
9 یک شنبه  4 شهریور 1397  شماره 4823  آگهی

آگهى مفقودى
بدينوســيله اعــالم ميدارد ســند مالكيت كارخانه نوع ســوارى ، سيســتم ســمند ، تيــپ LX XU7 ، رنگ 
ســفيد روغنى ، مدل 1395 ، پالك انتظامى 99-386ه27 و شــماره موتور 124K0903570 ، شــماره شاسى : 
NAAC91CE2GF105154 متعلق به اينجانب مرضيه شــجاعى بشماره ملى 4590174286 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد. شاهرود

برگ ســبز سوارى ســايپا131 مدل 1390 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران36-239م44 بشماره 
موتور 4409166 و شــماره شاســى S1412290035485  بنام امير قلعه نوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز سوارى پرايد مدل 1386 بشماره پالك ايران 32-752ج 56 بشماره موتور 1859563 و شماره 
شاسى S1412286040268 بنام حسين مشقى فرزند عبدالرحيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار) 

ســندكمپانى وانــت پيــكان مــدل1388 بشــماره شــهربانى ايــران 32- 957 ج 88 بشــماره موتــور 
11488050372وشــماره شاســى NAAA46AA9AG081588 بنام اســماعيل قنبرآبادى فرزند نجم الدين 

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

ســند و برگ ســبز (شناسنامه) خودرو سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى سفيدروغنى مدل 85 به شماره 
انتظامى 187 ص 13ايران 49 و به شماره موتور1584836و به شماره شاسى S1412285221709به نام سيد 

عبدالواحد حسينى سراب بيزمفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

ســند و برگ سبز(شناســنامه) خودرو ســوارى مــزدا دوكابيــن تيــپ كارا 1700iرنگ آبــى نفتى متاليك 
مــدل 95بــه شــماره انتظامــى 644ص59 ايــران 49بــه شــماره موتــور  118P0149718و شــماره شاســى 

NAGP2PE22GA212720 به نام مصطفى عاملى مقدم مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اينجانب ماليم حصارى  مالك خودروى پژو 207I-MTبه شــماره شــهربانى 916 ب  53ايران 26وشــماره 
شاسى  NAAR03FE1JJ626172وبه شماره موتور 179B0017269به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو 
نوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است 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 پژو207I-MT به شــماره شهربانى 916 ب 53 ايران 26 مدل1397 بنام ماليم حصارى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبارساقط مى باشد. بجنورد

 
برگ ســبز پرايد 131 به شــماره پالك 264 ص 57 ايران 26 مدل 1396 بنام حميد ابراهيم زاده مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز خودرو سوراى پژو 405 جى ال ايكس مدل 1391 به رنگ سفيد روغنى بنام مراد دادكى به شماره 
 NAAM01CA8CE216664 پالك 293ص17- ايران 94 به شماره موتور 12490215206 و به شماره شاسى

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9100136
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 2169/50 مترمربع به پالك ثبتى شماره 467 
فرعــى از ســنگ 149 اصلى واقع در روســتاى زان حوزه ثبتــى دماوند محدوده به حدود شــماالً به طول 52/96 
متر ديواريســت به باقيمانده پالك 149/1 اصلى شــرقاً به طول 37/66 متر درب و ديواريســت به راه احداثى 
موجود جنوباً به طول 66/45 متر ديواريســت به باقيمانده پالك 149 اصلى غرباً به طول 37 متر درب و ديوارى 
است به جاده آسفالته مهروزان كه ذيل ثبت شماره 85034 صفحه 290 دفتر 496 به شماره چاپى 000807در 
تاريخ 1384/5/29 بنام آقاى ابوالقاســم ملكى صادر و تســليم شده است سپس ششدانگ پالك موصوف طبق 
سند رهنى شماره 14306 مورخ 1385/02/14 تنظيمى دفترخانه 20 كيش در رهن بانك پارسيان قرار گرفته 
اســت كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالســه 9100136 شــده است و برابر سند مورخ 
1397/2/19 هيات كارشناســان رسمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع 
است در دماوند آبسرد روستاى زان شهرك مهروزان ملك مذكور در هنگام كارشناسى به صورت يك قطعه زمين 
با شيب و تراس ايجاد شده و يك باب ساختمان در آن و حصار ملك در شمال و قسمتى از غرب و شرق آن با ديوار 
سنگى باقى آن با فنس محصور گرديده بناى ساختمان حدوداً داراى 200 مترمربع مساحت و در يك طبقه ويالئى با 
انبارى و موتورخانه و با اسكلت فلزى و سقف شيروانى احداث گرديده و در مجاورت ساختمان يك استخر با وسعت 
60 مترمربع ساخته شده و در زمان بازديد بعلت  عدم رسيدگى از وضعيت مناسبى برخوردارى نبوده مابقى زمين 
باير و فاقد پوشش گياهى با چند اصله درخت مثمر در آن مشاهده گرديده كه درختان بعلت عدم آبيارى در حال 
خشك شدن هستند و بنظر مى رسد كه اين ملك مدتهاست به حال خود رها گرديده ملك داراى آب لوله كشى و 
امتياز برق ميباشــد و به مبلغ 4425780000 ريال (چهار ميليارد و چهارصد و بيســت و پنج ميليون و هفتصد و 
هشتاد هزار ريال ) ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/06/21 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار 
شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از 
مبلغ 4425780000 ريال (چهار ميليارد و چهارصد و بيست و پنج ميليون و هفتصد و هشتاد هزار ريال) شروع 
و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و 
فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در 
همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين 
شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى 
اين اداره معلوم نشده ، به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و 
شهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139705001090000396 تا 
تاريخ 1398/2/25 توسط شركت بيمه پارسيان تحت پوشش بيمه حوادث و آتش سوزى قرار گرفته است. تاريخ 

