
11 سه شنبه  26 تیر 1397  شماره 4792  آگهی

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

برابر رأى شماره 139760301058000777 مورخ 1397/3/22 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 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 
فرعــى مفروز و مجزى شــده از پالك 152 فرعى از 59 اصلــى واقع در قريه احمد آباد خريدارى برابر مبايعه نامه 
عادى از مالك رســمى و مشــاعى آقاى احمد اكبرى فرزند ســيف 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

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
مصوب 1390

با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يك باب خانه به پالك 6027- فرعى از پالك 221- اصلى واقع 
در هفشــجان به نام آقاى حســن دريابار هفشجانى فرزند كيامرث در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست 
مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 97/05/24 رأس ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز 
ســاعت مقرر در محل حضور به هم رســانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدى تا ســى روز پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
امالك شــهركرد تســليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، داد خواست به مرجع ذيصالح 
قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض 

عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: سه شنبه 97/04/26

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمدرضا توجونى اصل فرزند قاسمعلى به نشانى چهارمحال و بختيارى-
لردگان-روســتاى چاهگاه ميالس- مشــخصات محكوم عليه/محكوم عليهم: اسداله آذركيش فرزند حبيب اله به 
نشانى مجهول المكان. مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم عليه: احمد توجونى اصل فرزند 
ســيف اله به نشــانى لردگان- خيابان دادگسترى روبروى درمانگاه شــماره 1 نوع رابطه: وكيل محكوم له/محكوم 
لهم: محمد رضا توجونى اصل محكوم به: بســمه تعالى : بموجب درخواســت اجراى حكم شــماره دادنامه مربوطه 
9609973852601038 محكوم عليه محكوم گرديد به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغدو ميليون و سيصد و نود و پنج هزار ريال بابتهزينه دادرسى و پرداخت مبلغ سه ميليون و ششصد 
هزار ريال بابت حق الوكاله وكيلو پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك مذكور 1396/05/30 لغايت اجراى 
كامل حكم و پرداخت نيم عشر هزينه دولتى در حق صندوق بابت حق االجرا. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى  
ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از 
زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از 
اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال به ديگرى 
به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان- على بابامير- شماره پرونده 
828/96– محل امضاء رئيس و مهر دادگاه:  عيسى طاهرى

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حميد محمدى ميالســى فرزند فتحعلى به نشــانى اســتان چهارمحال و 
بختيارى-شهرستان لردگان-بخش مركزى شهرستان لردگان-دهستان ميالس روستاى چاهگاه ميالس- مشخصات 
محكوم عليه/محكوم عليهم: على حمزه خانى فرزند حمزه به نشانى مجهول المكان. مشخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له/محكوم عليه: احمد توجونى اصل فرزند سيف اله به نشانى لردگان- خيابان دادگسترى روبروى 
درمانگاه شماره 1 نوع رابطه: وكيل محكوم له/محكوم لهم: حميد محمدى ميالسى محكوم به: بسمه تعالى : بموجب 
درخواست اجراى حكم شماره دادنامه مربوطه 9609973852601031 محكوم عليه محكوم گرديد به پرداخت 
مبلغ دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارميليون و ششصد و نود هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و پرداخت مبلغ شش ميليون ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك هاى 
مذكور1- چك شماره 443978 به تاريخ 1396/03/10  به مبلغ پنجاه ميليون ريال 2- چك شماره 443979 به 
تاريخ 1396/03/20 به مبلغ پنجاه ميليون ريال 3- چك شماره 443983 به تاريخ 1396/05/20 به مبلغ پنجاه 
ميليون ريال 4- چك شماره 443984 به تاريخ 1396/06/10 به مبلغ پنجاه ميليون ريال لغايت اجراى كامل حكم 
و پرداخت نيم عشر هزينه دولتى در حق صندوق بابت حق االجرا. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير 
منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى  ايرانى 
يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى 
احــكام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال به ديگرى به 
هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات 
تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان- على بابامير-شماره پرونده 860/96– 
محل امضاء رئيس و مهر دادگاه:  عيسى طاهرى 

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: حميد محمدى ميالسى فرزند فتحعلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى 
–شهرســتان لردگان-بخش مركزى شهرســتان لردگان -دهســتان ميالس روســتاى چاهگاه ميالس- مشخصات 
محكوم عليه/محكوم عليهم: زهرا رحمانى فرزند عليداد به نشانى مجهول المكان. مشخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له/محكوم عليه: احمد توجونى اصل فرزند سيف اله به نشانى لردگان- خيابان دادگسترى روبروى 
درمانگاه شماره 1 نوع رابطه: وكيل محكوم له/محكوم لهم: حميد محمدى ميالسى محكوم به: بسمه تعالى : بموجب 
درخواست اجراى حكم شــماره دادنامه مربوطه،960997385260104 محكوم عليه محكوم گرديد به پرداخت 
مبلغ شــصت ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ يك ميليون و نهصد و چهل هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصد و شصت هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير 
تاديــه از تاريخ چك هاى مذكور1- چك شــماره 379779 به تاريــخ 95/10/22 به مبلغ پانزده ميليون ريال 2- 
چك شــماره 379789 به تاريخ 1395/12/20 به مبلغ پانزده ميليون ريال 3- چك شــماره 379780 به تاريخ 
1395/12/20 به مبلغ پانزده ميليون ريال 4- چك شــماره 379790 به تاريخ 1396/01/20 به مبلغ پانزده 
ميليون ريال لغايت اجراى كامل حكم و پرداخت نيم عشــر هزينه دولتى در حق صندوق بابت حق االجرا.  محكوم 
عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها 
و موسسات مالى و اعتبارى  ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى 
ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
4- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت امــوال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت 
را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت 
ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه 
شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 

خواهد بود. (تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان- على بابامير –شماره پرونده 854/96 
- محل امضاء رئيس و مهر دادگاه:  عيسى طاهرى 

