
11 چهارشنبه  13 تیر 1397  شماره 4782  آگهی

آگهي فقدان سند مالكيت آقاي سيامك رضا اللهي فرزند ولي بشناسنامه 
با  ملي0057179603  بشماره  و  تهران  از  صادره  شماره2668 
 37461 شماره  طي  شده  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو  تسليم 
و  تهران  شماره337  رسمي  اسناد  دفتر  توسط   1397/2/30 مورخ 
فقدان  مدعي  مورخ97/4/6   10089 وارده  بشماره  تقاضاي  برگ 
آپارتمان مسكوني  اعيان يك دستگاه  و  مالكيت ششدانگ عرصه  سند 
هفت  و  نود  و  هفتصد  و  هزار  نه  شماره  به  طلق)  خاص  (وضعيت 
فرعي از سه اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از يكهزار و 
سيصد و بيست و يك فرعي از اصلي مذكور بخش 10 حوزه ثبت ملك 
زيبادشت تهران استان تهران به مساحت يكصد و بيست و يك متر و 
هشتاد و پنج دسيمترمربع واقع در سمت شمال شرقي همكف بانضمام 
پاركينگ قطعه يك تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در زيرزمين 
و  متر  پنج   5/59 مساحت  به  تفكيكي  چهار  قطعه  انباري  بانضمام  يك 
پنجاه و نه دسيمترمربع واقع در زيرزمين يك باقدرالسهم از عرصه و 
ساير مشاعات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن ذيل 
به شماره  الكترونيكي139720301147009124   دفتر  ثبت شماره 
چاپي993492 بنام آقاي سيامك رضا اللهي فرزند ولي متقاضي ثبت و  
صادر و تسليم گرديده و در رهن نمي باشد  بعلت موجود نبودن در پاكت 
المثني  مالكيت  درخواست صدور سند  و  گرديده  مفقود  ارسالي پست 
آنرا نموده است لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي شود تا چنانچه 
كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اسناد مالكيت 
آن نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت 10 روز  
اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين اداره ارائه نمايد 
تا مورد رسيدگي قرار گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه 
دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارايه اصل سند مالكيت 
ترتيب اثر داده نخواهد شد بديهي است  درصورت عدم وصول اعتراض 
و واخواهي  ظرف مهلت مقرر قانوني  طبق مقررات المثني سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد. 
 13070/م الف             شكوري-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيباشت  

آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي علي محمد عباس زاده با تسليم دو برگ 
استشهاديه محلي مصدق شماره5275 مورخ 1397/3/3 توسط دفتر 
اسناد رسمي شماره 1119 تهران و برگ تقاضاي شماره وارده  6677 
مورخ 1397/3/5 مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناي احداثي در آن به مساحت200 مترمربع به پالك ثبتي 25697 
فرعي از 88 اصلي مفروز از پالك10081 فرعي از اصلي مذكور واقع 
آقاي علي محمد  عباس زاده ثبت و سند  بنام  تهران  كه  در بخش11 
شماره  امالك  جلد679  دفتر  صفحه111  ثبت213781  ذيل  مالكيت 
چاپي690020 ثبت و صادر گرديده است برابر برگ استشهاديه ابرازي 
بعلت  سند  و  باشد  نمي  رهن  قيد  در  اداره  اين  امالك  دفتر  گواهي  و 
المثني  مالكيت  و درخواست صدور سند  جابجايي مفقود گرديده است 

آنرا نموده است . 
 لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت 
در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا چنانچه كسي ادعاي انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته 
را  خود  اعتراض  روز   10 مدت  ظرف  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد 
بانضمام اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار 
گيرد اصل 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 واخواهي ظرف مهلت قانوني، المثني سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد. 
 13071/م الف      داود صانعي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس 

 آگهي مزايده خودرو مربوط به پرونده اجرايي كالسه 9700257 كرمان 
ششدانگ  كالسه9700257  اجرايي  پرونده  موجب  به  ذمه)  (اسناد 
اي  نقره  رنگ  ويتارا مدل 1386  خودرو سواري سوزوكي  يك دستگاه 
به   j20A493665موتور شماره  شاسي85100561  داراي  متاليك 
طباطبائي  الدين  جالل  سيد  بنام  574ن76  ايران22-  انتظامي  شماره 
 1372/1/9 مورخ  در   5749 ازدواج  سند  طبق   ( بدهكار   ) حسيني 
وصول  جهت  كرمان  شهر  شماره38  طالق  و  شماره51  ازدواج  دفتر 
مبلغ   شاخص  نرخ  براساس  كه  آزادي  بهار  سكه   500 تعداد  مهريه 
ثبت  اجراي  از  اداره  اين  به  كه  گرديده  ريال   9/335/000/000
نيابت اعطاء گرديده كه پس از تشكيل پرونده مذكور براساس  كرمان 
شماره13/19/9715614-  هاي  نامه  باستناد  و  بستانكار  درخواست 
97/2/3- 6122/5/3- 97/3/19 پليس راهور ناجا توقيف گرديده 
برابر قبض پاركينگ به شماره5152638 خودروي مذكور توسط كالنتري 
209 در مورخ97/3/18 توقيف فيزيكي گرديده و طبق نظر كارشناس 
خودرو  توصيف   97/3/20 مورخ  شماره4065-  به  وارده  رسمي 
عبارتست از وضعيت بدنه سالم ميزان سالمت الستيكها در حد متوسط 
بوده وضعيت موتور سالم و ارزش خودروي مورد نظر طبق نظر كارشناس 
ريال)  ميليون  پنجاه  و  (هفتصد  750/000/000ريال  مبلغ  به  رسمي 
طبق درخواست بستانكار 4118- 97/3/20 داراي بيمه مي باشد و از 
ساعت 9 الي 12 در روز چهارشنبه 97/5/3 در محل پاركينگ واقع در 
ميدان آزادي اول جاده مخصوص خيابان رحماني جنب پمپ گاز ( پاركينگ 
عرفان غرب )  مزايده از مبلغ750/000/000ريال ( هفتصد و پنجاه 
ميليون ريال ) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا با ارائه چك 
تضمين شده بانك ملي فروخته مي شود مزايده حضوري است و شركت 
در جلسه مزايده براي عموم آزاد كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده 
ضمنا  شد  خواهد  وصول  نقدا  مزايده  حق  و  عشر  نيم  و  است  مزايده 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي اعالم گردد مزايده روز اداري بعد از 

تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
 تاريخ انتشار آگهي مزايده 97/4/13 

احمديان   - رسمي  اسناد  اجراي  اول  اداره  رئيس  الف     13057/م 

 آگهي ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 
عراقي  سادات  محبوبه  خانم  و  وند  جشنه  حسين  آقاي  به  بدينوسيله 
علوي  كوچه  گيتي  بلوار  گلستان  خيابان  جردن  خيابان  تهران  ساكنين 
شماره7 واحد 3 ابالغ مي شود بانك پاسارگاد جهت وصول طلب خود به 
مبلغ 62/650/000/000 ريال اصل و خسارت تا تاريخ91/7/6 و از 
به موجب سند/اسناد رهني  مقررات  تا روز وصول طبق  تاريخ مذكور 
شماره12161 تنظيمي دفترخانه شماره495 تهران عليه شما اجرائيه 
اداره  اين  در   9200280 كالسه  به  اجرايي  پرونده  و  نموده  صادر 
آدرس  مربوطه  مامور   92/3/25 مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشكيل 
شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي 
اين اجرا مشخص نمي باشد لذا به تقاضاي وارده شماره13031842- 
1392/11/20 بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
از جرائد كثيراالنتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف  يك مرتبه در يكي 
مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز ابالغ محسوب مي گردد 
در  مندرج  وثيقه  مورد  ننمائيد  اقدامي  بدهي خود  پرداخت  به  نسبت 
مزايده  طريق  از  ارزيابي  از  بستانكار پس  تقاضاي  با  فوق  رهني  سند 
از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء  و  فروخته 

خواهد شد. 
نقيبي  – رسمي  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف                13067/م 

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

در اجــراى ماده 3 قانون  و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شــده اســامى 
افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 
بجنورد مورد رســيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در دو نشــريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى ) بشرح ذيل آگهى مى 

گردد:
بخش يك بجنورد 

1-ششــدانگ يكباب مغازهازپــالك 536 اصلى به مســاحت 16/21متر مربع 
ابتياعى آقاى بهداد صدقى فر ، فرزند محمد از محل  مالكيت ثبتى على اصغر شكرى 

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

برابر راى شماره 0749-97   مورخه 1397/02/17 كالسه96-0619   
3-ششدانگ يكباب منزل از پالك 2905اصلى به مساحت 243/74متر مربع 
ابتياعى آقايان ابراهيم رحمانى و حسينعلى رحمانى هر كدام در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ از محل  مالكيت ثبتى آقايان ابراهيم رحمانى و حسينعلى رحمانى  برابر 
راى شــماره 0712-97 و 0713-97مورخه1397/02/16 كالسه 0469-96 و 

96-0470
بخش دو بجنورد پالك 146- اصلى اراضى كالته باقرخان

4-ششــدانگ يكباب منــزل ازپالك 68 فرعى از 146 اصلى فوق به مســاحت 
154/40متر مربع ابتياعى خانم خاطره جعفرى  فرزند زين العابدين از محل  مالكيت 
ثبتــى خود متقاضى برابر راى شــماره 0770-97   مورخه  1397/02/18كالســه    

   96-0403
بخش دو بجنورد پالك 168- اصلى اراضى اميريه

5-ششــدانگ يكباب ســاختمان ازپالك باقيمانده168 اصلى فوق  به مساحت 
156/55متــر مربع ابتياعى آقاى  محمد رحمانــى فرزند فرخ از محل  مالكيت ثبتى 
محمــد تقى صدقى برابر راى شــماره 0753-97   مورخه  1397/02/17كالســه   

  96-0543
6-ششــدانگ يكباب ســاختمان ازپالك باقيمانده168 اصلى فوق به مساحت 
198متر مربع ابتياعى خانم ساره پرواز فرزند رجبعلى از محل  مالكيت ثبتى محمد 
تقى صدقى برابر راى شماره 0764-97   مورخه  1397/02/17كالسه   0483-