انتشار آگهى: 97/6/4- م الف/5506
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
تاريــخ رســيدگى: 97/4/16 ، شــماره پرونده: 246/2/97 ، شــماره دادنامــه: 164-97/4/23 ، مرجع 
رسيدگى كننده: حوزه 2 شهرى شوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: سيد محمد مهدى ميربخش به آدرس گيالوند 
جيالرد كوچه گلستان نبش گلستان دوم پالك 1 ، وكيل: بهرام ملك پور آدرس تهران سعادت آباد ميدان كتاب خ 
كوهستان مجتمع كوهستان سرو 14 طبقه 7 بى ، خوانده: صهيب رسولى نژاد آدرس گيالوند شهرك محك خيابان 
الوند نصر 2 پالك 2 ، خواسته: مطالبه وجه ، به  تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل اختالف 
دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر است مالحظه مى شود در راى 
(دادنامه) شماره 68 مورخ 97/3/2 اين دادگاه هزينه كارشناسى خواهان سهوا به عنوان خسارات دادرسى نوشته 
نشده است و وكيل خواهان نيز حسب اليحه تقديمى مضبوط در پرونده اين امر را درخواست نموده است لذا قاضى 
شورا با اعالم ختم رسيدگى به شرح آتى مبادرت به انشاء راى اصالحى مى نمايد. (راى اصالحى قاضى شورا) نظر به 
اينكه در دادنامه شماره 68 مورخ 97/3/2 اين شورا در پرونده كالسه 735/2/96 هزينه كارشناسى توديعى از 
جانب خواهان سهواً به عنوان خسارت دادرسى قيد نشده است اينك بنا به درخواست وكيل خواهان و با استناد به 
ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى مبلغ خسارت دادرسى را در دادنامه مذكور از مبلغ دو ميليون و ششصد و 
نه هزار ريال به مبلغ هفت ميليون و ششصد و نه هزار ريال تصحيح و اصالح مى گردد راى صادر شده ظرف بيست 

روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. م الف/5508/1
قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمساحت 110/05 مترمربع بشــماره 8549 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 75 دفتر جلد 560 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 0279545 بنام آقاى ولى اله 
سنايى فر صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 600799-1397/5/21 بگواهى دفترخانه 1565 تهران رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم و قيد نشــده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا 
مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود 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 ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5505
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم شــيرين روشــنى دماوندى به شــماره شناســنامه 30 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســت به شماره كالســه 1950/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان 
قدرت اله روشــنى دماوندى به شــماره شناســنامه 55 در تاريخ 12/26//1396 درگذشــته است و ورثه حين 
الفوت عبارتند از: 1- حســن روشــنى دماوندى فرزند قدرت اله ش ش 580 متولد 1349 صادره از تهران پسر 
متوفى 2- حســين روشــنى دماوندى فرزند قدرت اله ش ش 1104 متولد 1360 صادره از تهران پســر متوفى 
3- شــيرين روشــنى دماوندى فرزند قدرت اله ش ش 30 متولد 1351 صادره از رســتم آباد – شميران دختر 
متوفى 4- نســرين روشــنى دماوندى فرزند قدرت اله ش ش 1910 متولد 1344 صادره از تهران دختر متوفى 
5- سكينه نصيرى فرزند ابوالقاسم ش ش 19 متولد 1324 صادره از كيالن دماوند همسر متوفى، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/559 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