دادنامه 
مرجع رســيدگى شــعبه اول شــوراى حل اختالف مركزى لردگان– خواهان: حميد محمدى فرزند فتحعلى به 
آدرس لردگان-روستاى چاهگاه ميالس خوانده: زادعلى حمزه خانى فرزند حمزه به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال- به تاريخ 1396/12/20 در وقت مقرر جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى 
لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و پرونده كالسه فوق تحت نظر است قاضى شورا با بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 9709973852100016 
رأى شورا: در خصوص دعوى خانم/آقاى حميد محمدى فرزند فتحعلى با وكالتى آقاى احمد توجونى اصل بطرفيت 
خانم/آقــاى زادعلــى حمزه خانى فرزند حمزه به خواســته مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواســته بعالوه 
خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 14609318 مورخ 96/1/20 به عهده 
بانك پست بانك شعبه ----- قاضى شورا با توجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و با عنايت به وجود 
چك مستند در يد خواهان و امضا خوانده در ذيل آن كه از تعرض مصون مانده و توسط بانك مربوطه نيز گواهى 
گرديد و خوانده هم دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده اســت و با توجه به نظر اعضاى محترم شــورا 
دعوى خواهان مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 312، 320 قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 
قانــون صــدور چك و مــواد 303و305 و 306 و 515 و 521 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امورمدنى و همچنين مواد 12 و26 و 28 و 29 و 31 قانون شــوراى حل اختالف حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ طبق تعرفه      ريال به عنوان حق الوكاله وكيل در مرحله 
بدوى و در صورت دخالت در مرحله تجديد نظر مطابق تعرفه ى آن مرحله و مبلغ 1/725/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك مذكور به مبناى ميزان شاخص ساالنه اعالم شده 
از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغقابل واخواهى در همين شورا و 

سپس ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. 
ذبيح اله مولوى- قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983852100255 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
خواهان: آقاى حميد محمدى ميالسى فرزند فتحعلى با وكالت آقاى احمد توجونى اصل فرزند سيف اله به نشانى لردگان-
خيابان دادگسترى روبروى درمانگاه شماره 1 خوانده: خانم ليال محمدى ناصرآباد فرزند فايز به نشانى مجهول المكان. به 
تاريخ فوق در وقت رسيدگى جلسه شعبه 1 شوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است 
و شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى 
شورا: در خصوص دعوى آقاى حميد محمدى فرزند فتحعلى به طرفيتليال محمدى ناصرآبادى فرزند فايز به خواسته مبلغ 
هفتاد و پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك 
به شماره 437162-437161-437165-437164-437166 مورخ 96/01/30-95/12/25-95/12/30-
96/02/05-01/20-96 به مبلغ فوق به عهده بانك ملى شعبه ياسوج قاضى شورا با توجه به گواهى عدم پرداخت 
بانك محال عليه و با عنايت به وجود چك مستند دعوى در يد خواهان و امضا خوانده در ذيل آن كه از تعرض مصون ماند 
و توسط بانك مربوطه نيز گواهى گرديده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى الذمه خود ارائه نداده است و با توجه به نظر 
اعضاى محترم شــورا دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص داده و با استناد مواد 313 و 320 قانون تجارت در 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 303 و 305 و 306 و 515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/082/500 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ 
چك مذكور بر مبناى ميزان تغير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر 
عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد حكم صادر شده غيابى و  ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ  قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ  قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان لردگان است. 
ذبيح اله مولوى- قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 261/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: صاحب جان نوروزى فرزند على باز – لردگان-پشــت بانك ســپه – خوانده: 1- على اكبر موســوى 
فرزند سيد مومن مجهول المكان خواسته: مطالبه. وقت رسيدگى: 97/6/6 ساعت 9/30 . خواهان دادخواستى 
به خواسته مذكور در مورخه 97/5/4 به طرفيت خوانده تقديم شعبه سوم شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 
267/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا محمدطاهرجنتى داراى شناســنامه شماره 1102 به شرح دادخواســت به كالسه 385/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كتان جان صادقى جانكيبشناسنامه 394 در 
تاريخ 1393/9/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- پرى 
ابراهيمى فرزند آقاخان ش ش 16 ت ت 1328/8/20فرزند متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان

آگهى مزايده
به موجب راى شــماره 4840-95 شعبه دوم و كالســه پرونده اجرايى به شماره 950583/م احكام مدنى 
دادگســترى بهارســتان محكوم عليه آقاى زمانعلى مرايدى راســتگويان فرزند محمد محكوم است به اقدام برابر 
اجرائيه در حق محكوم لها 1- اســماعيل مددى ورزقانى فرزند صفر على 2 – يوســف خدا دوست گلى فرزند ولى 
و مبلغ يك بيســتم بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت كه اموال محكوم عليه حســب درخواست محكوم 
له توقيف و توســط كارشــناس منتخب دادگاه ارزيابى ذگرديده است كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 
1397/05/22 در محل مزايده به نشانى نسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر اجراى 
احكام مدنى ساعت 9 لغايت 10 برگزار مى گردد عليهذا افرادى كه مايل به شركت در مزايده مى باشند ميتواندد 
در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته 
خواهند شد.مشخصات و قيمت پايه اموال توقيفى مورد مزايده: عبارت است از عرصه و اعيان پالك ثبتى 5665 
از پالك 142 اصلى به مساحت 630 متر مربع كه اعيان احداثى مشتمل است 9 باب مغازه كه سر قفلى آنها به كسى 
واگذار نشــده اســت و نوساز و داراى كليه انشعابات مى باشد. مورد مزايده واقع در فلكه دوم حد شرقى ميدان 
نبش خيابان 20 مترى. و حسب نظر كارشناسى قيمت آن 80/000/000/000 ريال معادل هشت ميليارد تومان 
تعيين گرديده است. ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده 
مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين 
صورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.متقاضيان مى توانند پنج روز 

قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انها از محل مزايده داده شود. م الف/886
مدير/ داورز اجراى احكام مدنى شهرستان بهارستان

آگهى مزايده – نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالســه 933148 فيمابين محكوم له الهام خوشدل فرزند على اكبر و محكوم عليه 
:مهرداد توسليان فرزند سعيد كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد يك قطعه سكه طالى تمام بهار آزادى 
بابت اصل خواســته در حق محكوم له با عنايت به معرفى مال( تعداد 296 عدد لباس زنانه) كه توســط كارشناس 
معرفى شــده از اتحاديه به مبلغ 30/526/000 ريال ارزش گذارى شــده است الزم به ذكر است اينكه پس از 
ســير مراحل قانونى مقرر گرديده البســه فوق در ســاعت 12:00 الى 12:30 روز دوشنبه مورخ 97/05/08 از 
طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد، بنابراين متقاضيان شركت 
در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم وكيف موضوع مطلع و در صورت 
تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى است مزايده از قيمت ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
واگذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ پيشــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه 
وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر ، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه 

مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
احمدى – دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد 

آگهى مزايده- نوبت دوم
در مورد پرونده اجرائى كالسه 933148 فيمابين محكوم له الهام خوش دل فرزند على اكبر و محكوم عليه: 
مهرداد توسليان فرزند سعيد كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد 4 قطعه سكه طالى تمام بهار آزادى 
بابت اصل خواســته در حق محكوم له با عنايت به توقيف خودرو در سيســتم راهور در مورخه 1397/03/01 با 
مشخصات خودرو پرايد هاچ بك به شماره انتظامى 867 ق 18 ايران 69 و با مشخصات كارشناسى سوارى پرايد 
هاچ بك بشماره 867 ق 18 ايران 69 ، مدل 75 ، رنگ سفيد ، به شماره شاسى 74115887  و موتور 875711 
نوع سوخت بنزين ، داراى چهار حلقه الستيك 70 درصد ، شيشه ها و چراغهاى جلو و آينه ها سالم ميباشد (فقط 
شيشه جلو شكسته) با توجه به فاكتورهاى موثر در كارشناسى قيمت پايه كارشناسى سوارى پرايد هاچ بك فوق 
در حال حاضر مبلغ 62/000/000 ريال براورد ميگردد، كه خودرو در پاركينگ  بنياد ميباشد الزم به ذكر است 
اينكه پس از ســير مراحــل قانونى مقرر گرديده خودرو فوق در ســاعت 12:30 الى 13:00 روز دوشــنبه مورخ 
97/05/08 از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد ، بنابراين 
متقاضيان شركت در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع 
مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى است مزايده از قيمت ارزيابى شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز 
ظرف يك ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از 

كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
احمدى – دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد

آگهى احضار متهم و ابالغ وقت رسيدگى
در اجراى موارد 115 و 180 آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى با انتشار آگهى براى 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار متهم امين ميرعالى فرزند اميرحســين مشخصات بيشتر به اتهام ضرب 
و جرح عمدى با چاقو كه به لحاظ مجهول المكان بودن ابالغ احضاريه به وى ممكن نگرديده اســت، احضار مى شــود 
تا ظرف يك ماه پس از نشــر آگهى در وقت ادارى در اين شــعبه حاضر شــده و از اتهام منتسبه در پرونده كالسه 
951170 موضوع شــكايت امين مريدى از خود دفاع نمايد. واال در صورت عدم حضور متهم و يا عدم اعالم عذر 

موجه اين مرجع به صورت غيابى تصميم مناسب را اتخاذ خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 1 داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان انديمشك_ رسول محسنى

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

برابــر راى شــماره 139760329012001154هيــات اول موضــوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض 
خانم طاهره ايجى فرزند اســمعيل به شماره شناسنامه 0480025940 صادره ازشهررى درششدانگ يك قطعه 
زميــن محصور با بناى احداثى به مســاحت 156/10  متر مربعپالك619فرعى از1-اصلى مفروز و مجزا شــده از 
پالك619فرعى از 1- اصلى واقع درحسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى جعفر توخته محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 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 نوبت آگهي به مدت دوماه  
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف : 428
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/4/26

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/5/9
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

رونوشت حصر وراثت
اقاى حســين عبادى بــه شــماره شناســنامه 1590137957 مطابق دادخواســت تقديمى به كالســه پرونده 
463/10/97 از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نصيراله عبادى 
به شماره شناسنامه 518 در تاريخ 1397/03/29 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-عديله على پور به ش ش 3 تاريخ تولد 1323  صادره از هشترود نسبت با متوفى:همسر 
2- عظيمه عبادى به ش ش 474 تاريخ تولد 1349 صادره از هشترود نسبت با متوفى: فرزند 3- فهيمه عبادى به ش 
ش 475 تاريخ تولد 1350 صادره از هشترود نسبت با متوفى :فرزند 4- تهمينه عبادى به ش ش 1068 تاريخ تولد 
1355 صادره از هشــترود نسبت با متوفى: فرزند 5-ســودابه عبادى به ش ش 1590313038 تاريخ تولد 1361 
صادره از هشترود نسبت با متوفى: فرزند 6- شهناز عبادى به ش ش 1172 تاريخ تولد 1360 صادره از چار اويماق 
نسبت با متوفى: فرزند 7-سعيده عبادى به ش ش 461 تاريخ تولد 1363 صادره از هشترود نسبت با متوفى: فرزند 
8- ليال عبادى به ش ش 1590000341 تاريخ تولد 1368 صادره از هشترود نسبت با متوفى: فرزند 9:حسين عبادى 
به ش ش 1590137957 تاريخ تولد 1370صادره از هشترود نسبت با متوفى: فرزند 10-فاطمه عبادى به ش ش 
6360043505 تاريخ تولد 1372 صادره از قره آغاج نســبت با متوفى: فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماهبه اين شعبه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. م الف/898
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده و هيئت مديره شــركت ذوب فلز شــرق (سهامى خاص) 
بشماره ثبت 2623 و شناسه ملى 10380181238 