   96
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

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

   96-0045
8-ششــدانگ يكبــاب منزل ازپــالك 202 فرعى از پــالك 169 اصلى فوق به 
مســاحت 145/13متر مربع ابتياعى خانم ليال شــاكرى  فرزند على از محل  مالكيت 
ثبتى محمد على ثائبى برابر راى شماره 0521-96   مورخه  1397/02/18كالسه   

   96-0521
9-ششــدانگ يكباب خانه ازپــالك147 و 148 فرعى از پالك 169 اصلى فوق 
به مساحت 175/30متر مربع ابتياعى آقاى  سيد ابراهيم عفتى فرزند سيد محمد  
از محــل  مالكيــت ثبتى نه نه بى بــى صالحى برابر راى شــماره 0769-97   مورخه  

1397/02/18كالسه   97-0009   
10-ششــدانگ يكبــاب خانــه ازپــالك 142 فرعــى از پــالك 169 اصلى فوق 
به مســاحت 63/14متر مربع ابتياعى خانم ســيب گل آزرنــگ  فرزند امير از محل  
مالكيــت ثبتى محمــد على منيــرى مقــدم برابــر راى شــماره 0767-97   مورخه  

1397/02/18كالسه   96-0557   
11-ششــدانگ يكباب منــزل ازپالك 63 فرعــى از پــالك 169اصلى فوق به 
مســاحت 235/11متر مربع ابتياعــى آقاى احمد محمدزاده فرزنــد عباس از محل  
مالكيت ثبتى مير محمدباقر دستغيب شيرازى  برابر راى شماره 0786-97   مورخه  

1397/02/18كالسه   93-0813   
12-ششــدانگ يكباب خانه ازپالك 3127 فرعى از پــالك 169 اصلى فوق به 
مساحت 122/68متر مربع ابتياعى آقاى  شهسوار عطايى فرزند جعفر از محل  مالكيت 
ثبتــى جعفر عطايى  برابر راى شــماره 0751-97   مورخه  1397/02/17كالســه   

   96-0011
لذا به اين وســيله به فروشــندگان ومالكين مشاعى واشــخاص ذينفع در آراى 
اعــالم شــده ابالغ مى گــردد چنانچه اعتراضى دارنــد بايد از تاريخ انتشــار آگهى و 
در روســتاها از تاريــخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تســليم و رسيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند در صورتى كه اعترض در مهلت قانونى 
واصــل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل ارائه 
ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالكيت مانع 

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

1397/04/13

 عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه يك بجنورد  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسن دارابى فرزند فرامرز
خواهــان خانم نجيبه دارابى دادخواســتى به طرفيت خواندگان آقاى حســن دارابى و گل ميــرزا دارابى به 
خواســته تقسيم تركه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709980870100129 شعبه 
اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان سيروان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/27 ساعت 10/00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى داگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان سيروان – ميثم شهبازى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:134/4/97- وقت رســيدگى: در روز شــنبه مورخ 97/6/10 ســاعت 15/30 حوزه 4 ، 
خواهان: مهدى ابراهيم زاده شــاهرخى ، خوانده: مجيد اكبرى ، خواســته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/40294
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:1195/4/96- وقت رســيدگى: در روز شنبه مورخ 97/6/10 ســاعت 16/00 حوزه 4 ، 
خواهان: ابوالفضل مجاهدى فر ، خوانده: على شيروانى ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/40295
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت صحبت اله مودت مقدم فرزند لطف اله به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709987430500276 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان اســماعيل مودت مقدم در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/3/21 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- صحبت اله مودت مقدم فرزند لطف اهللا به ش ش 584 پدر متوفى 2- گل 
پنبه راخه فرزند غالم على به ش ش 974 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك 
نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

دادنامه
شماره پرونده: 96/964 ، شماره دادنامه: 190/97 ، تاريخ رسيدگى: - بتاريخ ... در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه ... شــوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار 
دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم 
مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن سليمانى با وكالت حامد حاج مبينى فرزند حسنعلى 
به طرفيت خوانده موسى الرضا نودهى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 30000000 ريال به استناد يك فقره چك 
به شماره 515820 مورخ 95/3/5 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با بررسى اوراق پرونده و 
اصل تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور بهم 
نرسانده اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق 
العشار و با عنايت به  گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور ان از ناحيه 
خوانده و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد 
مواد 1257-1301 از قانون مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و مواد 198-197-194-

502-515-519 از قانون آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده فوق را به 
پرداخت مبلغ 30000000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدواً ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر 

خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم آســيه راهب به شناســنامه شــماره 12668 به شــرح دادخواست به كالســه 461/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد قهرودى قمصرى بشماره شناسنامه 
2909 در تاريخ 76/12/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- حســين راهب فرزند احمد به ش ش 3354- 2- حســن قهرودى قمصرى فرزند احمد به ش ش 3223 
-3- فضل اله قهرودى قمصرى فرزند احمد به ش ش 1033 -4- ابوالفضل قهرودى قمصرى فرزند احمد به ش 
ش 3855- 5- ربابه قهرودى قمصرى فرزند احمد به ش ش 4132- 6- زهرا قهرودى قمصرى فرزنداحمد به 
ش ش 32 فرزندان . اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد 
تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطاريه طالق
مخاطب: مهران خالقى ، بيكار ، مجهول المكان ، موضوع: اخطاريه طالق، همسر دائمى شما خانم معصومه مهرآور 
با در دست داشتن دادنامه شماره 9609972910402164 مورخ 1396/12/22 و پرونده كالسه 9601223 
از شعبه اول دادگاه حقوقى پرديس باين دفترخانه مراجعه و تقاضاى ثبت و اجرا واقعه طالق شرعى و قانونى خود را 
نمودند لذا بدينوسيله به شما اخطار مى گردد ظرف مدت يك هفته پس از انتشار اين اخطاريه در دفترخانه حاضر 
شــويد در غير اينصورت طالق به اســتناد حكم صادره ثبت و اجرا خواهد شد. آدرس: بومهن بلوار اصلى روبروى 