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

برابــر رأى شــماره 139760322001000012-1397/02/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عزيز بلوچ ريكى نسب فرزند لشكرى بشماره شناسنامه 10331 صادره از زاهدان 
در ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 260/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3518 اصلى واقع در سيستان و 
بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك زاهدان كوچه فرخى از محل مالكيت مشاعى متقاضى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 

1397/6/4- م الف/1220
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

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

برابــر رأى شــماره 139760322001000011-1397/2/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدابخش ميربلوچ زهى فرزند آغا بشماره شناسنامه 3 صادره از خاش در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 408 مترمربع پالك 69 فرعى از 11916 اصلى واقع در سيستان و بلوچستان بخش حوزه 
ثبت ملك زاهدان خيابان خرمشــهر 11 خريدارى از مالك رســمى آقاى نور محمد بزى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد.تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 

1397/6/4- م الف/1219
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000364-1397/2/23 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حميد لشــگرى فرزند كندل بشماره شناســنامه 664 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يك باب خانه به مســاحت 300 مترمربع در قســمتى از پالك 1 فرعى از 1636 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شــهر زابل خيابان طالقانى انتهاى طالقانى 42 خريدارى از مالك رســمى آقاى عباســعلى يار دوستى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 
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/8061– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 

1397/5/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1397/6/4
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت كل 3392 مترمربع بشماره 303 فرعى از 74 اصلى واقع در 
كوهان كه ذيل ثبت و صفحه 114 دفتر جلد 722 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 270662 بنام آقاى على حاجى 
قربانعلى دوالبى صادر و تســليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در 
ذيل آن بشماره 44800-1396/3/4 بگواهى دفترخانه 12 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ 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 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/5506
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 97-196 شوراى حل اختالف لردگان- شعبه پنجم
خواهان: على رحيمى ريگى فرزند قاسم به آدرس: لردگان، ريگ- دوله سيب – خوانده: مهرداد ايزدى فرزند 
اسفنديار به آدرس مجهول المكان- خواسته: مطالبه خسارت. وقت رسيدگى: 97/7/11 ساعت 10/00. خواهان 
دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/1/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه پنجم شوراى حل اختالف 
لردگان نموده كه به كالسه 97-196 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 پنجم

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / سيد محمد تقى ساداتى پور  مالك / مالكين سه دانگ كامل از كل مشاع پالك 
ثبتى 4 از فرعى 14 اصلى واقع در قريه آبعلى به نشانى آبعلى جنب بانك ملى كوچه شهيد بهرامى روبروى مدرسه 
شهيد بهرامى موضوع اسناد مالكيت شماره 11112 و 625 تاريخ انتقال 92/2/10 و سند شماره 37436 تاريخ 
انتقال 91/5/14 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل/ نهر آه در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه 
مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن 
مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند 
بلوار آيت اله خامنه اى روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين 
مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5510- تاريخ انتشار نوبت اول:97/6/4- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/6/14
اداره امور آب تهران - دماوند

