فرزند ميردوست ش ش 24 متولد 1340 صادره خاش 
فرزند متوفى 8- پروانه تمندانى فرزند ميردوست ش ش 38 متولد 1345 صادره خاش فرزند متوفى 
9- جنت خاتون تمندانى فرزند ميردوست ش ش 3 متولد 1349 صادره از خاش فرزند متوفى ، اينك 
پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا چنانچه 
شــخص يا اشــخاصى نســبت 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/205
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ماه بى بى مالكى لوطكى فرزند احمد خان داراى شناسنامه شماره 
806 صادره از زابل به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200104 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرشاد مالك نژاد فرزند 
خداداد بشناســنامه 2748 صادره از زاهدان در تاريخ 1396/10/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضى با مشخصات فوق مادر متوفى 
والغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/860
قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

دادنامه
ش دادنامــه:9709971227500245 (رأى دادگاه)):بــه موجب كيفرخواســت صادره شــماره 
8201503-96/12/14 دادســراى عمومى و انقالب محمودآباد بهروز عســگرى ف صمد متهم است 
به سرقت يك دستگاه دوچرخه از منزل سيامك بيشه كاليى  و نيز سرقت از منزل عبدالحميد فدايى و 
ربودن اموال شامل يك دستگاه تبلت با شارژر كابل برق و دستگاه ديجيتال و نيز اتهام حامد چترسفيد 
مبنى بر تحصيل اموال مســروقه،دادگاه با عنايت به شــكايت شكات خصوصى-تحقيقات به عمل آمده 
اداره آگاهى و شعبه اول بازپرسى و نيز اقارير صريح و مقرون به واقع متهم رديف اول نظر به اين كه 
متهم رديف دوم با وصف ابالغ قانونى در جلســه دادرســى حاضر نشــده و اليحه اى نيز ارسال ننموده ، 
ارتكاب بزه انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده لذا به استناد مواد 656و667 ق مجازات اسالمى 
سال75 ضمن رد اموال مسروقه به صاحبانشان و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت آن متهم 
رديف اول را با رعايت قاعده تعدد جرم و ماده 134 قانون مجازات اسالمى سال 92 به تحمل سه سال 
حبس تعزيرى با احتساب ايام بازداشت قبلى و نيز هفتادوچهار ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد و 
متهم رديف دوم را به استناد ماده 662 قانون مجازات اسالمى سال 75 به تحمل شش ماه حبس تعزيرى 
و تحمل چهارضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره نسبت به متهم رديف اول حضورى بوده 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد و در مورد 
متهم رديف دوم غيابى بوده ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه محكمه 

مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى

دادنامه 
پرونده كالسه9509983870000040 شعبه 7دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان تصميم 
نهايى شماره 9709973870000310 خواهان: آقاى محمود خواجه فرزند غالم به نشانى استان كرمان 
شهرســتان جيرفت-جيرفت شركت نفت قسمت ادارى  خواندگان:1. آقاى مهدى حسينى فرد2. آقاى 
فرهادپورباقرى همگى به نشــانى مجهول المكان 3.آقاى محمد حسين مهدوى به نشانى كرمان چهارراه 
خواجو شــركت نفت منطقه كرمان خواسته ها: 1. اســترداد ثمن معامله 2. مطالبه خسارت تاخير تاديه 
3. مطالبه خســارت دادرســى 4. اعالم بطالن معامله پرونده كالســه 9509983870000040 شعبه 
7دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان كرمان تصميم نهايى شــماره 9709973870000310 خواهان: 
آقاى محمود خواجه فرزند غالم به نشانى استان كرمان شهرستان جيرفت –جيرفت شركت نفت قسمت 
ادارى خواندگان : 1. آقاى محمد حســين مهدوى به نشــانى كرمان چهارراه خواجو شــركت نفت منطقه 
كرمان 2. آقاى فرهاد پور باقرى 3. آقاى مهدى حســينى فرد همگى به نشــانى مجهول المكان خواسته 
ها: 1. اعالم بطالن معامله 2. مطالبه خســارت تاخير تاديه 3. مطالبه خســارت دادرسى 4. استرداد ثمن 
معامله  گردشكار: پس از وصول پرونده و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى دادگاه با بررسى 
اوراق و محتويات آن ختم رسيدگى را اعالم و راى صادر مى كند. *راى دادگاه * در خصوص دادخواست 
خواهان اقاى محمود خواجه به طرفيت خواندگان آقايان محمد حسين مهدوى ،فرهاد پور باقرى و مهدى 
حسينى فرد به خواسته اعالم بطالن معامله مبيع مقوم به 201/000/000ريال ارزش منطقه اى ملك 
2500 ريــال و مطالبه اســتردادثمن به نرخ يوم االدا و همچنين مطالبه خســارت تاخيــر تاديه از وقوع 
معامله لغايت اجراى حكم  و مطالبه خســارات دادرســى و تاخير تاديه با اين توضيح كه خواهان در شرح 
دادخواست تقديمى بيان داشته است خوانده رديف اول اقدام به فروش دو قطعه زمين به اين جانب 
نموده حال چون زمين ها متعلق به افراد غير(خواندگان بعدى) بوده و زمين مســتحق الغير درآمده لذا 
تقاضاى رسيدگى و صدور حكم دبر مبناى خواسته را دارد با تشكيل جلسه دادرسى و دعوت از طرفين 
خواهان خواســته را مطرح نموده و خوانده رديف اول با حضور در جلســه منكر ادعاى خواهان گرديده و 
مدعى اســت كه صرفا نقش واسطه را ايفا نموده اســت و خواهان ادعاى خوانده را رد نموده چون ثمن 
معامله را به حساب خوانده واريز نموده است و طرف معامله با خود را شخص خوانده مى داند با صدور 
قرار كارشناســى و ارجاع موضوع به كارشناس رسمى دادگسترى كارشناس صراحتا اعالم نموده است 
اراضــى مذكــور در محدوده ثبتى پالك 119 اصلى بخش 4كرمان قراردارد و دولتى هســتند نظريه به 
طرفين ابالغ گرديد و مصون از هرگونه ايراد باقى مانده است با استعالم از بانك تعاون مشخص گرديد 
كه خواهان ثمن معامله را به شــماره حساب 2800/101/1121073/1 متعلق به خوانده رديف اول 
واريز نموده اســت و حسب اعالم بانك وجوه در چند مرحله از حساب خوانده مذكور برداشت شده اند 
بنابراين دادگاه با توجه به مدارك ابرازى از سوى خواهان مبايعه نامه عادى مورخ 1393/03/29 نظريه 
كارشــناس رسمى دادگسترى كه مصون از هرگونه ايراد باقى مانده و با اوضاع و احوال مسلم موضوع 
نيز مباينتى ندارد استعالم صورت گرفته از بانك توسعه تعاون و اينكه خوانده رديف اول دليلى بر رد 
ادعاى خواهان ارائه ننموده اســت خواســته خواهان را ثابت تشــخيص داده  و مستندا به مواد 519 و 
515 و 502 و 198 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنى و مواد 304 و 391 
و 390 و 198 و 197 قانون مدنى و راى وحدت رويه شــماره 733 هيئت عمومى ديوان عالى كشــور 
حكم بر اعالم بطالن معامله به لحاظ مستحق الغير بودن  مبيع و محكوميت خوانده رديف اول به استرداد 
ثمن معامله(260/000/000ثمن)بر اساس شاخص اعالم شده از سوى بانك مركزى به نرخ روز تاديه 
و همچنين پرداخت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه ( تقديم دادخواست ) در حق 
خواهان صادر و اعالم مى گردد در خصوص دعوى خواهان به طرفيت خواندگان رديف دوم و ســوم به 
خواسته فوق با توجه به اينكه قرارداد بين خواهان و خوانده رديف اول منعقد شده و ثمن معامله نيز 
به حســاب وى واريز گرديده اســت از طرفى خوانده دليلى بر اينكه معامله را به عنوان نمايندگى براى 
خواندگان مذكور انجام داده ارائه ننموده اســت دادگاه دعوى را متوجه ايشــان ندانسته و مستندا به 
بند 4 ماده 84 قانون ايين دادرسى مدنى قراررد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
حضورى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر اســتان كرمان مى 