رستوران آرش . م الف/5276
سردفتر طالق 2 پرديس

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

برابر رأى شــماره 139760301058000513 مورخ 1397/3/2 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 آقاى احمد نيكو صالح فرزند جعفر بشماره شناسنامه 58 كدملى 2594069493 صادره 
از رشت به مقدار 28875 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين ديمزار به مساحت 73267/66 مترمربع 
پــالك 7 فرعــى مفروز و مجزى شــده از پالك 6 فرعى از 192 اصلى واقع در قريه آب باريك از مالكيت رســمى 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5239– تاريخ انتشــار نوبت اول: 

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

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى حسن توسلى فرزند محمد مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت شاكى آقاى پيمان 
راشــت در پرونده كالســه شــماره 960156 به اتهام آدم ربايى و ســرقت جهت  دفاع از خود و شركت در جلسه 
رســيدگى مورخ 1397/6/14 ســاعت 10 صبح در (شعبه 3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبــت اول 97/4/13 ، نوبت دوم: 

97/4/23- م الف/12/574
مستشار شعبه (3) دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

مفقودى
كارت ســبز ماشــين مــزدا وانــت مــدل 82 بــه شــماره شاســى 8220001075 ش 

موتور436247 پالك 68-724ب95 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

اينجانب نصراله پوربخشــيان مالك خودرو ســمند ايكس 7 مدل 1386 رنگ خاكســترى 
متاليك به شــماره ايران82-275ط14 ش موتور12485226581 شاســى 15516093 به 
علت فقدان ســند كمپانى و برگ ســبز خودرو تقاضــاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده 
ام چنانچــه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شــهر ســاختمان 
ســمند طبقــه اول مراجعه نمايد.بديهى اســت پس از  انقضاى مهلت مزبــور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

آگهى اخطاريه طالق
مخاطب: رحيم درخشــان ســياه ســياهى ، مجهول المكان  ، موضوع: آقاى رحيم درخشــان 
ســياه ســياهى فرزند كريــم احتراماً بــه اطالع مى رســاند همســرتان خانم مرضيــه مطاعى با 
وكالت خانم الهام ســهيلى بــا ارائه به دادنامــه 96009978312302233 -96/12/27 و 
1397050000221210-97/4/12 شعبه 8 دادگاه خانواده كرمانشاه تقاضاى اجراى حكم 
طالق را دارد لذا بدينوســيله از شــما دعوت به عمل مى آيد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس 
از رويت با در دست داشتن مدارك جهت ثبت طالق به اين دفترخانه واقع در كرمانشاه ميدان 
وزيرى ابتداى خيابان رشــيدى دفترخانه 8/12 خرم شــاهى مراجعه فرمائيد بديهى اســت در 

صورت عدم حضور طالق در غياب شما به ثبت خواهد رسيد. 
دفترخانه 8/12 خرم شاهى

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت هدايت دوالى فرزند رمضان به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شــده به كالسه 9709985457100123 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان رمضان دوالى در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن شخص منحصر است به 1- هدايت دوالى 2- غزاله دوالى 3- آنا 
دوالى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 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 حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/72
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جمشيد نصرتى داراى شناسنامه شماره 73 به شرح دادخواستى به كالسه 44-97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه شــادروان پدرام 
مرادبخش به شناســنامه 11 در تاريخ 1335/10/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد: 1- جمشيد نصرتى به ش ش 73 و ت ت 
1366/6/1 صادره از ح نيكشهر پسر متوفى 2-زينب درزاده به ش ش 4 ت ت 1361/3/1   
1336 صادره از ح ايرانشهر دختر متوفى 3- آمنه نصرتى به ش ش 5970042641 و ت ت 
1372/4/10 صادره از ح الشار دختر متوفى 4- على درزاده به ش ش 5 ت ت 1363/6/1 
صــادره از ح ايرانشــهر پســر متوفــى 5- زهرا نصرتــى بــه ش ش 5970182303 و ت ت 
1387/1/15 صادره از ح فنوج دختر متوفى 6- حســنا نصرتى به ش ش 59701258008 
و ت ت 1375/6/31 صــادره از ح فنوج دختــر متوفى 7- زرگل درزاده به ش ش 413 و ت 
ت 1332/9/3 صادره از ح نيكشــهر همســر متوفى 8- فاطمه نصرتى به ش ش 74 و ت ت 
1365/10/1 صادره از ح ايرانشــهر دختر متوفــى 9- ادريس نصرتى به ت ت 1369/6/1 
صادره از ح نيكشــهر پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد 
از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5/11
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