دادنامه
تاريخ رسيدگى:97/2/31 ، شماره پرونده: 735/2/96 ، شماره دادنامه: 68-97/3/2 ، مرجع رسيدگى 
كننده: حوزه 2 شهرى شوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: سيد محمد مهدى ميربخش آدرس گيالوند جيالرد كوچه 
گلســتان نبش گلســتان دوم پالك 1 ، وكيل: بهرام ملك پور آدرس تهران سعادت آباد ميدان كتاب خ كوهستان ، 
مجتمع كوهستان سرو 14 طبقه 7 بى ، خوانده: صهيب رسولى نژاد آدرس گيالوند شهرك محك خيابان الوند نصر 
2 پالك 2 ، خواســته: مطالبه وجه ، به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلســه حوزه 2 شوراى حل اختالف دماوند به 
تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر است قاضى شورا با عنايت به محتويات 
پرونده و كيفيات منعكس در آن ختم رسيدگى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى قاضوى 
شورا) در خصوص دعوى آقاى سيد محمد مهدى مير بخش فرزند سيد رضا با وكالت آقاى بهرام ملك پور به طرفيت 
از آقاى صهيب رســولى نژاد فرزند كمال به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دويست ميليون ريال بابت پرداخت وام 
خوانده به موسسه ثامن االئمه شعبه گيالوند ، دماوند با احتساب خسارت دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت 
تاخير تاديه از باب تسبيب با عنايت به محتويات پرونده نظر به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و ملحوظ رو گرفت 
مدارك و متسندات دعوا وى و بقاى اصل آنها در يد خواهان و استماع اظهارات وكيل خواهان خصوص كم و كيف 
موضوع دعوى به شــرح منعكس در صورتجلســه مورخ 96/11/28 شورا و با توجه مفاد نظريه ابرازى كارشناس 
منتخب به شرح مضبوط در پرونده كه بموجب آن كارشناس منتخب پس از ذكر مقدمه اى از شرح ماوقع مبلغ قابل 
مطالبه از خوانده توسط خواهان را به ميزان يكصد و پنجاه و نه ميليون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و ششصد و چهل 
ريال محاسبه و اعالم نموده است و اين نظريه نيز متعاقب ابالغ به طرفين مورد ايراد و اعتراض از ناحيه طرفين 
قرار نگرفته است و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه منطبق و قابل متابعت بوده جملگى داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ خواسته به ميزان اعالمى از ناحيه كارشناسى داشته و خوانده دعوا 
نيز عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه در شــورا حاضر نشــده است و در قبال دعوى مطروحه ايراد و دفاعى كه موجبات 
بى اعتبارى آنرا فراهم آورد بعمل نياورده اســت و دليلى كه حاكى از پرداخت دين و برائت ذمه خويش باشــد به 
شورا ارائه ننموده است بنا به مراتب قاضى شورا ضمن استصحاب بقاى دين خوانده و احراز صحت دعوى مطروحه 
و پذيرش آن حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه و نه ميليون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و 
ششصد و چهل ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و ششصد و نه هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و كارشناسى از باب تسبيب و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ 
تورم بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران از تاريخ 96/10/5 لغايت زمان پرداخت محكوم به در حق خواهان صادر 
و اعالم مينمايد در ضمن نسبت به مازاد خواسته خواهان با توجه به مفاد نظريه ابرازى كارشناس منتخب به لحاظ 
عدم اســتحقاق خواهان به اســتناد ماده 197 قانون آئين دادرســى مدنى حكم به بى حقى خواهان صادر و اعالم 
مينمايد. همچنين در خصوص درخواست خواهان مبنى بر صدور قرار تامين خواسته نظر به اينكه وكيل خواهان به 
شرح اليحه تقديمى مضبوط در پرونده درخواست خويش را مسترد نموده است لذا قاضى شورا با استناد به بند 
الف ماده 107 قانون آئين دادرسى مدنى قرار ابطال درخواست خواهان را صادر و اعالم مينمايد راى صادر شده 
غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. م الف/5508/2
قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9709982210100273 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شماره 9709972210100597 ، خواهان: خانم ليال خدادادى فرزند اميرحسين به نشانى گيالوند 
م گلها ك بهورز پ 1- خوانده: آقاى داوود محمد زاده فرزند امير حسين به نشانى مجهول المكان خواسته: حضانت 
(راى دادگاه) در خصوص دعوى خانم ليال خدادادى به طرفيت آقاى داوود محمدزاده به خواسته صدور حكم حضانت 
از فرزند مشــترك دختربچه دو نيم ســاله به اين توضيح كه خواهان مدعى اســت در حال حاضر به لحاظ اختالفات 
موجود جداى از خوانده زندگى مى كند و چون فرزند مشــترك مذكور نياز به سرپرســتى و نگهدارى دارد به شرح 
دعوى حاضر صدور حكم به حضانت را خواستار شده است دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده و احراز رابطه 
مــادر و فرزندى خواهان با طفل موضــوع دعوى و نظر به اينكه به موجب ماده 1169 قانون مدنى (براى حضانت و 
نگهدارى از طفلى كه ابوين او جدا از يكديگر زندگى مى كنند مادر تا سن هفت سالگى اوليت دارد ...) مگر انكه 
مادر به داللى قانونى صالحيت حضانت از فرزند را دارا نباشد و در مانحن فيه شرايط قانونى براى پذيرش حضانت 
فرزند توســط مادر موجــود بوده و دليلى بر عدم صالحيت وى ارائه نگرديده اســت لــذا دادگاه دعوى خواهان را 
وارد دانسته و مستندا به ماده قانون مذكور و مواد 1و4و40و41 قانون حمايت خانواده و ماده 198 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به حضانت خواهان از فرزند مشترك صادر و اعالم مى نمايد راى دادگاه غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.م الف/627
 دادرس على البدل محاكم دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم ســحر حاتمى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده شــماره 92882 مورخ 97/5/20 دفتر 
اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى مى باشد كه سند مالكيت نيم دانگ (باســتثناى ثمنيه اعيانى) مشاع از 
ششــدانگ پالك 1 فرعى از 1442 اصلى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 53223 صفحه 278 دفتر 259 به 
ســند شماره 928427 (كه برابر سند رهنى شماره 2767 مورخ 90/11/18 بمبلغ 69963873 ريال در رهن 
بانك مســكن قرار گرفته) بنام مشــاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است بعلت جابجائى مفقود 
شــده اســت لذا باســتناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت 
آگهى مى شــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشد مى تواند اعتراض خود 
را كتبا پس از نشر اگهى بمدت 10 روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى و 
اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان شريعتى خيابان وحدت كوچه 