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1397/5/10 ســاعت 9 صبح و جلســه هيئت مديره مورخ 1397/5/10 ساعت 12 به شرح زير در 
محل شركت به نشانى: خراسان رضوى، مشهد، جاده قديم قوچان، كليومتر 18، تقاطع فردوسى حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده :

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين 

3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
دستور جلسه هيئت مديره: 

1-تعيين سمت مديران
2- تعيين حق امضا

تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/04/26
 هيئت مديره شركت

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعــه زمين پالك 131 فرعــى از 23- اصلى واقــع در بخش دو 
سيســتان اراضى قريه منصورى مورد تقاضا رســول نورى فرزند ســعيد خان و غيرو در تاريخ چهارشــنبه 
97/5/24 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت 
پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رسانند در صورتيكه مستدعى 
ثبت پالك فوق و نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 
قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدى ظرف مدت سى روز پذيرفته خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده 
هــاى معترضى ثبتى مصوب ســال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حــدود موضوع ماده 16 و20 
قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست 
بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و رســيد 

دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: سه شنبه 97/4/26- م الف/726
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى / خانم فاطمه سجادى طبق درخواست به شماره 6184ز-97/4/11 و برگ استشهاد 344884-
97/4/11 دفترخانه 2 زابل اعالم داشته كه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 18625 فرعى از 
1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر .... مفقود 
گرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب 
باســتناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شــود تا هركس مدعى انجام معامله مى باشــد از تاريخ 
انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا 
سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض 
ســند مالكيت ارائه نشــود اداره ثبت اسناد زابل المثنى ســند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى 

تسليم خواهد كرد. م الف/719
تاريخ انتشار: سه شنبه 97/4/26

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
خانم ناهيد نقدى پور فرزند على دادخواستى به خواسته طالق به طرفيت آقاى فرهاد قادر درويش به 
اين شعبه از دادگاه تقديم نموده كه بشماره 970027 ثبت گرديد نظر باينكه خوانده فرهاد قادر درويش 
مجهول المكان مى باشــد در راســتاى اعمال ماده 73 آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 

كثيراالنتشار منتشر تا نامبرده در تاريخ 97/06/10 ساعت 10 در جلسه دادگاه حاضر گردد. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مسجد سليمان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمدرضا فخرايى بشــماره ملى 0430021801 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 970222 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان 
خانم مريم على عسگرى به شماره شناسنامه 14 در تاريخ 97/3/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى محمدرضا فخرايى فرزند على اصغر به ش ملى 0430021801 
صادره از دماوند پســر متوفــى 2- آقاى حميدرضا فخرايى فرزند على اصغر بــه ش ملى 0430140381 
صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى عليرضا فخرايى فرزند على اصغر به ش ملى 0439956064 صادره 
از دماوند پسر متوفى 4- آقاى على اصغر فخرايى فرزند جواد به ش ملى 0439690692 صادره از دماوند 
همســر متوفى 5- خانم فاطمه اميرى فرزند محمدعلى به ش ملــى 0439092035 صادره از دماوند مادر 
متوفــى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبــور را در يك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا 

تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5207
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ســحر سيد آبادى بشــماره ملى 955 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970213 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شادروان سيد 
ســعيد مشــهدى به شــماره شناســنامه 441 در تاريــخ 97/3/19 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- خانم فاطمه ســادات مشــهدى فرزند ســيد ســعيد به ش ملى 
2031652796 صادره از ســارى دختر متوفى 2- خانم فهيمه السادات مشهدى فرزند سيد سعيد به ش 
ملى 6599966624 صادره از فيروزكوه دختر متوفى 3- خانم مريم السادات مشهدى فرزند سيد سعيد 
به ش ملى 2092182234 صادره از ســيد ســعيد دختر متوفى 4- خانم مائده الســادات مشهدى فرزند 
ســيد سعيد به ش ملى 2170020462 صادره از ســارى دختر متوفى 5- حانيه السادات مشهدى فرزند 
ســيد سعيد به ش ملى 0430200404 صادره از دماوند دختر متوفى 6- آقاى سيد محمد متين مشهدى 
فرزند ســيد ســعيد به ش ملى 4830266619 صادره از چالوس پسر متوفى 7- سحر سيد آبادى فرزند 
رجبعلى به ش ملى 0791464471 صادره از ســيد  آباد همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5306
رئيس حوزه 1 شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زينب پورعبدالهى داراى شناســنامه شماره 5582 به شــرح دادخواست به كالسه 383/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباس مسلمان اصيل 
بشناسنامه 4970094766 در تاريخ 97/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- زينب پورعبدالهى فرزند ولى ش ش 5586 ت ت 1359/7/8نســبت با  
متوفى مادر 2- ســاالر مســلمان اصيل فرزند على حســين ش ش 4745 ت ت 1352/1/16  نســبت با  
متوفى پدر . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان

آگهى مفقودى
 1Y060933 سند گمرك ماشين تويوتا رنگ بژ روغنى به شماره پالك  ايران 95-5465س74 و شماره موتور
و شماره شاسى UN55017119 متعلق به خدارحم دهانى رحيمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سراوان 

 150A9000893 پالك موتور سيكلت مدل پيشتاز مدل 1390 به شماره پالك 821-22849 و شماره تنه
و شماره موتور 1089441 متعلق به عبدالصمد محمدى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيســتم سايپا تيپ 131SE مدل 1393 برنگ سفيد-روغنى بشماره 
شاســى NAS411100E3691610 و شماره موتور 5223567 و شماره پالك ايران 94-137 د 37 به نام حمزه 

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

يــك جلد پروانه كار شــماره 1/007/5923 به نام آقاى محمد اكرم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 
مى باشد. بندرعباس