دادنامه
پرونده كالســه 9709989504200044 شعبه 2 شــوراى حل اختالف شهرستان خاش 
تصميم نهايى شــماره 9709979504200125 ، خواهان: آقاى محمد كريم شهنوازى فرزند 
باران به نشــانى استان سيستان و بلوچســتان شهرستان خاش شهر خاش خيابان بهشتى 13 ، 
خواندگان1- آقاى نادر ســارانى فرزند ملك محمد 2- خانم زهرا امانى بنى فرزند غالمحســين 
همگى به نشــانى ، خواســته: الزام به تنظيم ســند خودرو ، گردشــكار: پس از وصول گزارش 
پرونــده و ضمائــم و ثبــت پرونده به كالســه فوق و تعيين وقت رســيدگى و ابــالغ به طرفين 
سرانجام قاضى شورا بتصدى امضا كنندگان ذيل تشكيل و پس از بررسى اوراق پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا)در خصوص 
دادخواســت آقاى محمد كريم شــهنوازى فرزند باران به طرفيت آقاى 1- نادر سارانى فرزند 
ملك محمد 2- زهرا امانى بنى فرزند غالمحســين به خواســته الزام خوانده به تنظيم و انتقال 
ســند كاميون به شماره پالك ايران 71-714ع42 مقوم به بيست ميليون تومان نظر به اينكه 
مفاد دادخواست و مستندات پيوست آن شامل بيع نامه خواهان و خوانده رديف اول استعالم 
اصالت كارت ، اســتعالم مالكيت خودرو و اســتعالم ســوابق از مديريت آگاهى و شهادت شهود 
حكايــت از تصرف خواهان نســبت به خودرو موصوف و انتقــال مالكيت از طريق خوانده رديف 
اول مى نمايد و نظر به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ از آدرس و نشــر آگهى در جلســه شــورا 
حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده و ادعاى خواهان مصون از تعرض اســت دعوى خواهان 
را وارد دانســته خوانده رديف اول را به لحاظ اينكه ســند خودرو به نام وى نيست فاقد سمت 
دانســته باســتناد به ماده 89ناظر به بند 4 مــاده 84 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به رد 
دعوى صادر و اعالم مى نمايد و خوانده رديف دوم را به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسى 
مدنى و ماده 220 قانون مدنى به تحويل و انتقال ســند خودروى موصوف و همچنين پرداخت 
مبلغ يك ميليون و صدو هشــتاد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم 
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع 
و ســپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان خاش 

مى باشد. م الف/213
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 2 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى جمعــه درزاده داراى شناســنامه شــماره 5259526759 بشــرح دادخواســت به 
كالســه 50/97 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان ناصر درزاده بشناســنامه 5259529200 در تاريخ 1397/3/10 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ياســر درزاده به ش 
م 5250363970 -2- محمــد امين درزاده به ش ملى 5250604234- 3- الياس درزاده 
بــه ش ملى 5250530117 -4- النــاز درزاده به ش ملى 5250493467 فرزندان متوفى 
5- پــرى خاتون درزاده فرزند ميردر به ش ملى 5259529227 همســر متوفى 6- عايشــه 
درزاده فرزنــد صابــر به ش ملى 5259523466 مــادر متوفى 7- جمعــه درزاده فرزند گل 
محمد به ش ملى 5259526759 پدر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد.م الف/45
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده كالسه پرونده 
خواهان: طاغذى شــهلى بر فرزند شهدر به شــماره شناسنامه 6119675884 صادره از 
ميرجاوه متولد سال 1339- خوانده: مهدى تمندانى فرزند عبداله ، عليرضا خمر فرزند عيسى 
به ش ش 3673241559 صادره زابل متولد سال 1350/12/2 ، خواسته: الزام خواندگان 
به تنظيم و انتقال سند اتومبيل تويوتا وانت به شماره شهربانى 226ب39- ايران 95 مقوم با 
هشــتاد و سه ميليون ريال ، خواهان دادخواستى تسليم شورا نموده كه وقت رسيدگى تعيين 
شــده و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به تجويز ماده  73 قانون 
آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا خوانده 
از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت رسيدگى روز 97/5/15 جهت رسيدگى 

حاضر در غير اينصورت وفق مقررات اقدام خواهد گرديد. م الف/214
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 2 خاش

متن آگهى
خواهان اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان بهار دادخواســتى به طرفيت خوانده 
احمد تركاشــوند فرزند عباس به خواســته خلع يــد از 30 مترمربع و خســارات وارده تقديم 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهار نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 2 ارجاع و به كالسه 
960376 ثبت گرديده ، به علت مجهول المكان بودن خوانده فوق و درخواســت خواهان و به 
تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و به دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن مالحظه نظريه كارشــناس و اعالم هر مطلبى 
نفيا يا اثباتا و نيز اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند. 