شهيد متقيان پالك 30
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

متن آگهى
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم 1- خانم پروين تركمان فرزند سهراب 2- آقاى 
نظام على تركمان 3- خانم مهين تركمان فرزند سهراب 4- خانم زيبا تركمان فرزند سهراب 5- خانم مهتاب تركمان 
فرزند ســهراب 6- آقاى عباس تركمان همگى به نشــانى مجهول المكان ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 
9709976620500345 صادره از شــعبه پنجم حقوقى بروجرد در پرونده شــماره 9609986620500740 
محكوم به پرداخت وجه چك در حق محكوم له اقاى رضا جوشقانى ظرف بيست روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد 
نسبت به واخواهى و سپس بيست روز تجديدنظر اقدام نماييد در غير اينصورت طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى حجت آزادى نوبندگانى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى رضا خليلى دادخواستى 
به خواســته به طرفيت شما به شــوراى حل اختالف شماره 10 ياسوج ارائه و به كالسه 970251 ثبت و براى روز 
مورخ 97/7/7 ســاعت 16 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده اســت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
محلى درج مى گردد تا شما به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى بتوانيد قبل از رسيدگى به دفتر اين شورا 
در خيابان ســردار شمالى شوراى حل اختالف ياسوج مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسديگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى بعمل 

خواهد آمد آگهى بعدى در صورت نياز فقط يك نوبت خواهد بود. 
دبير شوراى حل اختالف شعبه 10 ياسوج

آگهى ماده 18 آئينامه اجراء – آگهى ابالغ برابر ماده 18 آئين نامه اجراء
بدين وسيله به آقاى ناصر صالحى هيكوئى فرزند عيسى شناسنامه شماره 46615 و كد ملى 0032308728 
ساكن تهران خيابان جمهورى چهارراه ياسر جنوبى بعد از چهارراه چنگيزى پالك 38 و محمد صالحى هيكوئى فرزند 
عيســى به شماره ش ش 5243 و كدملى 0035781120 به نشانى مهديشهر ميدان ورزش بلوار كارگر مسكن 
مهر بلوك 6 مجتمع شــقايق طبقه اول واحد يك و خســرو صالحى هيكوئى فرزند عيســى به شماره ش ش 820 و 
كدملى 5309626522 به نشــانى تهران رباط كريم شهر جديد پرند خيابان آسمان كوچه كيهان برج هاى ساحلى 
بلوك 2 واحد 8 و خانم فوزيه صالحى هيكوئى فرزند عيســى به شــماره ش ش 1998 و كدملى 0050675001 
به نشانى تهران خيابان اميد الملك خيابان مهمان نواران نبش كوچه ذبيحى پالك 77 و خانم رويا صالحى هيكوئى 
فرزند عيســى به شــماره ش ش 16387 و كدملى 0036401641 به نشــانى شــهميرزاد ، خيابان فياض بخش 
خيابان فردوسى منزل پدر ابالغ مى شد كه خانم فيروزه اكبرى چاشمى فرزند على به شماره ملى 5309615814 
جهت وصول مهريه به اســتناد ســند ازدواج شــماره 7515 مورخ 1388/12/16 عليه شما ورثه عيسى صالحى 
هيكوئى  اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700083 در اين اداره تشــكيل شده و طبق گزارش 
مورخ 1397/6/1 و 1397/5/21 مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن ســند شناخته نشــده ، و ابالغ واقعى 
ميسر نگرديده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  مرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز 
ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 