 4G15PNW1605 برگ ســبز خودرو ســوارى پروتون ويرا مدل 1387 رنگ ســفيد روغنى ش موتور
شاسى PL5C97LKL8P000124 پالك 44-937ن68 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اينجانب ســلمان امينى نيا مالك خودرو به شماره شاسى 79425352 ش موتور 11127919990 پالك 
ايران72-312س42 مدل 1379 رنگ ســفيد روغنى   به علت فقدان اســناد فــروش تقاضاى صدور المثنى 
اســناد مذكور را نمــوده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقى 
شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه 

اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى

تنــه  ش   0713641 موتــور  ش   48643-587 شــهربانى  شــماره   125 هنــدا  موتــور  ســند 
125A8677251***NEG مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز اتومبيل سوارى پژو206 تيپ 206SDTU5 مدل 1395 پالك 645/82ط39 رنگ سفيد ش 
موتور 167B0001868 شاسى NAAP41FEXGJ758369   مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز  ، ســند و كارت خودرو سوارى پژو GLX 405 مدل 89 به رنگ نوك مدادى به شماره انتظامى 
 NAAM01CA1BR543771 286ص 41 ايران 49وبه شــماره موتور 12489221891و به شماره شاسى

به نام سيد محمود پورالحسينى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز پژو PARS  XU7 به شماره پالك 163 ب 58 ايران 26 مدل 1394 بنام اسامه شريعت منش 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اينجانبه مرضيه حاجى زاده فرزند حســن به شــماره ملى 0759950148 مالك خودروى سوارى سيستم 
سمند تيپ LX دوگانه سوز مدل 1390  رنگ سفيد–روغنى بشماره موتور 14790033561 و شماره شاسى 
CF051518 به شماره پالك 26-887 ق 24 بعلت فقدان سند (كمپانى و برگ سبز) تقاضاى رونوشت المثنى 
ســند خودروى مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خــودروى فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر6 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى 
كالســه پرونده 4199/4/97- خواهان:معصومه درگوشى به نشانى آبادان كوى كارگر رديف الف /16 اتاق 
4- خوانده: محســن نادرپور مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه ، مرجع رســيدگى: شعبه 4 شوراى حل اختالف 
آبادان  ، وقت رسيدگى: 97/5/27 ساعت 9/00 ، خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم 
اين شعبه نموده اند كه تحت كالسه 199/4/97ح به ثبت رسيده و با رعايت اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد 
به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى آگهى ابالغ دادخواست و ضمايم آن و وقت رسيدگى براى يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده ميتواند قبل از تاريخ رسيدگى به شعبه مراجعه واصل دادخواست 

و ضمائم آن را تحويل بگيرد. م الف/1/274
 شعبه 4 شوراى حل اختالف آبادان

متن آگهى
شــاكى سيف اله منوچهرى شــكايتى با طرفيت متهم محمدرضا محمدزاده فرزند محمد عزيز به اتهام تحصيل 
مال از طريق نامشروع تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه 
كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به 
كالسه 970255 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/5/27 ساعت 9/00 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن متهم محمدرضا محمدزاده و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/606
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقــاى غالمرضا عــوض زاده كه در پرونده كالســه 9309988322300499 به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/6/11 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد.م الف/638
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حميد ميرسعيدى مجدآبادى فرزند محمد
خواهان آقاى محمد شــعبانى فرزند علوان دادخواســتى به طرفيت خوانده آقايان 1- اكبر افضلى 2- حميد 
مير ســعيدى مجد آبادى به خواســته الزام به تنظيم و انتقال ســند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709986134100112 شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان هنديجان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/6/3 ســاعت 11/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان هنديجان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عين اله رحمتى
خواهان آقاى وحيد صيدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عين اله رحمتى به خواسته مطالبه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988602700044 شعبه 27 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع 
امام خمينى (ره) شهرســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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 ضن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد. م الف/3712  
دفتر شعبه 27 شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى محمد حسين باقرى فرزند عذر
خواهان خانم معصومه پور حســن شــكايتى به طرفيت خوانده آقاى محمد حســين باقرى فرزند عذر به اتهام 
كالهبردارى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988374300819 شعبه 101 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كنگاور (101 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/27 ســاعت 09/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

متن آگهى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آئين دادرسى كيفرى به متهمين مهرداد كرانى و سعيد كرانى به اتهام 
آدم ربايى توام با اذيت تو آزار كه در پرونده كالسه بايگانى 970001 تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/4 ساعت 10 صبح با در دست داشتن كارت شناسايى و شماره پرونده مذكور خود 
را در موعد مقرر فوق به اين دادگاه معرفى نمائيد در صورت عدم حضور دادگاه اتخاذ تصميم قانونى مى نمايد.  م 