م الف/293
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بهار

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 13976032200300048 مورخــه 1397/2/27 هيات اول / دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در 
واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك خــاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى خانم حنيفه ريگى تنها 
فرزند پيرك بشــماره شناســنامه 76 صادره از در يك باب خانه به مساحت 383/90 مترمربع 
قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى تابترش كوچه منشعبه از خيابان شقايق 
بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد انور جمالزهى 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 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 
ظــرف مــدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم 
نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/215
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى شــاه پسند رئيسى داراى شناسنامه شــماره 5979454144 بشرح دادخواست به 
كالســه 55/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان شهدوســت رئيســى بشناســنامه 5979085531 در تاريخ 1395/6/7 اقامتگاه 
دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- ابراهيم 
رئيســى بــه ش ملــى 5979253432 – 2- شــكر رئيســى بــه ش ملــى 5979839232- 
3- شــاه پســند رئيســى به ش ملــى 5979454144 -4- گنــج خاتون رئيســى به ش ملى 
55979843302 – 5- نازخاتون رئيسى به ش ملى 5979253424 فرزند متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف ك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058000782 مورخ 1397/2/23 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد 
ثبتــى حوزه ثبت ملــك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد برجســته فرزند 
حسن بشــماره شناســنامه 99 كدملى 4132070980 صادره از بروجرد به مقدار 567/17 
مترمربع مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2933/57 مترمربع پالك 
5791 فرعــى مفــروز و مجــزى شــده از پــالك 147 فرعــى از 56 اصلى واقع در قريه مشــاء 
خريــدارى برابــر مبايع نامه عادى مع الواســطه از تمامى مالكيت رســمى و مشــاعى ورثه خانم 
معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مــدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278/1– 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058000781 مورخ 1397/3/22 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد 
ثبتــى حوزه ثبت ملــك دماوند تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى احمــد فروتن فرزند 
ابراهيــم بشــماره شناســنامه 906 كدملــى 4130585509 صــادره از بروجــرد بــه مقدار 
2366/40 مترمربــع مشــاع از ششــدانگ يك قطعــه زمين مزروعى به مســاحت 2933/57 
مترمربــع پــالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 147 فرعــى از 56 اصلى واقع در 
قريه مشاء خريدارى برابر مبايع نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه 
خانم معصومه خادميان هاشــمى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5278– 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
بدينوســيله به متهم مجهول المكان آقاى اكبر نوروزى فرزند على ابالغ ميشــود به موجب 
محتويات پرونده مطروحه نزد اين شــعبه متهم به فحاشــى و تهديد از طريق ارســال پيامك با 
شــماره تلفن 09191800183 موضوع شكايت ناصر كحاليان فرزند عبدالكريم مى باشد لذا 
نظر به اينكه وقت رســيدگى به اين پرونده يكماه پس از انتشــار اين آگهى تعيين شده است 
مقرر است در زمان تعيين شده جهت رسيدگى و اخذ توضيح در اين مرجع واقع در دادسراى 
عمومى و انقالب شهرستان بروجرد شعبه اول بازپرسى حاضر گردد عدم حضور مانع از تصميم 
و صدور قرار نمى باشد اين آگهى به تجويز ماده 115 ق آ د ر ك جهت ابالغ قانونى به نامبرده 

يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ميگردد.
مدير دفتر شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد اوستائيان با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شماره 4544 مورخ 
97/4/2 دفتر اســناد رســمى شماره 19 بروجرد مدعى مى باشــد كه سند مالكيت ششدانگ 
پالك 17 فرعى از 3763 اصلى واقع در بخش يك بروجرد ذيل ثبت 28449 صفحه 78 دفتر 
146 به ســند شــماره 093584 بنام مشاراليه ثبت و ســند مالكيت صادر و تسليم گرديده و 
برابــر اســناد رهنــى 113864-94/8/25 و 113865-94/8/25 در رهن بنك ملت قرار 
دارد بعلت جابجايى مفقود شــده اســت لذا باســتناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى 
وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر اگهى بمدت 
10 روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى و اعالم گواهى 
سند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: انتهاى خيابان دكتر فاطمى پالك 

608- تاريخ انتشار 97/4/13
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ثبتى
آگهى تغييرات شــركت نخيالت و انبه رضوان شــركت تعاونى به شــماره ثبت 2831 و شناسه 

ملى 10800056550 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1393/06/27 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : -انحالل شــركت مذكور بــه تصويب رســيد. -اعضا ذيل براى مدت دو ســال به 
عنــوان هيئت تصفيه انتخاب شــدند : على جمالى زاده فينى به شــماره ملى 5379853919 
مرضيه جمالى زاده فينى به شماره ملى 3390299459 محمد جمالى زاده فينى به شماره ملى 
3390190211 -محل دفتر تصفيه به آدرس روستاى رضوان محله جعفرى منزل على جمالى 

زاده كد پستى 7935133553 ميباشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان هرمزگان