تاريخ انتشار 97/6/4
روحانى – رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: على ويس خاتمى فرزند شيخ محمد ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: على كرم 
پور كاشى با وكالت حامد حامديان به نشانى خ اميركبير چهارراه سلمان ساختمان سلمان طبقه دوم، به موجب راى 
شماره 122/97 تاريخ 97/2/31 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ 
– شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 170/000/000 
ريــال بــه موجب 4 فقره چــك بــه شــماره هــاى 1536/370789/54- 96/5/25 و 1536/370788/17-

96/5/3 و 1536/370799/20-96/6/25 و 1536/370800/46-96/7/25 بابــت اصــل خواســته و 
پرداخت مبلغ 4/062/500 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه بابت خســارت دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ چكها بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان راى 
صادره غيابى اســت تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشــر دولتى پرداخت گردد. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 

خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ابراهيم افتاده فرزندغالمعلى به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430500447 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان غالمعلى افتاده در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/5/2 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1- حكيمه اله دادى فرزند رحمت اهللا به ش ش 1358 همسر متوفى 2- ابراهيم افتاده 
فرزند غالمعلى به ش ش 8302 فرزند متوفى 3- داوود افتاده فرزند غالمعلى به ش ش 4220086234 فرزند 
متوفى 4- مريم افتاده فرزند غالمعلى به ش ش 4220228081 فرزند متوفى 5- رضا افتاده فرزند غالمعلى به 
ش ش 4220363981 فرزند متوفى 6- زينب افتاده فرزند غالمعلى به ش ش 1112 فرزند متوفى 7- سميه 
افتاده فرزند غالمعلى به ش ش 247 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره پرونده 96/682 شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف ، خواهان: بانك مهر اقتصاد ، خوانده: حســين 
حياتى ، خواسته مطالبه در پرونده كالسه 96/682 شعبه چهارم شوراى حل اختالف ثبت كه مراتب برابر مقررات 
مربوطــه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوســيله به خوانده ابــالغ و اعالم ميگردد تا در 
وقت رســيدگى روز شنبه مورخه 97/7/21 ســاعت 10 صبح حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم كتباً اعالم در غير اين صورت شــوراى حل اختالف غيابا رســيدگى و حكم الزم را صادر 

مى نمايد. م الف/455
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف گناوه

دادنامه 
پرونده كالســه 9609983896800418 شــوراى حل اختالف شماره 8 شهرســتان لردگان تصميم نهايى 
شماره 9709973896800339 . خواهان: آقاى جعفر قنبرى كهيانى فرزند گل محمد به نشانى استان چهارمحال 
و بختيارى- شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهســتان ريگ روستاى كهيان- خوانده: آقاى 
مرتضى سيروس به نشانى شيراز ميدان تره بار غرفه 108 خواسته: مطالبه وجه بابت ... به تاريخ 1397/4/17 
در وقت مقرر جلســه شعبه، هشــتم شــوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است. 
شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 
«رأى شورا» در خصوص دعوى آقاى جعفر قنبرى بطرفيت آقاى مرتضى سيروس به خواسته محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال به استناد يك فقره سفته به شماره 904075 (سرى/ت) و هزينه واخواست و 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه شورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق سفته كه امضاء خوانده به 
عنوان صادر كننده روى آن موجود است و به لحاظ عدم حضور خوانده از ايراد و تكذيب وى دور مانده است و اين 
كه وجود اصل ســفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت 
وجه آن ارائه ننموده اســت وارد دانسته و مستنداً به مواد 249-307-309قانون تجارت و مواد 515-198-

519-522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ فوق به عنوان اصل مبلغ ســفته مبلغ يك ميليون و صد هزار ريال به عنوان هزينه دادرســى، همچنين به 
پرداخت خســارت تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ سر رسيد چكهاى مذكور بر مبناى تناسب تغيير شاخص 
ساالنه اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه 
مــى باشــد در حق خواهــان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى اســت و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى 

