
11 یک شنبه  31 تیر 1397  شماره 4796  آگهی

آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى بدين وسيله 
به آقاى على اوجاقى شيرمرد به شناسنامه 491 صادره از تهران فرزند بهمن 
ابالغ  اسالمى، پ 92  كوچه  وليعصر،  راه  جاده ساوه، سه  تهران،  نشانى:  به 
نكاحيه شماره 6270  به استناد سند  اوجاقى شيرمرد  مى شود خانم هاجر 
مورخ 80/7/8 دفتر ازدواج شماره 117 تهران براى وصول تعداد 75 عدد 
سكه طالى يك بهار آزادى بدهى شما بابت پرونده اجرايى كالسه 9700650 
عليه جنابعالى مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده كالسه فوق در اين 
مامور پست  گزارش  طبق  لذا چون  است  اقدام  جريان  در  و  اداره تشكيل 
آدرس تعيين شده در اجراييه شناخته نشده طبق ماده 18 اصالحى آيين نامه 
اجرا مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
اين  انتشار  تاريخ  از  روز   10 مدت  ظرف  چنانچه  لذا  شود  مى  آگهى  محلى 
پرداخت  به  اقدام  گردد  مى  محسوب  اجراييه  ابالغ  رسمى  روز  كه  آگهى 
بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شما تعقيب مى گردد.
 13681/م الف                رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى تهران –  علينژاد

رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آيين   18 ماده  طبق  اجراييه  ابالغ  آگهى   
ثابتى  فريدون  و  دهرپير  فاطمه  و  داش  تكمه  ثابتى  على  به  وسيله  بدين 
گودرزى،  شهيد  خ  شمالى،  سجاد  خ  ابوذر،  خ  تهران،  آدرس  در  داش  تكمه 
پ 231 ابالغ مى شود بانك ملى شعبه بازار جهت وصول طلب خود به مبلغ 
تاريخ  از  و   96/6/15 تاريخ  تا  خسارت  و  اصل  ريال   5/700/000/000
و  رهنى شماره 8792  اسناد  موجب  به  مقررات  طبق  روز وصول  تا  مذكور 
10383 و 13990 تنظيمى دفترخانه شماره 741 تهران عليه شما اجراييه 
اداره تشكيل  اين  در  به كالسه 9603740  اجرايى  پرونده  و  نموده  صادر 
شده و طبق گزارش مورخ 96/10/24 مامور مربوطه آدرس شما به شرح 
متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلى شما نيز براى اين اجرا مشخص 
نمى باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه يك مرتبه در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت 10روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
ننماييد مورد وثيقه مندرج در اسناد رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از 
ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق 

دولتى استيفاء خواهد شد.
 13685/م الف                      رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران -نقيبى

 آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين وسيله 
طاهره ياورى به نشانى: خيابان دهكده، پالك 18 ابالغ مى شود كه بانك پارسيان 
 – با وكالت شركت تامين انديش پارس به استناد قرارداد شماره 84/127 
84/3/25 براى وصول موضوع الزم االجراء مبلغ 27/834/114 ريال مشتمل 
مبلغ  و  ريال سود  مبلغ 1/353/245  و  مبلغ 18/750/000 اصل طلب  بر 
7/730/869 ريال خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 86/11/25 و از اين تاريخ 
تا تسويه كامل بدهى طبق مقررات بابت پرونده اجرايى كالسه 370 ى / 11 
و مكانيزه 8700944  بر عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده 
كالسه فوق در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است لذا چون طبق گزارش 
مورخ 87/3/29 مامور ابالغ پست نشانى شناسايى نگرديده و در آدرس اعالمى 
بستانكار نيز ابالغ ميسر نگرديده و به استناد تقاضاى وارده شماره 26426 
– 87/7/13 بانك بستانكار ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مفاد 
اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى 
مى شود لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز رسمى 
ابالغ اجراييه محسوب مى گردد اقدام به پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات 
اجرايى برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.  ضمنا“ اجراييه در مورخ 

1387/10/16 از طريق نشر آگهى به جمشيد پزشكى ابالغ گرديده است.
 13688/م الف                          رئيس اداره دوم اجراى اسناد رسمى  –  همتيار

آگهى ابالغ اجراييه بدين وسيله به آقاى احمد طاهر احمدى ثانى فرزند حسين 
شماره شناسنامه 740 صادره از تهران به نشانى: تهران، خزانه بخارايى، كوچه 
سعيد نيكپور، خ فتح الهى، منزل شخصى پ 120 ابالغ مى گردد: خانم رضوان 
مينايى به استناد سند شماره 9668 دفترخانه شماره 276 تهران جهت وصول 
250 سكه طالى بهار آزادى عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده  و پرونده 
اجرايى به كالسه 9700764 در اين اداره تشكيل شده و در جريان است.  لذا 
با توجه به اينكه ابالغ اجراييه به شما در آدرس متن سند ميسر نشده، مراتب از 
طريق درج در روزنامه به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حداكثر ظرف 10 روز 
از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد در غير اين 

صورت عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت.
 13680/م الف                          رئيس اداره پنجم اجراى اسناد رسمى – علينژاد