باشد . م الف699 
رئيس شعبه 7محاكم عمومى حقوقى كرمان –حسين ميرزا بيگى

ابالغ 
در پرونده كالســه9509983872501129 اين شعبه آقاى محمد امين سهرابى فرزند ايرج از 
جهت اتهام ايراد ضرب عمدى و فحاشى موضوع شكايت قاسم حمزه جواران ،ايراد جرح عمدى و فحاشى 
نسبت به منصور حمزه جواران ،ايراد ضرب و جرح عمدى و فحاشى موضوع شكايت پوريا فتحعلى،فحاشى 
موضوع شكايت خانم زينب ظل اسمايى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن 
متهم موضوع شكايت شكات در اجراى مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف يكماه پس از انتشار اين آگهى در شعبه 15بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمان 
واقــع در بلوار 22 بهمن حاضر شــويد نتيجه عدم حضور صدور قــرار غيابى و اتخاذ تصميم قانونى مى 

باشد. م-الف695
 بازپرسى شعبه 15دادسراى عمومى و انقالب كرمان عليرضا ميرزا پور

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى مهدى برآبادى داراى شناســنامه شــماره 634 به شــرح دادخواست به كالسه 
2688-97/4/6 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ربابه زورآبادى به شناســنامه 6 در تاريخ 97/3/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-مهدى برآبادى فرزندمحمد ش ش634 متولد 1338سبزوار 
فرزند2-هــادى برآبــادى فرزندمحمــد ش ش709 متولــد1344 ســبزوار فرزند3- مهــرى برآبادى 
فرزندمحمــد ش ش633 متولد1338 ســبزوار فرزند- ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى حســن اكرمى على آباد داراى شناســنامه شــماره 128 به شرح دادخواست به 
كالســه 2685-97/4/6 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان احمد اكرمى على آباد به شناســنامه 144 در تاريخ 97/3/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-صبورا عمرانى متولد1332ش ش1-

سبزوار-همسر2-حسن اكرمى على آباد متولد1353 ش ش128 سبزوار-فرزند3-جواد اكرمى على 
آباد متولد1374 ش ش0780596099 سبزوار-فرزند4-حســين اكرمى على آباد متولد1358 ش 
ش2681 سبزوار-فرزند5-زهرا اكرمى على آباد متولد1362 ش ش3081 سبزوار-فرزند6-طاهره 
اكرمى على آباد متولد1366 ش ش15607 سبزوار-فرزند7-مهدى اكرمى على آباد متولد1351 ش 
ش131 سبزوار-فرزند8-على محمد اكرمى على آباد متولد1356 ش ش1204 سبزوار-فرزند-ورثه 
ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى آقاى محمد 
نصرتى فرزند سرمســت مجهول المكان كه در پرونده كالسه 9509987412701379 شعبه چهارم 
داديارى اين دادسرا، حسب شكايت خانم فرنگيس شهيدى فرزند محمد داير بر توهين از طريق فحاشى 
، ضرب و جرح عمدى ، تخريب وســايل منزل تحت تعقيب ميباشــد. ابالغ مى گردد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهى در اين شعبه داديارى حاضر و از خود دفاع نمايد واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد ضمنا هزينه انتشار آگهى بر عهده دادگسترى مى باشد. 
داديار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب ياسوج