الف/447- نوبت اول : 97/4/26 ، نوبت دوم:97/5/7 
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به على غيب غالمى فرزند رســول كه در پرونده 
كالسه 970259 به اتهام مشاركت در سرقت قطعات خودرو ، سرقت دو دستگاه خودرو سوارى پرايد تحت تعقيب 
مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1397/5/30 راس ساعت 10/00 صبح با در دست داشتن 
شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/621
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حسين زواره زهى فرزند على اكبر
خواهان آقاى مسلم كوه چال فرزند على رضا دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين زوارزهى فرزند على 
اكبر به خواسته تنظيم سند يك دستگاه تراكتور فورگوسن مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 
9609989502280506 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/14 
ســاعت 09/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/323
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى نور محمد بلوچى داراى شناســنامه شــماره 5979164121 بشــرح دادخواســت به كالسه 66/97 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان دادمحمد بلوچى بشناســنامه 
3580177583 در تاريخ 1389/6/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- بركت بلوچى به ش ملى 5970393592- 2- بالل بلوچى به ش ملى 5970328049 فرزندان متوفى 
3- زينب فســول نيا فرزند عمر به ش ملى 5970113964 همســر متوفى 4- ماه خاتون بلوچى فرزند يعقوب به 
ش ملى 5979129553 مادر متوفى 5- نور محمد بلوچى فرزند دادمحمد به ش ملى 5979164121 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 نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.م الف/62
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رمضانعلى حســن خانى به شــماره شناســنامه 37 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالســه 1949/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشــعار داشته كه شادروان على حسن 
فاميلى به شــماره شناســنامه 1985 در تاريخ 1389/4/3 درگذشــته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- 
رمضانعلى حســن خانى فرزند على ش ش 37 متولد 1328 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 2- غالمعلى حسن 
فاميلى فرزند على ش ش 3 متولد 1342 صادره از كردر دماوند پسر متوفى 3- غالمرضا حسن فاميلى فرزند على 
ش ش 14 متولد 1336 صادره از كردر دماوند پسر متوفى 4- مهرانگيز حسن فاميلى فرزند على ش ش 1598 
متولد 1333 صادره از وادان دماوند دختر متوفى 5- ايران حسن خانى فرزند على ش ش 31 متولد 1325 صادره 
از كيالن دماوند دختر متوفى 6- توران حسن فاميلى فرزند على ش ش 90 متولد 1319 صادره از كيالن دماوند 
دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5308 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى گران بى بى شهنوازى فرزند جواد بشماره شناسنامه 108 متولد سال 1352 صادره از خاش با استناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواســتى بشــماره 142-97-1 دادخواست مورخ 
97/4/24 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شادروان محمد 
حسين ريگى فرزند محمد بشماره شناسنامه 19418 متولد 1349/6/10 صادره از زاهدان در تاريخ 95/7/18 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- گران بى بى شــهنوازى فرزند جواد ش ش 108 متولد 
1352 صادره از خاش زوجه متوفى 2- ماه بى بى درك زائى فرزند ابراهيم ش ش 7615 متولد 1320 صادره از 
زاهدان مادر متوفى 3- سامان ريگى فرزند محمد حسين ش ش 3610938757 متولد 1375 صادره از زاهدان 
فرزنــد متوفى 4- ســميرا ريگى فرزند محمد حســين ش ش 3710243343 متولــد 1372 صادره خاش فرزند 
متوفى 5- مبينا ريگى فرزند محمد حســين ش ش 3612379941 متولد 1385 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) 
ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت 

برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/237
 رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى حصر وراثت نامحدود 
به حكايت پرونده كالســه 970155 اين شــورا آقاى عباس راشكى فرزند گل محمد اعالم نموده كه آقاى گل 
محمد راشكى فرزند حيدر در تاريخ 1396/10/25 فوت نموده است و وصيتنامه اى از وى باقى نمانده و ورثه حين 
الفوت وى را به شرح ذيل اعالم نموده 1- على راشكى فرزند متوفى 2- عباس راشكى فرزند متوفى 3- محمد جان 
راشكى فرزند متوفى 4- كبرى راشكى فرزند متوفى 5- مريم راشكى فرزند متوفى 6- بگم راشكى فرزند متوفى 
7- زهرا راشــكى فرزند متوفى 8- هاجر عين الهى فراز فرزند غالم همســر متوفى اين آگهى يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار در اجراى ماده 361 قانون امور حسبى مصوب 74/4/18 منتشر مى شود تا چنانچه فرد 
يا افرادى به درخواســت مزبور معترض باشــند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت يكماه به اين شورا كتبا 

منعكس نمايند. م الف/324
قاضى شوراى حل اختالف شعبه دو شهرستان زهك

دادنامه
پرونده كالسه 9609985457300298 شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار تصميم نهايى شماره 
9709975457300141 ، خواهان: آقاى نديم نصرتى فرزند جالل به نشانى سيستان و بلوچستان چاه بهار خيابان 
امام خمينى پشت پمپ بنزين دولتى خيابان شهيد تندگويان پالك 110- خوانده: آقاى على خباز به نشانى ، خواسته: 
مطالبه وجه بابت (راى شورا) در خصوص دادخواست نديم نصرتى فرزند جالل بطرفيت على خباز بخواسته مطالبه 
طلب سى و هفت ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و پنج ميليون ريال بابت تاخير تاديه و هزينه دادرسى 
، بدين توضيح كه خواهان اظهار داشته كه براى خوانده كار نموده ام و از پرداخت حقوقم خوددارى نموده است لذا 
شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى د رجلسات شورا حاضر نشده و اليحه 
اى و دفاعيه اى نيز ارســال ننموده و مدارك و دليلى كه مبنى بر برائت ذمه خويش ارائه نداشــته است و خواسته 
خواهان از هرگونه تعرضى مصون باقى مانده است لذا شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و مستندا 
به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سى و هفت ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و يكصد هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد اما 
در خصــوص مبلــغ تاخير تاديه با توجه به اينكه دادنامه مذكور قطعيت نيافته و اشــتغال ذمه خوانده به نحو قطعى 
معلوم نيست تا امتناع از پرداخت موجب تحقق خسارت شود لذا شورا در حال حاضر در اين خصوص دعوى را قابل 
استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى قرار عدم استماع دعوى خواهان را صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس  ظرف بيست روز پس 

از آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى چابهار ميباشد. م الف/86
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف چابهار