 آگهى فقدان سند مالكيت نظر به اينكه خانم ها مهناز و فرحناز و آقاى ولى اله 
شهرت همگى عليخانى با اعالم گم شدن سند مالكيت ملك مورد اين آگهى با 
– 97/3/24 در  امضا شده ذيل شماره 26658  تسليم استشهاديه گواهى 
دفتر اسناد رسمى شماره 402 تهران طى درخواست وارده 0153 – 97/3/27 
تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت نموده اند كه مراتب در اجراى ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت به شرح زير آگهى مى گردد: 1- نام و نام خانوادگى مالك: خانم 
مهناز عليخانى و خانم فرحناز عليخانى (نسبت به عين) و آقاى ولى اله عليخانى 
(نسبت به منافع) 2- شماره پالك: 1 فرعى از 2011 – 2012 اصلى واقع در 
بخش 11 تهران 3- علت فقدان: جابه جايى 4- خالصه وضعيت مالكيت: شش 
دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه دوم واقع در طبقه اول به مساحت 55/76 
مترمربع به پالك 1 فرعى از 2011 – 2012 اصلى ذيل ثبت 245779 صفحه 
504 پالك دفتر 849 به شماره چاپى 088018 به نام آقاى داداش عسگرى 
ثبت و سند صادر و تسليم گرديده است سپس به موجب سند قطعى شماره 
80744 30/11/74-دفترخانه 316 تهران  به محمد حسن اسالمى منتقل 
گرديده است سپس به موجب سند قطعى شماره103874-84/6/9 دفترخانه 
316 تهران به آقاى ولى اله عليخانى انتقال يافته است و متعاقبا برابر سند 
صلح شماره114638 دفترخانه 109تهران با حفظ منافع براى ولى اله عليخانى 
به خانم ها مهناز و فرحناز عليخانى (بالمناصفه) انتقال يافته است.  لذا با توجه 
به درخواست صدور المثنى مراتب اعالم تا هركسى نسبت به ملك مورد آگهى 
معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشد بايد  تا ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضى تسليم خواهد كرد.
 13682/م الف                كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك – مصطفى دادفر

 آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدين وسيله 
به آقاى منوچهر مهدوى فر نام پدر: على شماره شناسنامه: 1 به نشانى: خ جمال 
زاده جنوبى، نرسيده به آذربايجان بن بست ضياء پ 15 ط 1 ابالغ مى شود كه 
آقاى كريم دائمى اقدم براى وصول چك : 561755، تاريخ چك: 1395/8/5 
بانك – شعبه: ملى – شعبه وحدت به مبلغ 1/000/000/000 ريال عليه شما 
اجراييه صادر و پرونده به كالسه 9701457 در اين اداره تشكيل شده و با 
توجه به عدم شناسايى آدرس شما در متن سند، ابالغ قانونى به شما ميسر نبوده 
وبستانكار هم اعالم نموده نمى تواند آدرسى از شما را جهت ابالغ واقعى معرفى 
نمايد، لذا به تقاضاى بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجراء از تاريخ انتشار 
اين آگهى كه روز ابالغ اجراييه محسوب است چنانچه ظرف بيست روز نسبت به 

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
3683/م الف                رئيس اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران –  شبيبى 

آگهى مفقودى
  M13/5877658 برگ سبز پرايد 131 سفيد رنگ به شماره پالك ايران 71- 865 د 97 و شماره موتور

به نام آقاى محمود مهرى بابادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(شهركرد)

اينجانــب حيــدر اميــرى مالــك خــودرو ســوارى پــژو 405 جــى ال ايكــس آى بــه شــماره شاســى
NAAM.1CA69K942677و شماره موتور12488025111بعلت فقدان برگ كمپانى تقاضاى رونوشت المثنى 
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار

 PJ157FMIBFF02036 125 رنگ نقره اى مدل 89 ش موتورcc سندكمپانى و برگ سبز موتورســيكلت
ش تنه NDM125B8902414 پالك 586-77762 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى و برگ سبز سوارى تيبا تيپ 231 رنگ ســفيد روغنى مدل 93 ش موتور8111486 شاسى 
NAS811100E5764664 پالك ايران72-726ل81 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز و ســند كمپانى پيكان وانت رنگ ســفيد روغنى مــدل86 ش موتور11486015804 شاســى 
31621794 پالك 72-532د25مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت ماشــين وانــت تك كابيــن تيــپ 1600 رنگ نــوك مــدادى متاليك مــدل 1375 ش 
موتور223626 ش بدنه 7516001124 پالك 72-924ى36 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شاســى   G4KDHH594446 موتــور  72-214و64ش  شــماره  بــه  ســوارى  ســراتو  ســبز  كارت 
NAS621200J1051019 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

كارت هوشــمند ناوگان حمل و نقل به شــماره كارت 2069631 مربوطه به خودرو ايســوزو به شماره پالك 
492ع36ايران72(شماره پالك سابق 72-142ع31)مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز ، ســندكمپانى و پالك موتورسيكلت تالش رنگ قرمز مدل 1393 بشــماره پالك 82592-772 
بشــماره موتور 1346097 و شماره شاســى 9313420 بنام على كسكنى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ ســبز، ســندكمپانى وكارت ســوارى پرايد مدل 1377 رنگ ســفيد بشــماره پالك 
ايران36- 521 م 15 بشماره موتور 00070060 وشماره شاسى S1442277144307 بنام عباس كميلى ثانى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

اينجانب نورمحمد يزدان پور  مالك خودروى وانت پيكان  به شــماره شهربانى 894 ج  91ايران 96وشماره 
شاســى  NAAA46AA3BG186905وبه شماره موتور 11490007362به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى 
رو نوشــت المثنى اسناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى 

است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ ســبز وانت پيكان به شــماره پالك 894 ج91 ايران 96مدل 1390 بنام نور محمد يزدان پور مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز پرايد به شماره پالك 774 ب 73 ايران 26 مدل 1378 بنام رضا قربان زاده اركانى مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

چون ســارا سروستانى مالك خودرو پژو 206 برنگ ســفيد روغنى مدل 1388 شماره شهربانى ايران84-
667 د 78 شــماره موتور 14188028153 و شماره شاســى NAAP03EDXAJ065925 بعلت فقدان اسناد 
فروش و شناسنامه(برگ سبز) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر كسى ادعايى 
در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در شهرك 
غرب, اول خيابان زرافشان غربى مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.بندرعباس