آگهى مزايده نوبت اول
با توجه به صدور سه مورد نيابت اجرايى صادره از شهرستان بادرود عليه  آقاى حميدرضا دادور 
در پرونده 42/97 مبلغ 230/207/000 ريال و در پرونده 43/97 مبلغ 129/368/000 ريال و در 
پرونده 44/97 مبلغ 240/000/000 ريال كه جمعا مبلغ 599/575/000 ريال در حق محكوم له و 
پرداخت نيم عشر دولتى كه مقدارى از اموال محكوم عليه شامل: در خصوص پرونده هاى بشماره 42 و 
43 و 97/44- 1397/3/13ن اجرا مبنى بر ارزيابى يكواحد دامدارى واقع در جاده قديم قم – كاشان 
مشكان پشت مسجد الحسين متصرفى خانم نرگس فروغى در محل متنازع فيه حاضر و پس از معاينه 
محل و بدين شرح به استحضار ميرساند: برابر پروانه دامدارى كوچك روستايى كد 7/4/12/4-207 
بشــماره 48444/530-1382/10/12 اقدام به احداث و بهره بردارى از يكواحد دامدارى گاوهاى 
شيرى – داشتى نموده است قدمت دامدارى مذكور بيش از 15 سال و مساحت تقريبى عرصه آن 884 
مترمربع و محل نگهدارى دام با مســاحت تقريبى 160 مترمربع و اتاق كارگرى در دو طبقه و انبارى با 
مساحت تقريبى 70 مترمربع با ديوار آجرى محصور شده است از آنجايى كه بها و ارزش امالك بر اساس 
عرضه و تقاضا و قيمت روز و سياســتهاى دولت تعيين مى گردد و نيز جهت ارزيابى ، عوامل عديده اى 
از قبيل موقعيت محلى ، مســاحت عرصه ، ميزان بر نوع بنا و قدمت ســاخت و ســاز ، نوع كاربرى و ... 
موثر مى باشــند. لذا با در نظر گرفتن كليه شــرايط و عوامل موثر ارزش ملك موصوف در حال حاضر و 
در وضعيت موجود بشــرح فوق بدون در نظر گرفتن امتيازات آب و برق و ارزش خام پروانه دامدارى 
به مبلغ 750/000/000 ريال معادل هفتصد و پنجاه ميليون ريال تقويم و ارزيابى مى گردد. توقيف 
پس از جرى تشريفات قانونى و اينكه كارشناس رسمى / منتخب دادگسترى پس از بازديد بشرح ذيل 
اقدام به ارزيابى نموده در تاريخ 1397/5/8 از ســاعت 12 الى 13به مزايده مى گذارد به هركس و 
كسانى كه از مبلغ كارشناسى شده ذيل الذكر شروع واالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به او فروخته 
خواهد شــد خريدار مى بايســت ده درصد ار ارزش كل اموال را فى المجلس توديع نمايد و مابقى را 
ظرف مهلتى كه از ســوى مســئولين و متصديان اجراى احكام تعيين و حداكثر آن از يك ماه تجاوز نمى 
كند مى بايست پرداخت نمايد چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقى بهاء 
اقدام ننمايد سپرده اول پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد خواهد گرديد. 
كسانيكه مايلند اموال را مالحظه و بازديد نمايند مى توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به دايره اجراى 
احكام مدنى دادگســترى كاشــان مراجعه نمايند. ضمناً مزايده در دايره اجراى احكام مدنى شوراى حل 

اختالف دادگسترى كاشان برگزار مى شود.
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609988323800050 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (105 
جزايى سابق) تصميم نهايى شماره – شكات: 1- آقاى مهدى يزدانى مهر فرزند على به نشانى كرمانشاه 
، دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه 2- مجتمع دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه معاون 
دادستان به نشانى كرمانشاه خيابان شريعتى كوچه ثبت. متهم: آقاى رضا الفتى به نشانى متوارى  ،اتهام 
ها: 1- تهديد 2- توهين به مامورين (راى دادگاه) به موجب كيفرخواســت شماره 97/310 دادستان 
محترم شهرستان كرمانشاه آقاى رضا الفتى فرزند غالمرضا متهم است به تهديد به ضررهاى نفسانى و 
توهين به مامورين و مقامات در حين انجام وظيفه موضوع شكايت آقاى مهدى يزدانى مهر (داديار محترم 
دادســراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشــاه) اين دادگاه با توجه به شكايت شاكى ، گزارش مرجع 
انتظامى ، متوارى بودن متهم و ساير قرائن موجود در پرونده اتهامات وارده را منتسب تشخيص لذا به 
استناد به ماده 609 و 669 قانون تعزيرات مصوب 1375 و با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 از حيث تهديد به ضررهاى نفســانى متهم را به تحمل دو ســال حبس و از حيث توهين 
به مقامات نيز به تحمل 74 ضربه شالق محكوم مى گردد راى صادره غياى و ظرف مدت بيست رو پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/497
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى نعمت حيدرى با ارائه دو برگ استشــهاديه محلى مصدق شده توسط دفتر اسناد رسمى 90 
سنقر بشماره 710/2746/-97/3/27 و تقاضاى وارده مبنى بر فقدان سند مالكيت مقدار دو دانگ 
و دو پنجم دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه باغ مفروزه پالك ثبتى 1 فرعى از 2071 اصلى بشماره 
سريال 114995 پ 75 واقع در شهرستان سنقر بخش ده كرمانشاه كه ذيل ثبت 20437 صفحه 195  
دفتر 10/111 بنام بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى صادر و تسليم گرديده است كه برابر 
خالصه ســند شماره 98900-86/1/9 دفتر 2 كرمانشــاه بصورت قطع به آقاى نعمت حيدرى انتقال 
يافته اســت و بدليل ســهل انگارى مفقود گرديده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل سند مالكيت و يا اصل سند معامله به اداره ثبت 
سنقر تسليم و رسيد دريافت نمايند در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور و نرسيدن واخواهى 

نسبت به صدر سند المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/11
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر و كليائى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى منصور رستمى با ارائه دو برگ استشهاديه محلى مصدق شده توسط دفتر اسناد رسمى 90 
سنقر بشــماره 710/2754/-97/3/27 و تقاضاى وارده بشماره 210/2753-97/3/27 مبنى بر 
فقدان ســند مالكيت مقدار ششــدانگ يك بابخانه مفروزه پالك ثبتى 4079 فرعى از 4013 فرعى از 
2088- اصلى بشماره سريال 191248 الف 89 واقع در شهرستان سنقر بخش ده كرمانشاه كه ذيل 
ثبت 48906 صفحه 232 دفتر 10/216 بنام منصور رســتمى صادر و تســليم گرديده و بدليل سهل 
انگارى مفقود گرديده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به 
پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا به ضميمه اصل ســند مالكيت و يا اصل ســند معامله به اداره ثبت ســنقر تسليم و رسيد 
دريافت نمايند در غير اين صورت پس از انقضا مدت مذكور و نرسيدن واخواهى نسبت به صدور سند 

المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/4/11
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر و كليائى

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

برابر رأى شــماره 139760301058000777 مــورخ 1397/3/22 هيات 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 مجيد اكبرى فرزند احمد بشــماره شناسنامه 61 
كدملى 0439904133 صادره از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به 
مساحت 380/45 مترمربع پالك 1438 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 152 فرعى از 59 اصلى واقع 
در قريه احمد آباد خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از مالك رســمى و مشــاعى آقاى احمد اكبرى فرزند 
سيف اله 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 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/5271– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/11 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/26
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى( شرح روزنامه)
شــاكى سكينه خميس آبادى فرزند  غالمعلى شكوائيه اى عليه متهم فرزاد حيدرى فرزند فردين 
به اتهام ســرقت تعزيرى يكدستگاه گوشــى همراه تقديم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور 
نموده كه با كيفرخواســت شــماره 9610438370201389 جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه 
كيفرى دو شهرســتان كنگاور واقع در اســتان كرمانشاه شهرســتان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى 
شــهرك مهردشــت ارجاع و به كالســه 9609988374200527 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1397/5/17 و ساعت 8/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى 
و بــه تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

متن آگهى( شرح روزنامه)
شــاكى صادق عســگرى فرزند كاظم شكوائيه اى عليه متهم على پرويزى مستعلى فرزند ايمان به 
اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى تقديم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور نموده كه با كيفرخواست 
شــماره 9710438370200288 جهت رسيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور 
واقع در اســتان كرمانشاه شهرســتان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شــهرك مهردشت ارجاع و به 
كالســه 9409988374200070 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/5/16 و ساعت 8/30 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 344 قانون 
آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى تحرير تركه
در پرونــده كالســه 112/970102 بــا توجه به فوت مرحوم قاســم غالمى فرزنــد اله بخش به 
شــماره ش 5410 صادره از بهار متولد 1304/6/2 كه ســاكن گنج تپه بوده توســط آقاى محمد غالمى 
درخواســت تحرير تركه شــده و قرار تحرير تركه صادر شده و براى تاريخ شنبه 97/5/27 ساعت 10 
صبح نوبت تحرير تركه تعيين گرديد لذا بدينوسيله به تمامى ورثه متوفاى ياد شده يا نمايندگان قانون 
آنها بستانكاران از متوفى و مديونين به وى به هر كس كه هر طريقى حقى به تركه متوفى دارد ابالغ مى 
شود در ساعت و تاريخ ياد شده در شعبه 112 واقع  در بهار خ فدائيان اسالم جهت شركت در عمليات 

تحرير تركه حاضر شوند. م الف/281
رئيس شعبه 112 شوراى حل اختالف بهار

                                                                       رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم زينب مهرى با وكالت بهمن باباجانيان دارنده شماره شناسنامه 746 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه مرحوم عليرضا مهــرى در تاريخ 1396/12/3 در 
سمنان كه آخرين  اقامتگاه دائمى خود وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد ابراهيم 
مهــرى ش ش 587 فرزنــد عليرضا فرزند متوفى 2- محمد مهــرى ش ش 803 فرزند عليرضا فرزند 
متوفى 3- زينب مهرى ش ش 746 فرزند عليرضا فرزند متوفى 4- ام ليال مهرى ش ش 123 فرزند 
عليرضــا فرزند متوفى 5- فاطمه نســاء مهرى ش ش 1155 فرزند علــى رضا فرزند متوفى . و اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

و بالاثر خواهد بود. 
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان- محقق

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم  ســيد احمد قانع فرزند ســيد 
حسين

خواهان عذرى عارف اردن دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سيد احمد قانع به خواسته افراز 
ملك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609985477300228 شعبه سوم 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/9 ساعت 
09/00 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 كثيراالنتشــار 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 دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/673
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محسن راستامنش فرزند خداداد
خواهان خانم گلثوم ناروئى فرزند مهراب دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محسن راستا منش 
فرزند خداداد به خواســته حضانت فرزندان مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9609985430101634 شــعبه دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان خاش ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/8/19 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب 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 نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/207
منشى دادگاه حقوقى شعبه دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان خاش

دادخواست تجديدنظر
تجديدنظرخواه:حسين آهنگر دارابى ف كاظم –مياندورود روستاى دارابكال خ وليعصر جنب مسجد 
تجديدنظرخوانده:محسن آهنگران تجديدنظرخواسته:تجديدنظرخواسته از دادنامه شماره970122-
97/3/13 صادره از شعبه دوم شوراى حل اختالف مياندورود بدوا اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
در مرحله تجديدنظر داليل و منضمات دادخواست:داليل و منضمات دادخواست اليحه اعتراضيه-تصوير 
مصدق دادنامه ((شرح دادخواست)):رياست محترم دادگاه عمومى مياندرود اينجانب نسبت به دادنامه 
شــماره 970122-97/3/13 از شعبه دوم شوراى حل اختالف مياندورد كه در تاريخ97/3/16 ابالغ 
شــده در خواســت رســيدگى مجدد مى نمايد.ضمنا رونوشــت دادنامه بدوى و اليحه اعتراضيه و ساير 