شهرستان لردگان مى باشد. 
 محمد سعيد كريمى- قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان لردگان

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18- آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب 1387/6/11
بدينوســيله به آقاى على حشــمت اهللا بويرى منجى نام پدر بابا تاريخ تولد 1354/04/25 شماره ملى 
4669755072 – صادره لردگان ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى لردگان به موجب اجرائيه قرارداد بانكى 
شــماره 743814867 – 1392/12/29. عليه شما اجرائيه صادر نموده است و پرونده كالسه 9700043 
در اين اداره تشــكيل شــده اســت و طبق گزارش مامور پســت مورخ 1397/03/04. آدرس شما به شرح 
اعالمى متعهدله شناخته شد ( ابالغ واقعى صورت نگرفته) و طبق نامه شماره 139705817094000134 
مورخ 1397/05/14 واحد اجراى اسناد رسمى دزفول آدرس شما شناسائى نگرديد. بستانكار هم نتوانسته 
شــما را معرفى نمايد و آدرس فعلى شــما براى اين اجراء مشــخص نمى باشد. لذا به تقاضاى وارده به شماره 
139705814024000409 مــورخ 1397/05/29 بســتانكار و طبــق ماده 18- آئين نامــه اجراء از مواد 
قانون ثبت مصوب 1387/06/11 و به استناد تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اجرائيه 
يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد. لذا طرف مدت بيست روز از تاريخ انتشار اين آگهى 

كه روز ابالغ محسوب مى شود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. 
تاريخ انتشار: 1397/6/4

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك لردگان- رسول تعميدى

دادنامه 
پرونده كالسه 97/172 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره – خواهان: 
آقاى على بنى مسنى فرزند عبدالكريم- دهستان ارمند- روستاى مسن- خواندگان: 1- آقاى مصطفى نصيرى 
فرزند فتح اله به . 2- اقاى سرور نصيرى فرزند حياتقلى- خواسته: مطالبه وجه سفته. به تاريخ97/3/21 در 
وقت رسيدگى جلسه شعبه 1 شوراى حل اختالف لردگان به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده است. شورا 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 
«رأى شــورا» در خصوص دعوى آقاى على بنى مسنى فرزند عبدالكريم بطرفيت خواندگان 1- آقاى مصطفى 
نصيرى فرزند فتح اله و 2- سرور نصيرى فرزند به خواسته مطالبه به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال به 
اســتناد يك فقره ســفته به شماره 0126847 و هزينه واخواست و خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
شــورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق ســفته كه امضاء خواندگان به عنوان صادر كننده و ضامن 
روى ان موجود اســت و و از ايراد و تكذيب خواندگان به دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد 
دارنده ان دليل بر مديونيت صادر كننده مى باشد و خواندگان دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده 
است، وارد دانسته و مستندا به مواد 249، 307، 309 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون 
آئين دادرسى دادگاههاى عمومى انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ بيست 
ميليون ريال به عنوان اصل مبلغ سفته و مبلغ 627/000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و مبلغ 400/000 
به عنوان هزينه واخواســت كه تصوير واخواســت نامه موضوع آن پيوست پرونده شده است و همچنين به 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست سفته مذكور بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالمى 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. اين حكم غيابى و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و سپس 

ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در محكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لردگان – ذبيح اهللا مولوى

آگهــى تحديد حــدود اختصاصى قانــون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390

با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب ساختمان به پالك 1725- فرعى قسمتى از پالك 645 
فرعى از پالك 220- اصلى واقع در هفشجان به نام آقاى نصراله محرابى سلمى فرزند تيمور در جريان ثبت 
مى باشد، اينك بنا به درخواست مالك و با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 
13-قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 
97/06/24 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين 
پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد 
كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
به مرجع ثبتى، دادخواست 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 دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت 

تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: يكشنبه 97/06/04

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

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

برابر راى شــماره 139760329015000036 تاريخ 1397/5/29 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ايوانكى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســتار سعيدى فرزند على اكبربه شماره شناسنامه 127 صادره از 
ايوانكى در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 195047/04 متر مربع جزء 
پالك 1207 فرعى از 164- اصلى مفروز و مجزا شــده از پالك اصلى و فرعى مذكور قطعه واقع در ايوانكى 
منطقه ملك زينل خريدارى از مالك رســمى ورثه امير شــبيريمحرز گرديده اســت. 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 اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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: 596
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19         
رئيس ثبت اسناد و امالك ايوانكى- محمدرضا دهقانى عشرت آبادى