دادنامه
پرونده كالســه 9709989504200024 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان خاش تصميم نهايى شماره 
9709979504200135- خواهان: آقاى محمد عارف كرد فرزند خان محمد به نشانى سيستان و بلوچستان خاش 
خ سعدى كوچه حكيم نظامى ، خواندگان: 1- آقاى محمد نور بلونه فرزند عبداله 2- آقاى سيد حسين مشهدى فرزند 
رضا همگى به نشــانى ، خواسته: الزام به تنظيم ســند خودرو ، گردشكار:پس از وصول گزارش پرونده و ضمائم و 
ثبت پرونده به كالســه فوق و تعيين وقت رســيدگى و ابالغ به طرفين سرانجام قاضى شورا بتصدى امضا كنندگان 
ذيل تشــكيل و پس از بررسى اوراق پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
(راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى محمد عارف كرد فرزند خان محمد به طرفيت آقايان 1- سيد حسين 
مشــهدى فرزند رضا 2- محمد نور بلونه فرزند عبداهللا به خواســته الزام خوانده به تنظيم و انتقال يك دســتگاه 
خودرو وانت دو كابين مزدا به شماره پالك 94-849ج22 مقوم به پنجاه ميليون ريال نظر به اينكه مفاد دادخواست 
و مستندات پيوست آن شامل بيع نامه خواهان و خوانده رديف اول استعالم اصالت كارت ، استعالم مالكيت خودرو 
و اســتعالم ســوابق از مديريت آگاهى و شهادت شهود حكايت از تصرف خواهان نسبت به خودرو موصوف و انتقال 
مالكيت از طريق خوانده رديف  اول مى نمايد و نظر به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ از آدرس و نشر آگهى در جلسه 
شورا حاضر نشده و دفاعى به بعمل نياورده و ادعاى خواهان مصون از تعرض است دعوى خواهان را وارد دانسته 
خوانده رديف اول و رديف ســوم را به لحاظ اينكه ســند خودرو به نام ايشان نيست فاقد سمت دانسته باستناد به 
ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد و خوانده رديف 
دوم را به اســتناد ماده 198 قانون ائين دادرســى مدنى و ماده 220  قانون قانون مد نى به تحويل و انتقال ســند 
خــودروى موصــوف در حق خواهان محكوم مــى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت /20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف مدت بيست /20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى 

شهرستان خاش مى باشد. م الف/238
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 2 شهرستان خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
فرزانه بامرى گونيچى فرزند ضرغام بشــماره شناســنامه 11553 متولد ســال 1358 صادره از ايرانشهر با 
استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 97/143-1 دادخواست مورخ 
97/4/25 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شادروان اكرم 
يزدانى مجرب فرزند جان سبك بشماره شناسنامه 1694 متولد 1355/7/1 صادره از خاش در تاريخ 97/3/16 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- مرواريد بامرى فرزند پسون ش ش 323 متولد 1321 
صادره خاش مادر متوفى 2- فرازنه بامرى گونيچى فرزند ضرغام به ش ش 11553 متولد 1358 صادره ايرانشهر 
زوجــه متوفــى 3- كامران يزدانى مجرب فرزند اكــرم ش ش 3710522927 متولــد 1381 صادره خاش فرزند 
متوفى 4- اميرحسين يزدانى مجرب فرزند اكرم ش ش 3710732774 متولد 1385 صادره خاش فرزند متوفى 
5- پريــا يزدانــى مجرب فرزند اكرم ش ش 3711042864 متولد 1391 صادره خاش 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) ساختمان 
قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشــار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر 

مقررات اقدام ميگردد. م الف/239
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ســميه باشــنده داراى ش ش 5259955137 متولد 1365 به شــرح دادخواســت به كالسه 37/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناظم باشنده به شناسنامه 
5259739523 متولــد 1361 در تاريــخ 1395/2/3 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- احمد باشــنده دارنده ش ش 669332594 متولد 1395 صادره از حوزه مركزى 
چابهار 2- سميه باشنده دارنده ش ش 5259955137 متولد 1365 صادره از حوزه 3 نيك شهر ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد 

شد. م الف/63
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 735/2552 بخش هفت بوشهر شهرستان ديلم
آقاى على اصغر درويشى با تسليم دو برگ استشهاديه گواهى شده از دفترخانه 83 ديلم مدعى است كه يك 
جلد ســند مالكيت پالك 735/2552 واقع در شهرســتان ديلم بخش هفت بوشهر كه در صفحه 88 دفتر 18 ذيل 
شــماره 2221 بنام موسســه تامين مسكن بسيجيان صادر و تســليم گرديده و مع واسطه برابر سند 7922 تاريخ 
94/9/4 دفتر 78 ديلم به نامبرده انتقال قطعى يافته و بعلت جابجايى اثاث منزل مفقود شده و درخواست صدور 
المثنى سند مالكيت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحى ماده 120 آئينامه قانون ثبت اعالم مى شود 
كه هر كس نسبت به مالك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد تا ده روز پس 
انتشار اين آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ديلم مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و 
يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت  اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنى سند طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى 97/4/26
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ديلم

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهراب رياحى داراى شناســنامه شــماره 39 به شــرح دادخواســت به كالســه 970145از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فتح اله رياحى بنى بشناســنامه  318 در 
تاريخ 96/08/20 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- بى بى 
جان شــاه مهدى بنى ف مهديقلى ش ش 67 (همســر دائمى متوفى) 2- بلقيس به ش ش 210   3- شــهربانو به 
ش ش 66   4- همــا بــه ش ش 5953  5- زهــرا به ش ش 922  6- مهرانگيز به ش ش 2830 (فرزندان اناث 
متوفــى)  7- وهــاب به ش ش 6345  8- مهــراب به ش ش 39 (فرزندان ذكور متوفــى) و غير از افراد نامبرده 
وارث ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبتيكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان بن

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به خانم خديجه نوفرستى فرزندعلى ابالغ ميگردد كه به موجب رأى شماره 137/64 صادره 
از پرونده كالســه 5/96/880  شــعبه 5 شوراى حل اختالف شهرســتان سبزوار محكوم شده ايد به الزام و 
انتقال سندرســمى پژو آر دى بشــماره 32-899ج63 به انضمام هزينه و تاخير و تاديه و ديگر هزينه هاو 
خسارات دادرسى در حق خانم معصومه بيگم صفوى خياط فرزند عباس كه پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف 
ده روز مى بايســتى مفاد آن را به موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر قانون از ســوى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف اقدام قانونى صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