مدارك كه جمعا 3 برگ مى باشد پيوست دادخواست تقديم مى گردد.م/الف97/42
حسين آهنگر دارابى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانــك قرض الحســنه مهر ايران دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بــه طرفيت1-اميرمحمد 
دانافر2-اصغر ســوركى آزاد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 20/97/125 شوراى سارى 
ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لــذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/5/15 ســاعت 9:30 صبح در شعبه 20 
شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 20 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:9509982074500007 خواهان:شــركت پخــش اطلــس دينــا با وكالت ســميه خزائى ف 
محمدباقر خوانده:حسين خانقلى ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى شركت پخش اطلس دينا با مديريت 
عبداله كاظم بيدختى و با وكالت سميه خزائى به طرفيت حسين خانقلى به خواسته الزام خوانده به پرداخت 
62,390,000 ريال بابت چهارفقره چك به شــماره هــاى 153574-94/9/18 و 140640-94/10/8 و 
163479-94/9/13 بانــك انصــار اولى به مبلــغ 10,242,000 ريال دومى 14,450,000 ريال و ســومى 
14,200,000 ريــال و 408696-94/8/19 بانك ســينا به مبلغ 23,500,000 ريال و هزنيه دادرســى و 
خســارت تاخير تاديه ، شــورا باتوجه به  تصوير چك ها و گواهى عدم پرداخت آن ها كه د اللت دارند بر اين 
كــه خوانده صادركننده و خواهان دارنده چك هاى فوق مى باشــد و به علت كســرى موجــودى وجوه چك ها 
قابل پرداخت نمى باشــد و صادركننده چك مســئول پرداخت وجه چك است و به استناد مواد 310-249-

312و313 ق تجــارت و تبصــره مــاده 2 قانون صدور چــك و مــواد 198-515-519 ق آ د م خوانده را به 
پرداخت 62,390,000 ريال بابت چك هاى فوق و 1,622,700 ريال بابت هزينه دادرســى وخســارت تاخير 
تاديه از تاريخ چك ها تا اجراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى است و ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

دادنامه
پرونده:9609982074500015 خواهان:مسعود سميعى پاقلعه ف مشهد با وكالت يزدان قلى پور ف 
سلمان خوانده:سعيد جمشيدى ف رضا-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى مسعود سميعى 
پاقلعه ف مشــهد با وكالت يزدان قلى پور به طرفيت ســعيد جمشــيدى ف رضا به خواســته الزام خوانده به 
پرداخت يكصدوهشتادوپنج ميليون ريال بابت سفته شماره 900055 و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
و خسارت تاخيرتاديه،شورا باتوجه به تصوير سفته فوق كه توسط خوانده صادر و در وجه حامل صادر گرديد و 
وفق قانون صادركننده سفته مسئول پرداخت وجه آن مى باشد به استناد مواد 249-307-308-309 ق 
تجارت و مواد 198-515-519 و522 ق آ د م خوانده را به پرداخت 185,000,000 ريال بابت وجه سفته 
فوق و 2,427,500 ريال بابت هزينه دادرسى و5,700,000 ريال بابت حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ 96/11/7 تا اجراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى است و ظرف بيست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

آگهى حصر وراثت
آقاى امين شبرنگ اسرمى ف موسى به شرح درخواستى كه به شماره 970128 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان موسى شبرنگ اسرمى ف عيسى 
ش ش 51 صادره سورك در تاريخ 76/8/11 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-طاهره فالحتى اســرمى ف ذبيح اله ش ش 1431-همسر متوفى2-شيرين 
ميرزايى اسرمى ف ميرزاآقا ش ش 23-مادر متوفى 3-امير  ش م 2080311360   4-امين ش ش 490   
5-ايمان ش ش 137 همگى شــبرنگ اسرمى   نام پدر: موسى-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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف97/43
مدير دفتر شعبه دوم حكم شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شــماره پرونده: 1/148/97/ش ح وقت رسيدگى:97/5/8 ساعت 12 ظهر خواهان:زهرا ميرزاخانى  
خوانده:ياشــار طيبه خباز-مجهول المكان خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراى حل اختالف بخش نشتا 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده ، به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا و ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگى حضور به هم رساند .م/الف
دبير مجتمع شوراى حل اختالف نشتارود

آگهى حصر وراثت
آقاى مازيار بحرى ف مسيب به شرح درخواستى كه به شماره 2/95/97/ش ح اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مسيب بحرى ف محمداسمعيل ش 
ش 290 صادره تنكابن در تاريخ 97/3/10   بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-صغرى شمسى ش ش 452 همسر متوفى2-مريم ش ش 2   3-محمود  ش 12   4-محمداسماعيل 
ش ش 1   5-مازيــار ش ش 2210041287 همگــى بحرى-فرزنــدان متوفى والغير، اينك شــورا پس از 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش نشتا

آگهى مزايده اموال غيرمنقول-نوبت اول
به حكايت پرونده كالسه 960180 اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محمودآباد محكوم عليه ايرج 
گنجه محكوم است به پرداخت 225171700ريال در حق حميدرضا عابدى نيا و نيز مبلغ 9000000 ريال به 
عنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى اموالى از سوى محكوم عليه محسن گل زاده 
و كارشناســى آن توسط كارشناس منتخب به ميزان -ريال مورد ارزيابى قرار گرفته،لذا نظر به انجام مراحل 
كارشناســى تمامى مال توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/4/26 ســاعت 11 صبح در اجراى احكام مدنى 
شــوراى حل اختالف و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شركت در مزايده مى 
توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر اجراى احكام مراجعه نمايند 
. مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم 
چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت 
يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى مزايده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن 
كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت 
يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.((مشخصات 
مال)):باتوجه به معرفى مال توقيفى محكوم عليه واقع در محمودآباد گالشــپل جنب ســنگ فروشى با حدود 
اربعه شماال به قهوه خانه رجب قاسمى شرقا به باقى ملك محكوم عليه جنوبا به مغازه سنگ فروشى و از غرب 
به خيابان آسفالته آمل محمودآباد مى باشد.مساحت ملك 128 مترمربع واحد تجارى در 2 بخش كه قسمت 
اول مساحت آن 85 متر مربع و قسمت دوم 43 مترمربع مى باشد كه با بررسى جميع جهات ارزش كل عرصه 