چــون حميدرضــا ســلمانى زاده مالك خــودرو به شــماره شــهربانى ايــران84-351س86 شــماره موتور 
161M0003693 و شماره شاسى NAAN81UR9EH657825 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر كسى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در شهرك غرب, اول خيابان زرافشان غربى مراجعه نمايد. بديهى 

است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.بندرعباس

ســند كمپانــى خــودرو ســوارى ســايپا تيــپ 131SL مــدل 1391 برنگ سفيد-روغنيبشــماره شاســى 
S3412290410396 و شــماره موتور 4515714 و شــماره پالك ايران 84-136س68 به نام عباس اسالمى 

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

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139760316014000578 مورخه 97/2/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كورش بيگى به شناســنامه شــماره 24 كدملى 3257558392 صادره 
كرمانشاه فرزند على حسن در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 32/24 مترمربع پالك شماره 3264 فرعى از 
11 و 19 اصلى واقع در كرمانشاه بخش سه حومه حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو آدرس كرمانشاه چمن خيابان 
20 مترى سر كوى چهارم و با كسر مالكيت ازمالكان رسمى آقايان حاج حسين رفيعى و حاج محمد على عباس زاده و 
حاج باقر بعليك و حاج محمد حسين بعليك و حاج غالم عباسيى صابونى و حاج على روشن روانى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/16- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/31
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به كيومرث نجفدرى2-جالل رضايى طبقدهى3-مرضيه عرب
ش بايگانى شعبه:960030 خواهان بانك سينا با وكالت فرزانه قنبرنژاد دادخواستى به طرفيت خواندگان 
كيومرث نجفدرى-جالل رضايى طبقدهى-مرضيه عرب به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
كالســه 9609982074100030 شعبه 11 شــوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى97/6/6 ساعت 9 
تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواست 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 دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

دادنامه
پرونــده:9709981291400095 دادناه:9709971291400352 خواهان:انســيه فردوســى ف على 
خوانده:حمزه فردوســى ف على-مجهول المكان خواســته ها:1-مطالبه خســارت دادرسى2-الزام به تنظيم سند 
رســمى ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى انســيه فردوســى ف على به طرفيت حمزه فردوسى ف على به خواسته 
صدور حكم به الزام خوانده به تنظيم سند رسمى شش دانگ پالك 6661 فرعى از 1 اصلى بخش 12 بابلسر به 
ميزان قدرالســهم وى از سهم االرث پدرى با احتساب كليه خسارات قانونى به شرح منعكس در پرونده،دادگاه با 
التفات به دادخنواست تقديمى و ضمايم آن و اظهارات خواهان و اسناد و مدارك ابرازى وى على الخصوص بيع نامه 
عادى تنظيمى فى مابين خواهان  و مورث خوانده و كپى وكالت  نامه رسمى شماره 75657-83/6/25 دفترخانه 
28 بابل كه به موجب آن مورث خواهان اختيار انتقال و تنظيم سند را به خواهان داده بوده و نظر به اين كه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى در اين دادگاه حاضر نگرديده و دفاع موثرى از خود به عمل نياورده و ايراد و خدشــه اى به 
صحت و اصالت سند ابرازى خواهان به عمل نياورده و باتوجه به پاسخ استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و 
امالك كشور و مواد 219و220و222و223و225و237و238 ق مدنى و مواد 515و519 ق آ د م حكم به الزام 
خوانده به تنظيم سند رسمى پالك صدرالذكر به ميزان قدرالسهم وى در پالك مذكور و پرداخت مبلغ 1,105,000 
ريال به عنوان هزينه دادرسى در حق خواهان صادر واعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
على اكبر رضانژاد قادى-رييس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى بابلسر

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالسه2/930072 اجراى احكام مدنى له على اصغر غالمرضاپور بيشه عليه مهدى تيرگر 
مبنى بر مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شخص محكوم عليه به پالك ثبتى 29872فرعى از يك اصلى بخش 12 ثبت 
بابلســر واقع در بابلســر خ شريعتى –شريعتى 10 ساختمان مرواريد يك توقيف گرديد كه شامل شش دانگ يك 
دستگاه آپارتمان واحد شماره 15 شمال شرقى واقع در طبقه پنجم به مساحت 91/74مترمربع كه از اين مقدار 
مساحت 2/27 مترمربع در حد جنوب بالكن مسقف مى باشد به انضمام بالكن غيرمسقف(تراس)در حد شمال به 
مســاحت 2/30 مترمربع و انبارى شــماره 6 به مساحت 1/60 مترمربع واقع در طبقه همكف و پاركينگ شماره 1 
به مساحت 11/25 مترمربع واقع در طبقه همكف به شماره پالك ثبتى باقيمانده 1491 فرعى از يك اصلى بخش 
12 بابلسر با حدود اربعه: شماال به طول 1/13 متر ديوارى به فضاى عرصه و 2/51 متر درب و ديوار به تراس و 
1/34 متر و 0/84 متر به حالت غربى و 0/40 متر به حالت شمال غربى و 3/16 متر پنجره ها و ديوارى به فضاى 
عرصه شــرقا به طول 11/62 متر ديوار به فضاى عرصه جنوبا اول به طول 1/78 متر و 1/93 متر و 0/44 متر 
به حالت غربى و 3/14 متر ديوار و نرده تراس و پنجره اى به فضاى عرصه دوم به طول هاى 0/20 متر به حالت 
جنوب شــرقى و 1/03 متر به حالت جنوب غربى و 0/44 متر به حالت شــمال غربى و 0/96 متر به حالت جنوب 
غربى و 1/68 متر به حالت جنوبى ديوار و دربى است همگى به راه پله غربا به طول هاى 2/24 متر و 1/37 متر و 
1/77 متر و 0/16 متر به حالت شمالى و 4/52 متر ديوار اشتراكى با واحد شماره 14 شمال غربى مى باشد.واحد 
مذكور در طبقه 5 ســاختمانى با اســكلت بتنى مسلح،احداثى در طبقه 5 روى پيلوت با نماى سنگ كارى شده در 3 
ضلع(اضالع شمال، جنوب و غرب) و قدمت احداث بيش از 10 سال مى باشد كه طبقه اول تا پنجم آن هركدام سه 
واحدى و مجموا شمال 15 واحد مسكونى وطبقه همكف به عنوان پاركينگ و انبارى،راه پله و آسانسور و ... است 
و داراى امتياز آب و گاز مشاع و مشترك و برق مستقل مى باشد.مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
مورد بازديد قرار گرفته و ارزش شــش دانگ يك دســتگاه آپارتمان واحد شماره 15 شمال شرقى واقع در طبقه 
5 به مساحت 91/74 متر مربع به شماره پالك ثبتى 29872 فرعى از يك اصلى بخش 12 ثبت بابلسر مجموعا به 
مبلغ 1,422,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى شــده كه در تاريخ 97/5/21 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 
صبح در اجراى احكام مدنى بابلسر به فروش خواهد رسيد.شخصى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناس 
پرداخت نمايد برنده مزايده خواهد بود.برنده مزايده بايد 10درصد قيمت پيشنهادى را فى المجلس واريز و مابقى 