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بندرعباس

آگهى مزايده مال منقول  
درخصوص پرونده كالسه 960061 مدنى له نفيسه رستم زاده عليه اميرحسين نورانيان 
كــه مال منقول محكوم عليه توقيف گرديده و شــامل يك دســتگاه اتومبيل ســوارى پژو206 
تيپ 2 مدل 1394 رنگ ســفيد به شــماره انتظامى 573م84ايران72 شاســى 219947 ش 
موتور1650029834 كه از قســمت درب عقب رنگ مى باشــد.مراتب فوق توسط كارشناس 
رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و به مبلغ 260,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى 
گرديــده و در تاريخ 97/5/9 روز ســه شــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح بــه صورت مزايده 
حضورى در اجراى احكام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت 
را باتوجــه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهنــد بود.برنده مزايده بايد ده 
درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين 
مــى توانند پنــج روز قبل از برگزارى مزايــده به اجراى احكام مراجعه نماينــد تا مورد مزايده 
بــه آنان ارائه گردد.ضمنا جهت كســب اطالعــات تكميلى و مطالعه نظر كارشناســى تا روز قبل 
از مزايده به اجراى احكام مدنى شــوراى بابلســر مراجعه نمايند.هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 961857 ارجايــى اجرا له زرى كليجى كردكاليى عليه ســعيد 
اصغرپور كه مال غيرمنقول محكوم عليه توقيف گرديده و شــامل:1-يك باب مغازه به مساحت 
40مترمربع واقع در بهنمير جاده فرح آباد نرســيده به پمپ بنزين داوديان كارگاه تراشــكارى 
بــا حدود اربعه از شــمال به جاده اصلى از شــرق به مغازه تجارى مصطفــى مواليان از جنوب به 
زمين خالى محكوم عليه و از غرب به زمين خالى تعريف گرديده در بررسى ملك موصوف فاقد 
ســابقه پالك فرعى يا مفروز بوده و قســمتى از پالك 3 اصلى بخش 13 ثبت بوده و ســابقه اى 
از وقف و منابع طبيعى در ملك موصوف مشــاهده نگرديد و در بافت روســتاى روشندان قرار 
ندارد و فاقد كاربرى طرح هادى روســتا مى باشــد و در مجاورت خيابان آسفالته بهنمير به فرح 
آباد قرار دارد و داراى كارگاه تراشكارى و انبار و دستشويى هم مى باشد كه توسط كارشناس 
رســمى دادگسترى ارزيابى و ارزش هرمتر به مبلغ 8,500,000 ريال و ارزش كل آن به مبلغ 
340,000,000 ريــال قيمت پايه مى باشــد.2-ملك موردنظر واقــع در بهمير –جاده فرح آباد 
نرســيده به پمپ بنزين داوديان كارگاه تراشــكارى در بررسى ملك موصوف فاقد سابقه پالك 
فرعى يا مفروزى مى باشد . ملك فوق قسمتى ازپالك سه اصلى بخش 13 ثبت بوده و سابقه از 
وقف يا منابع طبيعى در ملك موصوف مشــاهده نگرديد و نيز ملك در بافت روستاى روشندان 
قرار ندارد و فاقد كاربرى در طرح هادى روستا مى باشد و در مجاورت خيابان اصلى بهنمير به 
فرح آباد قرار دارد و داراى كارگاه تراشكارى و انبار و دستشويى مى باشد با عنايت به مساحت 
تقريبى 537/55 متر مربع در طبيعت كه سه دانگ آن طى فروشنامه 320-93/5/29 مربوط 
به ضلع شــرق و جنوب كه داراى كالســه 4/950378 شــعبه چهار حقوقى مى باشد . در ملك 
موصوف ساختمان كارگاه به مساحت 162/50 مترمربع به عالوه انبارى و دستشويى در محوطه 
وجود دارد لذا باقيمانده ملك موصوف ك سه دانگ مشاع از شش دانگ بوده و داراى مساحت 
شش دانگ 537/55 مترمربع است ، ارزش سه دانگ مشاع ملك به مبلغ 2,200,000,000 
ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه مراتب فوق توســط كارشــناس رســمى دادگســترى مورد 
بازديــد قرار گرفته و ارزش دودانگ ملــك مذكور به مبلغ 2,540,000,000 ريال قيمت پايه 
ارزيابى گرديده و در تاريخ 97/5/10 روز چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت 
مزايــده حضورى در اجراى احكام مدنى شــورا بابلســر به فروش خواهد رســيد . كســانى كه 
باالتريــن قيمت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنــده مزايده خواهند بود.برنده 
مزايــده بايــد ده درصــد مبلغ را نقــدا در روز مزايــده و مابقى مبلغ را حداكثــر ظرف يك ماه 
پرداخــت نمايد. طالبين مى توانند پنــج روز قبل از برگزارى مزايده بــه اجراى احكام مراجعه 
نماينــد تا مورد مزايده بــه آنان ارائه گردد.ضمنا جهت كســب اطالعات تكميلــى و مطالعه نظر 
كارشناســى تا روز قبل از مزايده به اجراى احكام مدنى شــوراى بابلسر مراجعه نمايند.هزينه 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى محمدعلى مؤيدى موفق ف اسمعيل
خواهان بانك سينا به مديريت عسگر عزيزى دادخواستى به طرفيت خوانده محمدعلى مؤيدى 
موفق ف اســمعيل مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200185 شــعبه 2 
دادگاه عمومــى حقوقــى عباس آبــاد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/21 ســاعت 10 تعيين گرديد . 
حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانــده و در خواســت خواهان مراتب يــك 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 دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم يزدانى ف قربانعلى به شرح درخواستى كه به شماره 2/92/97 ش ح اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان قربانعلى 
يزدانى ف ميرزاى ش ش 14 صادره تنكابن در تاريخ 96/12/26  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-زهــرا ش ش 455    2-فاطمه ش ش 532   3-زينب ش 
ش 1   4-اســمعيل ش ش 456   5-ايوب ش ش 510   6-حســن ش ش 76   7-ابراهيم ش 
ش 572 همگــى يزدانــى –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهــى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهــى صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى امير نوتج ف موســى به شرح درخواستى كه به شماره 1/158/97 ش ح اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان موسى نوتج 
ف شــفيع ش ش 458 صــادره تنكابن در تاريخ 97/3/16  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به :1-امير ش ش 880   2-مهرعلــى ش ش 2   3-مهرزاد ش ش 68   
4-مكرمه ش ش 5   5-مهناز ش ش 2210178207 همگى نوتج – فرزندان متوفى  6-ماه خانم 
رستمى ش ش 104 همسر متوفى7-زينب خاتون رستمى ش ش 7 مادر متوفى8-شفيع نوتج ش 
ش 18 پدر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك 
نوبــت 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 بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