واعيان 1,300,000,000 ريال برآورد گرديد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محمودآباد-نظرى

اجراييه
ش پ :20/384/95 محكوم له:رضا سيفى با وكالت معصومه فدايى محكوم عليه:هادى اكبريان-مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 17-96/1/30 شــعبه 20 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت ششصدونودهزارريال 
هزينه دادرســى و نهصدهزارريال بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/12/9 تا زمان 
اجراى حكم و نيم عشر دولتى طبق تعرفه.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم 
عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى

 

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونده كالســه 960940 اجراى احــكام حقوقى محمودآبــاد و به موجب نيابــت صادره از 
دادگســترى دادگاه بخش چمســتان محكوم عليه على عبداللهى محكوم است به پرداخت 15 عدد سكه تمام 
بهار آزادى معادل مبلغ 430,500,000 ريال محكوم لها فاطمه ابراهيمى با وكالت خانم احمدى در اين دادگاه 
و مبلغ 1,000,000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه 
محكوم عليه و تعرفه مال توســط شــخص ثالث محمد عبداللهى نســبت به توقيف و ارزيابى ملك اقدام كه 
مشخصات آن عبارتند از:ملك فوق شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 100مترمبع به نشانى محمودآباد 
روســتاى ســياركال انتهاى ايثار 4 مى باشــد . حدود اربعه آن از شــمال مرزى است به باقيمانده ملك حسين 
عبداللهى شرقا مرزى است به كوچه احداثى جنوبا در دو قسمت كه هر دو قسمت مرزى است به خانه سراى 
خانم عبديكه محمدى و ســاخمان نيمه كاره موجود و غربا مرزى اســت به باقى مانده ملك حســين عبداللهى.

ملــك فاقــد هرگونه اعيان و حصار و دروازه و امتيازات آب و برق و گاز مى باشــد . ضمنا در قســمت جنوبى 
ملك مســاحت حدود 30مترمربع تحت نام ورودى موجود مى باشد كه مالك اظهار مى نمايد مربوط به مالكيت 
پاركينگ  اختصاصى ملك است نتيجتا باتوجه به مساحت و موقعيت و شكل و فرم زمين و عوامل موثر در امر 
ارزيابى ارزش شش دانگ ملك فوق 300,000,000 ريال برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض 
از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/7 ساعت 11 
صبح در شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد 
متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر 
شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون 
اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شد و يك هفته پس از برگزارى مزايده 
و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه 
برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده 

به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به هادى مالزاده و هانى مالزاده هردو فرزند خسرو
خواهان سيد رضا موسوى دادخواستى به طرفيت خواندگان خسرو مالزاده –هادى مالزده و هانى مالزاده 
به خواســته مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9609981227100656 شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/5/16 ساعت 12 تعيين گرديد كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضــوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خواندگان هادى مالزاده و هانى مالزاده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-آصف يعقوبى جويبارى

آگهى ابالغ اجراييه 
ش بايگانى شــعبه:960369 محكوم له: آذر شكورى  محكوم عليه:1-مهران احمدى2-حسين خانزاده 
پيروآگهى هاى منتشــره در جرايد بدين وســيله به مهران احمدى ف شعبانعلى و حسين خان زاده كه مجهول 
المكان مى باشــند ابالغ مى شــود طبق اجراييه صادره از شعبه اول حقوقى دادگاه محمودآباد محكوم عليهما 
ملزم مى باشند به فك پالك يك دستگاه خودرو پرايد مدل 85 به شماره انتظامى 27و856 ايران72 در حق 
محكوم له و پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليهما مى باشد.بديهى است 
با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له 
يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و 
ماده 9 قانون اجراى احكام  مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمودم/الف
مدير دفتر شعبه اول دادگاه  عمومى حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

اجراييه
ش پ :3/95/689 محكوم له:على منتظمى ف عباســعلى محكوم عليه:سيد عيسى حسينى ف موسى-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 689-96/2/31 صادره از شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف آمل كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 90,000,000 ريال اصل خواســته و 2,540,000 ريال 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 95/8/6 تا زمان اجراى حكم 
در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 
189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين 
اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد 
و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل 

تحويل خواهد شد.م/الف1887
قاضى شعبه سوم حل اختالف آمل-عباسى فيروزجايى

دادنامه
پرونده:11/950991 دادنامه:679-96/8/9 خواهان:مجيد اكبرزاده ف اســماعيل خوانده: محبوبه 
لطفى ف على-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دادخواست تقديمى مجيد اكبرزاده به طرفيت 
محبوبه لطفى به خواســت مطالبه يك فقره چك به شماره و سررســيد 947967/46-94/8/20 به ارزش 
15,000,000 ريال با احتساب كليه خسارات قانونى وارده اعم از هزينه دادرسى،حق الوكاله وكيل،خسارت 
تاخير تاديه،نظر به محتعويات پرونده با توجه به مستندات ابرازى خواهان كه مصون از هرگونه ايراد و اشكال 
باقى مانده و وجود اصول مستندات در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان مندرج در آن مى 
باشد و خوانده هم در قبال ادعاى خواهان دفاعى به عمل نياورده و در پرونده هيچ  گونه دليل و مدركى كه 
مبين برائت ذمه خوانده بر ابطال دين باشــد وجود ندارد بنابراين باتوجه به اعالم نظر شورا و مراتب مذكور 
دعواى خواهان وارد تشــخيص و به اســتناد مــواد 310و313 ق تجارت و مــواد 198و515و519 ق آ د م و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون چك و اصالحات و الحاقات بعدى مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
خوانده به پرداخت 15,000,000 ريال اصل خواسته و 440,000 ريال هزنيه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سرسيد چك تا اجراى حكم با رعايت تناسب تغيير شاخص بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
در له خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف1889
قاضى شعبه يازدهم شوراى حل اختالف آمل-محسن ونوش بندپى