ثمن معامله را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شعبه دوم حقوقى دادگسترى بابلسر-حاتمى

آگهى مزايده نوبت اول
به حكايت پرونده كالســه 960807 اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد محكوم عليه شــركت ريخته گرى 
فوالدسازان نگين شمال به نشانى كلوده شهرك تشبندان محكوم است به پرداخت 24,271,197 ريال بابت حق 
بيمه به عنوان محكوم به و مبلغ 250,000تومان دستمزد كارشناس در حق محكوم له خالد پيرى اردكانى در اين 
دادگاه و مبلغ 1,000,000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به توقيف اموال شامل يك 
دســتگاه كولر اســپليت ASR و از نوع Split type air conditioner داراى يونيت بيرونى با وزن 45 كيلوگرم مدل 
M-10-ACH-R202T3 داراى گاز مبرد سرماســاز 1400G/R22 با ظرفيت ســرمايى 5860 وات و ظرفيت 
گرمايــى 5880 وات بــه همراه يونيت داخلى بــا برند ASR به وزن 17 كيلوگرم به قيمــت حدودا پانزده ميليون 
ريال2-سيســتم كامپيوتر شــامل كيس كامپيوتر داراى مارك TARGET و cpu2020 و كارت گرافيك 54501 
GIG ظرفيت حافظه اصلى 640GIG رم 2GIG همراه با مانيتور سامسونگ LCD سايز 21 اينچ به قيمت حدود 
شــش ميليون ريال جمعا به مبلغ بيســت و يك ميليون ريال معادل دوميليون و يكصدهزارتومان برآورد و اعالم 
گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده 
در تاريخ 97/5/23 ساعت 11:30 صبح در شعبه اجراى احكام مدنى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  
موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب 
اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر 
مــاده 129 قانــون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از 
برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت 
. چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كسر هزينه 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بابك يزدانى چراتى ف سعيد
خواهان شــهردارى محمودآباد دادخواســتى به طرفيت خوانده بابك يزدانى چراتى به خواســته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609981227100730 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد 
ثبت و وقت رســيدگى 97/6/6 ســاعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م 
به علت مجهول المكان بودن خوانده بابك يزدنى چراتى و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-آصف يعقوبى جويبارى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان شمالي
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مانه و سملقان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139760307004000059 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مانه و سملقان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مانه سملقان در يك باب امام زاده به مساحت 4495/40 
متر مربع قســمتى از پالك 11- اصلى واقع در اراضى اســالم آباد بخش 3 بجنورد از محل مالكيت مالكين مشاعى 
بــا حق عبور جوى آب، محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/04/31      تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/15/05

بشير خانى-  رئيس ثبت اسناد و امالك مانه و سملقان

آگهى مفقودى
كارت دانشجويى اينجانب خانم راضيه شهدادى فرزند غالم به شماره دانشجويى 94214039190029 
و به شــماره ملى 3660033723 از دانشــگاه علمى كاربردى شهرستان زابل در مقطع كارشناسى رشته حقوق 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

اصل كمپانى (مادر) خودرو پژو پارس به شماره انتظامى 91-464س76 و به شماره شاسى 50503052 
و شماره موتور 12486153146 به نام نبى اله اسمعيل نسبت قوجه بگلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. پارس آباد مغان

اينجانب عبداله ميرزازاده مالك خوردو به شــماره شاسى NAAM11C45CR902070 و شماره موتور 
124K0009498 بعلــت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نمــوده ام چنانچه 
هركــس ادعايــى در مورد خودروى مذكــور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خــودرو واقع در 
كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شــهرك پيكانشــهر ساختمان ســمند طبقه 1 مراجعه نمايند بديهى است 

پس از انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. پارس آباد مغان

اجراييه
ش پ :96/219 محكوم له: هاشــم هاشــمى ف هاشم محكوم عليه:غالمحســين صداقت –مجهول المكان به 
موجب رأى 96/219 شعبه دوم محمودآباد كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 20,000,000 
ريال اصل خواسته و 590,000 ريال هزينه دادرسى و 1,000,000 ريال هزينه كارشناس و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواست (96/3/29)تا اجراى حكم هم چنين محكوم عليه محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت.به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى 
– فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم محمودآباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حميد اســدالهى به عنوان ذينفع به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه متوفى 
درخواســتى به شــماره 970157 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان خانم حوران 
اســدالهى به شــماره شناســنامه 156 در تاريخ نامعلوم در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيــات گفته و فوت وى 
در تاريخ 74/8/24 ثبت گرديده اســت لذا از اداره ثبت احوال دماوند در اين خصوص اســتعالم به عمل آمد 
در پاســخ اســتعالم اداره ثبت احوال دماوند وضعيت حيات نامبرده را فوت شــده پدر و مادر ايشــان را فاقد 
مشــخصات ســجلى عنوان نموده اســت همچنين در بند دوم پاسخ اســتعالم عنوان گرديده است در ظهر سند 
ســجلى نامبرده تا كنون فرزند و همســرى ثبت نگرديده اســت لذا با اين توضيح تحت عنوان متوفاى بالوارث 
گواهى صادر خواهد شد، اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5319
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد قاســم نوربخش به شناسنامه شــماره 3717به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى به شماره 97/4/309 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان 
احترام اكبرى به شناســنامه شــماره 2140 در تاريخ 1392/5/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثــه حيــن الفوت وى عبارتند از: 1- ســيد قاســم نوربخش فرزنــد حاجى آقا بــه ش ش 3717 صادره از 
تهران پســر متوفى 2- ســيد محمد نوربخش فرزند حاجى آقا به ش ش 3 صادره از دماوند پســر متوفى 3- 
شــهناز السادات نوربخش فرزند حاجى آقا به ش ش 1827 صادره از تهران دختر متوفى 4- افتخال السادات 
نوربخش فرزند حاجى آقا به ش ش 16 صادره از دماوند دختر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5320
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسين اسمعيلى به شناسنامه شماره 1730 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 97/4/296 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شادروان فاطمه 
اســميعلى به شــماره ملى 796 در تاريخ 1394/9/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفــوت وى عبارتند از: 1- مســلم اســمعيلى فرزند مســيب بــه ش ش 2011 صادره از دماوند پســر متوفى 
2- حســين اسمعيلى فرزند مسيب به ش ش 1730 صادره از دماوند پسر متوفى 3- محسن اسمعيلى فرزند 
مسيب به ش ش 1941 صادره از دماوند پسر متوفى 4- توران اسمعيلى فرزند مسيب به ش ش 11 صادره 
از قائم شــهر دختر متوفى 5- پوران اســمعيلى فرزند مســيب بــه ش ش 43 صــادره از دماوند دختر متوفى 
6- ايران اسمعيلى فرزند مسيب به ش ش 11 صادره از دماوند دختر متوفى والغير ، 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/5322
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد محمد مهدى باقرى بشــماره شناسنامه 5156 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره 970235 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان 
آقاى سيد امجد باقرى به شماره شناسنامه 1309 در تاريخ 1397/1/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- خانم ســيده راضيه مير بابائى فرزند ســيد محمد به ش ش 1371 
صادره از دماوند همســر متوفى 2- خانم مريم ســادات باقرى فرزند ســيد امجد به ش ش 1371 صادره از 
تهران دختر متوفى 3- آقاى سيد محمد مهدى باقرى فرزند سيد امجد به ش ش 5156 صادره از تهران پسر 
متوفى 4- خانم زهرا ســادت باقرى فرزند ســيد امجد به ش ش 8047 صادره از تهران دختر متوفى 5- خانم 
منيره ســادات  باقرى فرزند سيد امجد به ش م 0010570519 صادره از تهران دختر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5318
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشــاعى يك قطعه زمين بشــماره 2 فرعى از 56 اصلى واقع در مشاء كه ذيل ثبت و صفحه 
367 دفتر جلد 525 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 217729 بنام خانم اشــرف جعفرى صادر و تســليم 
گرديده اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 7072-
1397/3/28 بگواهــى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلــت نامعلوم مفقود 
گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم 
صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء 

مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5321/1
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين مشجر بمساحت 3623 مترمربع بشماره 3623 فرعى از 56 اصلى 
واقع در مشاء كه ثبت و صفحه 58 دفتر جلد 523 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 953793 بنام خانم اشرف 
جعفرى صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 7076-1397/3/28 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب 
باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند 
تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5321/2
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ســه دانگ مشاع از ششــدانگ  يك قطعه زمين بمســاحت 897/48 مترمربع بشماره 26 
فرعــى از 90 اصلى واقع در آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه و دفتر الكترونيكى 1396203010587781 
داراى سند مالكيت چاپى بشماره 232459 بنام آقاى نعمت اشرفى صادر و تسليم گرديده است. سپس وكيل 
نامبرده به نام نيرالســادات ســيد غالمى موسوى طبق وكالتنامه 144363-1396/7/16 دفترخانه 27 تهران 
نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 1397/4/21-7282-7283 
بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت اسباب كشى مفقود گرديده است و 
درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك 
مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت 
مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت 

سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5323
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت دو سوم دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 507 اصلى بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 
امالك 1 صفحه 329 بشــماره ثبت 72 به نام على فروغى صادر و تســليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو 
برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت نقل مكان مفقود گرديده لذا برابر تبصره سه 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به 
صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا ســند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى مراتب 
را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين 
صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپى 

سند 151890 مى باشد. تاريخ انتشار 97/4/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت دو يازدهم سه دانگ مشاع باستثنا ثمن اعيانى از شش دانگ پالك شماره 507 اصلى بخش 
يك ثبتى شاهرود در دفتر امالك 16 صفحه 418 بشماره ثبت 1860 به نام على فروغى صادر و تسليم گرديده 
است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت نقل مكان مفقود 
گرديده لذا برابر تبصره سه ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى 
انجــام معاملــه اى مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك 
شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند 384678 مى باشد. تاريخ انتشار 97/4/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت يك دانگ و نيم مشاع از شش دانگ پالك شماره 2327/3 اصلى بخش 1 ثبتى شاهرود به 
شماره دفتر الكترونيكى 139520329010003801 به نام امير سراجى ثبت و  سند صادر و تسليم گرديده 
اســت ســپس ايشــان با دو برگ استشــهاديه محلى تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى نموده است لذا برابر 
تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس 
نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا ســند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله 
اى مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم 
در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. 