مزايده(نوبت دوم)
به موجب پرونده كالســه 97/365/اجرا، اجراى شــورا محكوم عليه فاطمه سنگ سفيدى به پرداخت 
ششــصد و هشــت ميليون و هفده هزار ريال اصل خواســته و هزينه ها و خسارات دادرسى در حق فرشته 
امينــى فر و پرداخت حق االجراى دولت محكوم گرديده اســت. چون محكوم عليه نســبت به پرداخت ديون 
خــود اقدامــى ننمــوده از ناحيه محكوم لــه توقيف6دانگ عرصه و اعيــان ملك به پالك ثبتى شــماره6451 
فرعى از6اصلى بخش3 ســبزوار تقاضا گرديده كه از سوى اين اجرا توقيف گرديده است.كارشناس محترم 
پس از بازديد ملك اعالم نموده اســت:ملك زمين پالك ثبتى 64510فرعى از6اصلى بخش3ســبزوار واقع 
در خ همت، همت14 به مســاحت156مترمربع، به اســتحضار مى رســاند. ارزش هرمترمربع از ملك مذكور 
8/000/000ريــال و برهمين اســاس ارزش كلى ملك مبلغ 1/248/000/000ريال(يكصد و بيســت و 
چهارميليون و هشــتصد هزار تومان تمام)ارزيابى ميگردد.لذا مقرر گرديد مزايده اى به صورت حضورى در 
مورخه 97/5/15 ســاعت 19:30 با حضور نماينده محترم دادســتان عمومى و انقالب شهرستان سبزوار در 
محل اجراى احكام شــوارى حل اختالف برگزار و ملك موردنظر به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى 
شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز 
قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود. قابل توجه اينكه 
10درصد  مبلغ پيشــنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شــد.  تنظيم و تحويل سند 

تابع مقررات جارى مى باشد.
اجراى احكام شوارى حل اختالف سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اشكبوس رحيمى ريگى داراى شناسنامه شماره 2069 به شرح دادخواست به كالسه 395/97 
از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مريم رحيمى ريگى 
بشناســنامه 4660338132 در تاريخ 1397/4/8 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- همه گل رحيمى فرزند قنبر ش ش 3297 ت ت 1347/10/17 
نســبت با متوفى مادر. 2- اشــكبوس رحيمى ريگــى فرزند عوضعلــى ش ش 2069 ت ت 1342/9/8 
نسبت با متوفى پدر. 3- ابراهيم كاهو فروش فرزند حسين ش ش 1131120043 ت ت 1365/9/1 
نســبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 حوزه قضائى لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا رضا شــيروانى مطلق داراى شناسنامه شــماره 112 به شرح دادخواست به كالسه 394/97 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان امان اله شيروانى مطلق 
بشناســنامه 9 در تاريخ 96/10/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- سكينه شيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 1866 ت ت 1358/12/15 نسبت 
با متوفى فرزند 2- على اصغر شيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 1927 ت ت 1367/5/3 نسبت با 
متوفى فرزند 3- جمشيد شيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 571 ت ت 1349/4/6 نسبت با متوفى 
فرزند 4- قاســم شــيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 4660140903 ت ت 1370/4/22 نسبت با 
متوفى فرزند 5- رضا شــيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 112 ت ت 1360/7/1 نســبت با متوفى 
فرزند 6- زينب شيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 312 ت ت 1363/11/7 نسبت با متوفى فرزند 
7- ماه بس حاتمى تل مارانى فرزند عابد ش ش 1 ت ت 1330/1/12 نسبت با متوفى همسر 8- زهرا 
شــيروانى مطلق فرزند امان اله ش ش 1 ت ت 1348/3/2 نســبت با متوفى فرزند 9- اكبر شــيروانى 
مطلق فرزند امان اله ش ش 1717 ت ت 1356/12/1 نسبت با متوفى فرزند 10- على شير شيروانى 
مطلق فرزند امان اله ش ش 572 ت ت 1350/5/16 نســبت با متوفى فرزند 11- مرتضى شــيروانى 
مطلــق فرزنــد امان اله ش ش 94 ت ت 1362/4/1 نســبت با متوفى فرزند . اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 حوزه قضائى لردگان

آگهى 
در پرونده كالســه 970136 شــعبه 101 كيفرى دو دادگاه كوهرنگ متهمين 1- پيرعلى رشــيدى 
فرزند حســين قلى 2- سعيد رشيدى فرزند حيدرقلى 3- حيدرقلى رشيدى فرزند حسين قلى به اتهام 
بزه توهين از طريق فحاشى تحت تعقيب مى باشد لذا با توجه به مجهول المكان بودن نامبردگان به ايشان 
ابالغ مى گردد در تاريخ 1397/5/30 راس ساعت 9 صبح در اين شعبه حاضر گردد. در ضمن يك نسخه 
كيفرخواســت ارســال مى گردد نامبردگان در راســتاى ماده 190 قانون آئين دادرسى كيفرى حق همراه 

داشتن يك نفر وكيل را دارد كفيل نيز همراه داشته باشند. 
 مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان كوهرنگ- امير جمالى فرد

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: ســيد محمد موســوى بيدلى فرزند ســيد محمد صادق نشــانى محل اقامت: 
لردگان- شهســوار- جنب مسجد- با وكالت مسعود شــريفى محكوم به: بموجب دادنامه شماره 58-97 
مورخ 97/2/2 شوراى حل اختالف لردگان شعبه نهم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت 
حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم گرديده به پرداخت يكصد و شــصت و پنج ميليون و پانصد هزار 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و دويست و چهل و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ريال بابت 
هزينه دادرســى و مبلــغ پنج ميليون و يكصد و هفتاد و دو هزار ريال جهــت بابت حق الوكاله و پرداخت 
نيم عشــر هزينه دولتى به صندوق. مشــخصات محكوم عليه: 1- فرامرز جانكى فرزند عباســعلى- آلونى 
خانميرزا ســرتنگ دينارعالى 2- عبدالغفار ميرزائى فرزند شــاه ميرزا به نشــانى مجهول المكان. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريــخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابــالغ اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع اجرا 
بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت 
جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى 
تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- 
عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى 
احــكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفــاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى 

مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا-صيدالى                                            