دادنامه
پرونــده:9609981985700218 دادنامــه:9709971984300218 شــاكى: جواد عرب 
خزائلــى ف محمدرضــا با وكالت بيژن عــرب خزائلى ف بصيراله متهم: جــواد رضايى مياندورودى ف 
محمدعلى اتهام: فروش مال غير با عنايت به اوراق پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح ذيل مبادرت 
به صدور رأى مى شــود. ((رأى دادگاه)):برابر كيفرخواســت شــماره 9610431985000755-
96/8/15 صــادره از ســوى دادســراى عمومى وانقــالب ميانــدورود ، جواد رضايــى ميانرودى ف 
محمدعلى اهل و ســاكن ســارى روســتاى گليچين فعال متوارى فاقد ســابقه كيفرى متهم اســت به 
فروش مال غير(يك دستگاه خودرو زانتيا مدل 1387 به شماره انتظامى 51ق448-82) براساس 
مجموع اوراق پرونده موضوع حكايت از آن داشته شاكى حسب مبايعه نامه عادى مورخ 95/10/26 
خودروى مذكور را از متهم خريدارى ولى حســب دســتور مقام قضايى توسط مالك اصلى اش به نام 
تقى اصغرى ف محمدعلى از پاركينگ اسرم طاها ترخيص گرديده و متهم عليرضا احضار در جلسات 
تحقيقاتــى و محاكماتــى بــه منظور دفاع از اتهام انتســابى و با بيان عذر موجــه خويش مبنى بر عدم 
حضــورش حاضــر نگرديده و اليحــه اى هم كه مبين عذر موجــه يا دفاع وى باشــد واصل نگرديده 
بنابراين دادگاه گناهكار بودن وى را محرز و مســلم تشــخيص و مستندا به ماده يك قانون مجازات 
راجع به انتقال مال غير وى را به تحمل ســه ســال حبس و رد مبلغ دويســت و پنجاه ميليون ريال 
از بابت اصل مال ربوده شــده و به همين ميزان جــزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم و اعالم 
مى نمايد.رأى صادره غيابى تلقى و ظرف بيســت روز قابل واخواهى در همين دادگاه ، ســپس  ظرف 

بيست روز پس از ابالغ شايان تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رضايى-رييس شعبه 101 كيفرى 2 دادگسترى مياندورود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى اميرحسين فرزانه سرايى ف على محمد
شــاكى محمد معافى شكايتى عليه اميرحسين فرزانه سرايى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
كالســه 104/970026 دادگاه كيفرى دو بابلســر ثبت و وقت رســيدگى 97/5/3 ساعت 8 صبح 
تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 174 ق آ د ك به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواســت شــاكى مراتب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا  
مشــتكى عنه ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 

كامل خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو بابلسر-مريم حسن زاده حقيقى

آگهى حصر وراثت
خانم پروانه افغان قره تپه ف ابراهيم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 8/97/152 اين 
شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان 
اميرمحمــد  مجيــدى ف احمــد ش ش 2170371338 صــادره بهشــهر در تاريــخ 97/2/14 در 
شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :پروانه افغان 
قره تپه ف ابراهيم ش ش 1006 صادره بهشهر متولد 1342 مادر متوفى والغير، اينك شورا 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/الف97/20/6615
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى احضار متهم
آقاى حســين نودهى در پرونده كالســه 960998194880865 باشــماره بايگانى 960983 
شــعبه چهارم داديارى دادســراى بهشهر موضوع شــكايت يوسف يوســفى رباطى عليه شما داير بر 
ســرقت تلفن همراه باتوجه به داليل موجود در پرونده در مهلت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى 
مى توانيد با حضور در اين شعبه از داديارى از خود دفاع نماييد در صورت عدم حضور برابر قانون 

اتخاذ تصميم مى گردد.م/الف97/20/6616
داديار شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بهشهر

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه در پرونده كالســه 961102 اين بازپرســى مصطفى  غنيمى ف محمد تقى متهم 
اســت به كالهبردارى به مبلغ هفت ميليون و پانصدهزارريال موضوع شــكايت فريبا محمدى و اين 
كه امكان ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن آدرس مشــاراليه و اقدامات براى دستيابى به نام 
برده نيز به نتيجه نرسيده و ابالغ به طريق ديگر نيز ميسر نگرديده لذا الزم است در راستاى ماده 
174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ تا ظرف يك 
ماه پس از تاريخ نشــر آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار  ملى يا محلى در اين مرجع حاضر 
و از اتهــام انتســابى خود دفــاع نمايد در غير اين صــورت اين مرجع تصميم مقتضــى اتخاذ خواهد 

نمود.م/الف6617
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب بهشهر