شماره چاپى سند 409636 الف94 مى باشد. تاريخ انتشار 97/4/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيــت يك دانگ و نيم مشــاع از شــش دانگ پالك شــماره 4 فرعــى از 2327 اصلى بخش يك 
ثبتى شــاهرود در دفتر امالك الكترونيكى 139520329010007377 به نام محمود سراجى صادر و تسليم 
گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت جابجايى 
مفقــود گرديده لذا برابر تبصره ســه مــاده 120 آيين نامه قانــون ثبت مراتب يكبار در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى 
باشــد و يا مدعى انجام معامله اى مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت 
اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق 

مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپى سند 396703 الف94 مى باشد. تاريخ انتشار 97/4/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت يك دانگ و نيم مشاع از شــش دانگ پالك شماره 4 فرعى از 2327 اصلى بخش يك ثبتى 
شاهرود در دفتر امالك الكترونيكى 139520329010007374 به نام امير سراجى صادر و تسليم گرديده 
است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت جابجايى مفقود 
گرديده لذا برابر تبصره سه ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى 
انجــام معاملــه اى مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك 
شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند 396701 الف94 مى باشد. تاريخ انتشار 97/4/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت هفتاد و پنج صدم دانگ مشــاع از شش دانگ پالك شــماره 4 فرعى از 2327 اصلى بخش 
يــك ثبتى شــاهرود در دفتر امــالك الكترونيكــى 139520329010007376 به نام آزاده ســراجى صادر و 
تسليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت 
جابجايى مفقود گرديده لذا برابر تبصره ســه ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هركس نســبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى 
مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت 
اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق 

مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپى سند 396702 الف94 مى باشد. تاريخ انتشار 97/4/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

دادنامه
شــماره پرونده: 568/96 ، شماره دادنامه:244/97 ، تاريخ رســيدگى97/4/1 - بتاريخ فوق در وقت 
فوق العاده جلســه شعبه 13/12 شــوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
ذيــل مبــادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقــاى / خانم مهدى قربانى پور 
فرزند احمد با وكالت آقاى / خانم – به طرفيت آقاى / خانم عباســعلى تازه فرزند اكبر با وكالت – به خواســته 
مطالبه وجه به ميزان 66/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 472425-96/2/20 عهده بانك 
حكمت ايرانيان به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد 
تجــارى / اصــل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شــخص 
يا اشــخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ در جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارســال 
ننمــوده و دليلــى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون 
از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فوق 
و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه 
خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند 
در عيــن حال نظر به اينكه وجود/ اصل ســند/ تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت بــر ظهور بر بقاء دين 
و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشــته و نظر به قاعده استصحاب دين و  مواد 9و25و26و27 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون 
مدنى و مــواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا 
د م و مــاده واحده قانون استفســاريه تبصــره الحاقى ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چك مصوب 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 66/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 99/000 تومان بابت خســارات دادرســى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست ) و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند 
/تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 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 شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13/12 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609983658001182 شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان كاشــان (8حقوقى سابق) 
تصميــم نهايى شــماره 9709973658000446 ، خواهان:خانم فاطمه ديدنى فرزند رضا به نشــانى اســتان 
اصفهان شهرستان كاشان شهر كاشان ، خ نطنز كوچه سادات معراج 22 منزل هاشمى ثابت ، خوانده: آقاى ذبيح 
اله نورى فرزند دورمحمد به نشــانى ، خواســته: طالق به درخواســت زوجه ، دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختــم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير اقدام به صــدور راى مى نمايد (راى دادگاه)  در خصوص دادخواســت 
خواهان خانم فاطمه ديدنى فرزند رضا به طرفيت خوانده آقاى ذبيح اله نورى افغانى فرزند دور محمد بخواسته 
طالق عســر و حرج با عنايت به محتويات پرونده و تصوير مصدق ســند ازدواج مورخه 92/4/29 رابطه زوجيت 
و مواقعه محرز و با توجه به اظهارات فرزندان مشــترك و شــهادت شــهود و اظهارات خواهان مبنى بر كراهت و 
وقوع در عسر و حرج شديد و بذل مال به شرح ذيل و اصرار بر طالق و اينكه مساعى دادگاه و داوران منتخب 
در اصــالح ذات البيــن موثر نبوده و اينكه خوانده دفاع موثرى بعمل نياورده با وصف ابالغ قانونى حضور نيافته 
و اليحه اى ارســال نداشــته و خواسته خواهان را مصون از تعرض نموده و اينكه مفارقت عمل زوجين ناشى از 
ترك زندگى توسط زوج و بالتكليفى زوجه تالى و فاسد و خطر انحراف در كمين وى است و از نظر شرعى كراهت 
دارد و ســاير قرائــن و امارات موجــود دادگاه ادامه زوجيت طرفين را به موجب وقوع خواهان در عســر و حرج 
شــديد و غيرقابل تحمل مى داند لذا خواســته خواهان را وارد تشخيص و مستندا به مواد 198و194 ق آ د م 
و 1129و1130و1143و1146 قانــون مدنــى و 33و31و28و27و26 ق حمايت خانواده مصوب 92 و قاعده 
فقهى الضرر و الضرار فى االســالم و آيه شــريفه ماجعل عليكم فى الدين من حرج و اينكه شــارع حكيم تكليف 
بــه مااليطــالق نمى فرمايد حكم به الزام خوانده به مطلقه نمودن زوجه را صادر و اعالم مى نمايد و پس از ابالغ 
و قطعيت آن بمدت 6 ماه اعتبار دارد و در صورت عدم اجراى حكم از ســوى زوج و عدم امكان الزام آن زوجه 
پــس از درخواســت و صــدور اجرائيه و ابالغ آن جهت اجــراى صيغه طالق با ارائه گواهى عــدم باردارى و با به 
همراه داشــتن دو شــاهد عادل در غير از ايام عادت ماهانه و غير از ايام طهر مواقعه در اجراى تبصره ماده 33 
ق مذكــور به احدى از دفاتر طالق مراجعه تا ســردفتر محترم به نمايندگــى از اين دادگاه با رعايت مواد 1134 
و1135و 1138و1141و11140 ق مدنــى نســبت به اجراى صيغه طالق و ثبــت آن اقدام نمايد. نوع طالق با 
توجه به بذل مهريه و نفقه و اجرت المثل خلع نوبت اول ميباشــد و زمان عده اين طالق ســه طهر اســت و زوج 
در ايــام عده حق رجوع به زوجه را نــدارد مگر اينكه اول زوجه از ما بذل خويش رجوع نمايد زوجين دو فرزند 
مشــترك دارند كه هر دو كبيره هستند و نزد مادرشــان ميباشند و ارائه گواهى پزشكى قانونى در مورد حمل 
يا عدم آن هنگام اجراى صيغه طالق به ســردفتر الزامى اســت. حكم صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابــالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى و پس از آن ظرف 20 

روز قابل فرجام خواهى مى باشد.
رئيس شعبه 2 دادگاه خانواده  كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9709985457200032 شــعبه 2 شوراى حل اختالف شهرســتان چابهار تصميم نهايى 
شــماره 9709975457200091 ، خواهان: آقاى بشير احمد اســمعيل زهى فرزند عبداهللا به نشانى استان 
سيستان و بلوچستان شهرستان چاه بهار شهر چاه بهار خيابان قدس بلوار هيرمند ، خواندگان: 1- آقاى افشين 
حشــمت قهدريجانى فرزند جمشــيد 2- آقاى مجيد نارويى فرزند عبدالكريم همگى به نشــانى مجهول المكان ، 
خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو (راى شورا) در خصوص دادخواست آقاى بشير احمد اسمعيل زهى فرزند 
عبداهللا بطرفيت آقايان 1- مجيد ناروئى فرزند عبداكريم 2- افشــين حشــمت قهدريجانى فرزند جمشــيد به 
خواســته الزام به تنظيم و انتقال ســند خودرو كاميون فوتون به شــماره پالك 992ع42- ايران 23 به شماره 
شاســى nadv79ge688e072533 و شــماره موتور hc555141pa15 مقوم به پنجــاه و يك ميليون ريال به 
انضمام هزينه دادرسى ك خواهان مستند دعوى خود را كپى مصدق قولنامه و كپى كارت خودرو و سند خودرو 
قــرار داده اختصاصــا بدين توضيــح كه خواهان در دادخواســت تقديمى اظهار ميدارد بنــده خودروى موصوف 
را طبــق شــرايط در قولنامه از خوانــده رديف اول خريدارى و ثمــن معامله را نقدا پرداخت نمــوده ام و اينكه 
خوانده در قولنامه متعهد گرديده نســبت به انتقال ســند اقدام نمايد ولى تاكنون از انتقال ســند خودرو بنام 
اينجانب خوددارى نموده لذا تقاضاى صدور راى به انتقال ســند به شــماره موصوف را داشــته بدوا نســبت به 
اخذ مشخصات وضعيت آخرين مالك خودرو مبادرت به استعالم از پليس راهور نموده كه در پاسخ واصله آقاى 
افشــين حشــمت قهدريجانى فرزند جمشــيد بعنوان اخرين مالك اعالم گرديده است شورا پس از تعيين وقت 
رسيدگى مالحظه مى نمايد خواندگان در جلسه رسيدگى حضور نيافته اند و هيچ گونه اليحه و يا ايرادى نسبت 
به خواســته خواهان ابراز ننموده اند لذا شــورا دعوى خواهان را محمول به صحت و ثابت تشــخيص داده و به 
استناد ماده 220 و 219 و 10 قانون مدنى و مواد 198و519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب 
مصوب 1379 حكم بر محكوميت خواندگان نســبت به الزام به تنظيم و انتقال ســند خودرو كاميون فوتون به 
شــماره پالك ايران 23-992ع42 در مراجع ذيصالح در حق خواهــان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى 
و ظرف مهلت بيســت روز پس از تايخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و پس از آن ظرف مهلت بيســت روز 

قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى وانقالب دادگسترى چابهار مى باشد. م الف/91
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت اداره آب و فاضالب روســتايى كرمانشــاه بر عليه محمد امامى بابا هادى به اتهام نصب انشــعاب 
غيرمجاز مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322300728 شعبه 104 دادگاه 
كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/10 ساعت 08/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/937
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهــى ابــالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوســيله بــه خانم فهيمه جمال ليوانــى فرزند حيدر على به شــماره ش ش و كدملى 2240070943 
به نشــانى شــهميرزاد ، شــهرك صنعتى خيابان ايمان پ 42 و يا سمنان ميدان بهشــتى كوى شيخ عالءالدوله پ 
29 منزل حســين طاهريان به شــماره تماس 09369639763 و آقاى يزدان عاليشــاه فرزند محمد به شماره 
ش ش 5 و كدملى 5769767316 و محمد عاليشــاه فرزند يزدان به ش ش 824 و كدملى 5769399899 
هر دو به نشــانى مهديشــهر فضاى ســبز باالتر از خانه مادر كوچه شهيد فردوســى ابالغ مى گردد كه بانك سپه 
شــعبه شــهميرزاد به موجب قرارداد داخلى به شــماره 9400002 مورخه 1394/10/21 نســبت به وصول 
مبلغ 193200000 ريال اصل طلب و مبلغ 33400000 ريال خســارت تاخير تاديه تا تاريخ 1395/12/25 
بانضمام خسارت تاخير روزانه مبلغ 153501 ريال و ساير هزينه ها و خسارات اعم از حاضر و آتى و حق الوكاله 
نماينده قضائى به آن اضافه مى گردد عليه شــما از طريق اجراى ثبت مهديشهر اقدام به صدور اجرائيه نموده 
كه اجرائيه به كالسه ش 9600017 در اجراء ثبت مهديشهر تشكيل و عمليات اجرائى برابر مقررات انجام كه 
برابر درخواست بستانكار جهت وصول طلب خود در خواست بازداشت و ارزيابى پالك ثبتى 2003/2 بخش سه 
مهديشهر گرديده است كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 255/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده كه طبق گزارش مامور ابالغ پست در نشانى تعيين شده در متن سند امكان ابالغ ميسر نبوده و آدرس 
شناسايى نگرديده و بستانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد لذا با توجه به 
تقاضاى متعهد له و به استناد ماده 18 اصالحى آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى ارزيابى انجام شده فوق الذكر 
در يــك نوبــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى گردد و چنانچه بــه ارزيابى اعتراض داريد ظرف 
مدت 10 روز  از تاريخ انتشار اين آگهى كه ابالغ محسوب مى شود اعتراض خود را كتباً به ضميمه فيش بانكى 
دستمزد كارشناسى تجديدنظر به مبلغ 3000000 ريال به اين اداره تسليم در غير اينصورت ارزيابى قطعى و 
از تاريخ قطعيت ارزيابى با برگزارى مزايده نسبت به وصول طلب قانونى بستانكار اقدام مى نمايد و به جز اين 
آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر نخواهد شد . ملك مورد بازداشت عبارت است از ششدانگ پالكهاى 

ثبتى شماره 2003/2 بخش سه مهديشهر به مالكيت محمد عاليشاه. تاريخ انتشار: 97/4/31
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدى شهر- مهدى روحانى

آگهــى ابــالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد داخلى

بدينوسيله به آقاى مهدى عينى به شماره ثبت / شماره شناسنامه 111 و كدملى 5309911464 فرزند 
عين اهللا به نشــانى مهديشــهر – 20 مترى كشــاورز ، روبروى جرثقيل قائم ابالغ مى گردد كه بانك سپه شعبه 
شــهيمرزاد به موجب قرارداد تســهيالت شــماره 269406055- مورخ 1394/4/19 نسبت به وصول مبلغ 
184986000 ريــال اصل طلــب و مبلغ 55660000 ريال خســارت تاخير تاديه تا تاريــخ 1396/8/20 كه 
روزانــه مبلغ 157111 ريــال اضافه مى گردد عليه شــما تقاضاى صدور اجرائيه نموده كه اجرائيه به كالســه 
9600312 در اين اجرا تشــكيل و طبق گزارش مامور ابالغ در نشــانى تعيين شــده در متن ســند امكان ابالغ 
ميسر نبوده و آدرس شناسايى نگرديده و بستانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شما را معرفى نمايد لذا با توجه 
به تقاضاى متعهد له و به اســتناد ماده 18 اصالحى آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى اجرائيه فوق الذكر در 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى گردد و چنانچه ظرف مدت 10 روز  از تاريخ انتشــار 
ايــن آگهى كه روز رســمى ابالغ اجرائيه محســوب مى شــود اقدام بــه پرداخت بدهى خويــش ننمائيد عمليات 
اجرائــى برابر مقررات عليه شــما تعقيب و به جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر نخواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 97/4/31
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهدى شهر- مهدى روحانى

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم سليمان صياد 
چى به اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(109 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9609988328600028 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/6/3 و ســاعت 11/00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن 
متهم و درخواست شاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/946
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت حامد امامى بر عليه يونس حيدرى به اتهام ســرقت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9509988315600641 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشــاه (104 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/12 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهــى مــى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/941
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

دادنامه
شــماره پرونده: 567/96 ، شــماره دادنامه:54/97 ، تاريخ رســيدگى ... - بتاريخ 97/1/30 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل 
مبــادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى / خانم مهدى قربانى پور فرزند 
احمــد بــا وكالت آقاى / خانم – به طرفيت آقاى / خانم ســعيد برجى طرئى فرزند عباس با وكالت – به خواســته 
مطالبه وجه به ميزان 15/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 624533-94/7/20 عهده بانك 
ســپه به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل 
عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين اســناد از دارنده اوليه به شــخص يا اشخاص ثالث 
و اينكــه خوانــده دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارســال ننموده 
و دليلــى بــر پرداخت دين يا ابراء ذمــه خود به نحوى از انحــاء قانونى ارائه ننموده و دعــوى مطروحه مصون از 
هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فوق و 
بــا عنايــت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهــان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه 
خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند 
در عيــن حال نظر به اينكه وجود/ اصل ســند/ تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت بــر ظهور بر بقاء دين 
و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشــته و نظر به قاعده استصحاب دين و  مواد 9و25و26و27 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون 
مدنى و مــواد 249-286-310-311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا 
د م و مــاده واحده قانون استفســاريه تبصــره الحاقى ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چك مصوب 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 35/000 تومان بابت خســارات دادرســى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست ) و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند 
/تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 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 شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان