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد على صديقى باوكالت حســين قاســم پور به شرح دادخواستى كه به شــماره 97/249 اين 
شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان كريم صديقى 
ف احمدعلــى ش ش 1 صــادره آمل در تاريخ 96/10/26 در اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-شكوفه كيهانى2-احمدعلى صديقى3-زينب كثيرى4-ندا 5-على 
6-تينا همگى صديقى 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/الف1900
عيسى رضوانى-قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل

آگهى اخطاريه
نام اخطار شــونده: عزيزاهللا نيك پى  ،نام پدر عباس ، مجهول المكان ، محل حضور: شوراى حل اختالف 
شــعبه اول ، وقت حضور: 97/5/3 مرداد چهارشنبه ساعت 18/00- علت حضور: رسيدگى به دادخواست 

آقاى اكبر عبدالهى عليه شما مبنى بر مطالبه وجه. م الف/154
شوراى حل اختالف كنگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهرزاد قايميان ف ابوالفضل
ش بايگانــى شــعبه:970128 خواهــان نازيال پــور اصفهانى دادخواســتى به طرفيت خوانــده مهرزاد 
قائميــان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981110200125 شــعبه 2 
دادگاه خانواده بابل ثبت و وقت رســيدگى 97/5/10 ســاعت 10  تعيين گرديد.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 كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد((مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگســترى بابل-

كدپستى4713658739)).م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه خانواده بابل-كالگر درونكال

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرزاد ايقانى 
ش بايگانى شعبه:960905 خواهان محمد شفيع حيدرقلى زاده بائى دادخواستى به طرفيت خواندگان 
فــرزاد فريــال فرناز و مليحه ميثاقيان به خواســته ابطال ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609981114400899 شــعبه 11 دادگاه عمومــى حقوقى بابل ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/5/21 
ساعت 7:30  تعيين شده است 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 ازجرايد 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 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.

((مازندران-بابل-ميدان واليت –دادگسترى بابل كدپستى4713658739)).م/الف
مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه عمومى(حقوقى ) بابل-حميد محمديان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على فوالدين ف مسعود
ش بايگانى شعبه:941062 خواهان حسن آقابرارى با وكالت جعفر مبلغ االسالم دادخواستى به طرفيت 
خوانده جمال پورقاسم و على فوالدين به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 640,000,000 ريال مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به كالسه 9409981110901052 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 
97/5/14 ســاعت 10:30 صبح تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى، به علت مجهول المكان بودن خوانده على فوالدين و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ نشــر آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر فوق 

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

آگهى مزايده مال منقول  
درخصوص پرونده كالسه 951055 مدنى له حسن صمدى عليه كلثوم مهدى پور ، مال منقول محكوم 
عليه توقيف گرديده شــامل 250 دســت مانتو دخترانه در سايزهاى مختلف به رنگ هاى مشكى و سرمه اى 
مدارس در سايزهاى مختلف كه در نايلون بسته بندى شده اند ، مانتوها همگى نو و سالم مى باشند.مراتب 
فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هردست مانتو به مبلغ 400,000 
ريــال و ارزش كل آن بــه مبلــغ 100,000,000 ريال قيمت پايــه ارزيابى گرديد و در تاريــخ 97/5/3 روز 
چهارشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى شورا بابلسر به فروش 
خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.

برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه 
گردد.ضمنا جهت كسب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناسى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى 

شوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
             مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان سنندج تصرفات مالكانه  
بال معارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز 
جهت اطالع عموم آگهى مى گردد در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت   متقاضيان اعتراضى 
داشــته باشــند ميتوانند  از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روســتا ها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه  
اعتراض  خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يكماه    از تاريخ  تسليم اعتراض 
دادخواست  خود را  به مرجع  قضايى تقديم و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند .بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول و گواهى اخذ وتحويل اداره ثبت نمايند .بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شــد. صدور سند مالكيت مانع 
مراجعه متضرر به دادگاه نيســت. 1- ششــدانگ يكبابخانه بنام خانم يمن ويسى فرزند محمد كريم صادره 
ســنندج تحت پالك 3768 فرعى از 4 اصلى بخش ده به مســاحت 85/80 متر مربع به آدرس سنندج حسن 

آباد خ الهورپور پشت كتابخانه.
تاريخ نوبت اول: 97/4/11 

تاريخ نوبت : 97/4/25
م/الف: 5897 

جالل شجاعى – رئيس ثبت منطقه دو سنندج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت گنج خاتون باالل فرزند نورمحمد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709985457200050 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان نور محمد باالل فرزند جالل در اقامتگاه دائمى خود بدرود حياط گفته و ورثه حين الفوت آن 
منحصر است به : 1- يارمحمد باالل فرزند نور محمد به ش ملى 5259353099 متولد 1353 صادره از نيك 
شهر پسر متوفى 2- شهربانو باالل فرزند نور محمد به ش ملى 5259695410 متولد 1338 صادره از نيك 
شهر دختر متوفى 3- پرى خاتون باالل فرزند نور محمد به ش ملى 5259353072 متولد 1348 صادره از 
نيك شهر دختر متوفى 4- پرى خاتون باالل فرزند نور محمد به ش ملى 3651658341 متولد 1367 صادره 
از چابهار دختر متوفى 5- شدرى باالل فرزند نور محمد به ش ملى 3651613224 متولد 1365 صادره از 
چابهــار دختر متوفى 6- گنج خاتون بــاالل فرزند نور محمد به ش ملى 3651613216 متولد 1363 صادره 
از چابهار دختر متوفى 7- گنج خاتون باالل فرزند نور محمد به ش ملى 3650128717 متولد 1357 صادره 
از چابهــار دختر متوفــى 8- صاحب خاتون باالل فرزند نور محمد به ش ملــى 3650128209 متولد 1358 
صادره از چابهار دختر متوفى 9- روزخاتون جامرزاده فرزند تلنگ به ش ملى 5259142063 متولد 1329 
صادره از نيكشهر همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/71
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

اجراييه
ش پ :21/95/198 محكــوم به:محمــد نجفى بــا وكالت عبداله قادرى محكوم عليهم:1-ســيد عظيم 
حسينى زرينكاليى-رشيد تيزكار-هردو مجهول المكان به موجب رأى 146-96/3/31 شعبه 8 شوراى حل 
اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است:حكم به الزام خواندگان به حضور در يكى از دفاتر 
اســناد رسمى و تنظيم سند نقل و انتقال اتومبيل سوارى پرايد به شماره پالك انتظامى 925د62 ايران62 
مدل 1387 به نام خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه صادر مى نمايد.به استناد 
ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى 
بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهره ركابى اصل داراى شناسنامه شماره 791 به شرح دادخواست به كالسه 970121 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شمسعلى 
ركابى به شــماره شناســنامه 84 در تاريخ 1389/12/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فيروز ركابى فرزند شمسعلى ت ت 1346 
ش ش 507 صادره از بويراحمد پســر متوفى 2- رســتم ركابى فرزند شمسعلى ت ت 1355 ش 
ش 792 صادره از بويراحمد پســر متوفى 3- صفر هاشــمى مقدم فرزند شمسعلى ت ت 1359 
ش ش 794 صادره از بويراحمد پسر متوفى 4- رمضان ركابى فرزند شمسعلى ت ت 1357 ش 
ش 793 صادره از بويراحمد پسر متوفى 5- فرامرز هاشمى مقدم فرزند شمسعلى ت ت 1353 
ش ش 642 صادره از بويراحمد پســر متوفى6- حســنعلى ركابى فرزند شمســعلى ت ت 1341 
ش ش 302 صادره از بويراحمد پســر متوفى 7- بهروز ركابى فرزند شمســعلى ت ت 1352 ش 
ش 641 صادره از بويراحمد پسر متوفى 8- گلى ناز ركابى فرزند شمسعلى ت ت 1343 ش ش 
506 صادره از بويراحمد دختر متوفى 9- عظيمه ركابى فرزند شمسعلى ت ت 1360 ش ش 795 
صــادره از بويراحمــد دختر متوفى 10-صفورا ركابى فرزند شمســعلى ت ت 1354 ش ش 790 
صــادره از بويراحمد دختــر متوفى 11- زهره ركابى فرزند شمســعلى ت ت 1360 ش ش 791 
صادره از بويراحمد دختر متوفى 12- ســلب ناز قدميان راد فرزند  غالم حسين ت ت 1324 ش 
ش 854 صادره از بويراحمد همسر متوفى 13- سيده راحيه رخشا فرزند غالم حسن ت ت 1339 
ش ش 364 صادره از بويراحمد همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت احمد اكاتى فرزند حسين به شماره شناسنامه 1112 به شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 9709985500900228 از اين شــورا درخواست 
گواهــى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بگم كيانى قلعه نو فرزند موســى 
در 97/2/17 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 
1- خواهان با مشــخصات فوق الذكر 2- عليرضا اوكاتى فرزند حســين به ش ش 3426 صادره 
از زاهدان 3- حســن اكاتى فرزند حســين به ش ش 4298 صادره از زاهدان 4- فاطمه اوكاتى 
فرزند حســين به ش ش 903 صادره از زابل 5- خورشــيد اكاتى فرزند حســين به ش ش 905 
صادره از زابل 6- زهرا اكاتى فرزند حســين به ش ش 904 ، اينكه با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/881
 مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

رونوشت آگهى حصر رواثت
خواهان محمدرضا پيره سارانى سيستانى فرزند رضا داراى شناسنامه شماره 3610148519 
زاهدان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500900229 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم اكاتى دادى فرزند 
حسين بشناسنامه 4- زابل در تاريخ 91/3/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آنمرحوم منحصر است به 1- خواهان با مشخصات سجلى فوق فرزند ذكور متوفى مى 
باشد 2- سميرا پيره سارانى سيستانى به ش ش 3610415819 صادره از زاهدان 3- سعيده 
پيره ســارانى سيســتانى فرزند رضا به ش ش 3610642882 صادره از زاهدان 4- سارا پيره 
سارانى سيستانى فرزند رضا به ش ش 13493 صادره از زاهدان همگى فرزندان اناث متوفى مى 
باشند 5- رضا پيره سارانى فرزند شاه محمد به ش ش 5339269833 صادره از حوزه 6 زهك 
همسر متوفى مى باشد اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/882
 متصدى امور دفترى شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده
در پرونده كالســه 970003 حقوقى اين دادگاه حســب دادخواســت امام كمال زايى فرزند 
جهانشه به طرفيت خوانده رضيه رئيسى فرزند هللا به خواسته مالقات فرزند نظر به مجهول المكان 
بودن خوانده طبق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى وقت رســيدگى بــه تاريخ 1397/6/31 
ســاعت 9/30 صبح تعيين گرديده اســت در جلســه دادگاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور 
تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد تاريخ انتشار آگهى تا موعد مقرر كمتر از يك ماه نباشد. در ضمن  
هزينه آگهى طبق تعرفه از خواهان اخذ و فيش واريزى جهت ضمن در پرونده به اين شعبه ارسال 

و اعالم گردد. م الف/44
رئيس شعبه دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نيكشهر

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور بمساحت 446/35 مترمربع 
بشماره 1394 فرعى از 106 اصلى واقع در حصار دماوند كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر الكترونيكى 
20301058006376 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 425941 بنام آقاى حسين خوانساريان 
صادر و تسليم گرديده است سپس مورد ثبت برابر سند قطعى شماره – دفتر – به آقاى / خانم -  
انتقال يافته. مورد ثبت مزبور برابر سند رهنى شماره – دفتر – در رهن بانك ميباشد / نميباشد. 
ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 00016-
00015-1397/1/16 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا 
مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود 
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از 
تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده 
اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى 

به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5272
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك قرض الحسنه مهر ايران دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت1-فاطمه صفرى 
امرئى2-حسين صفرى امرئى3-ابوالحسن صفرى امرئى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
20/97/126 شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به 
دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/5/15 
ساعت 9 صبح در شعبه 20 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى 

و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى