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

برابر راى شــماره 139760329015000034 تاريخ 1397/5/29 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ايوانكى 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد عرب سرهنگى فرزند اسحق به شماره شناسنامه 61 صادره 
از ايوانكى در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 195047/04 متر مربع جزء 
پالك 1207 فرعى از 164- اصلى مفروز و مجزا شــده از پالك اصلى و فرعى مذكور قطعه واقع در ايوانكى 
منطقه ملك زينل خريدارى از مالك رسمى آقاى ستار سعيدى 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 اگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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: 594
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/19         
رئيس ثبت اسناد و امالك ايوانكى- محمدرضا دهقانى عشرت آبادى

آگهى تسريع در ابالغ 
بدينوســيله به مهدى اســدى فرزند جوانشــير اطالع داده مى شــود دادنامه اى در شعبه  سوم دادگاه 
تجديد نظر استان خراسان رضوى صادر الزم است به محض اطالع جهت دريافت آن به شعبه مذبور مراجعه 

نماييد. م.الف 21043
تاريخ انتشار: 1397/06/04

مدير دفتر شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى حسين صباغى داراى شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به كالسه 1/96/132 
تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته است كه شادروان صاحب سليمانى به شناسنامه 15در تاريخ 
96/12/2  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-حسين 
صباغــى  ش ش2 متولد 1339/1/3ســبزوار فرزند2-عصمت صباغــى ش ش 2156 متولد 1352/1/1 
ســبزوار فرزند3-محمد صباغى ش ش 33187 متولد 1343/1/1 ســبزوار فرزند4-معصومه صباغى ش 
ش 1758 متولد 1335/8/9 سبزوار فرزند5-مريم صباغى ش ش 1938 متولد 1346/12/25 سبزوار 
فرزند6-عباسعلى صباغى ش ش 1582متولد 1354/12/30 سبزوار فرزند- ورثه ديگرى ندارد.اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ششتمد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان رضا اكبرزاده زارعى دادخواســتى به خواسته الزام به تنظيم و انتقال سند پالك 
ثبتى 1684 افراز شده از 36 اصلى قمصر كاشان به طرفيت عليرضا ، سيمين، لطيفه و هايده همگى امينى 
سرشــكى به دادگســترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه هفتم دادگاه حقوقى به كالسه 960323 
ثبت و براى روز 97/7/11 ساعت 9/00 صبح  وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المــكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان مى توانند 
تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. 
انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد 

كرد. 
 مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

دادنامه
پرونده كالســكه 9609982210200069 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند تصميم نهايى شــماره 9709972210200314 ، خواهان: آقاى حسين فرزانه كيش فرزند اكبر به 
نشــانى اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، شــهر تهران ، پرديس ، بومهن ، لوران ، پالك 102 ، خواندگان: 
1- خانم ســكينه ميرزا اقايى 2- خانم فاطمه ابراهيمى 3- خانم طاهره ابراهيمى 4- آقاى محمد ابراهيمى 
5- خانم زهرا ابراهيمى 6- خانم مريم ابراهيمى 7- آقاى عليرضا فرزانه كيش 8- خانم معصومه ابراهيمى 
9- خانم سميه ابراهيمى همگى به نشانى ، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواست تقديمى آقاى حسين فرزانه كيش بطرفيت آقاى عليرضا فرزانه كيش و خانم ها سكينه ميرزاآقايى 
، زهرا ، فاطمه ، مريم ، معصومه ، سميه ، طاهره و آقاى محمد شهرت همگى ابراهيمى بخواسته الزام به تنظيم 
ســند رسمى نسبت به پالك ثبتى شــماره 449 فرعى از 103 اصلى واقع در حوزه ثبتى شهرستان دماوند و 
محكوميت خواندگان و پرداخت كليه خســارات قانونى وارده ناشــى از دادرسى شامل هزينه هاى دادرسى و 
حق الوكاله وكيل با اين توضيح كه حسب مبايعه نامه عادى 67/3/18 آقاى حسين فرازنه كيش مبادرت به 
خريدارى شــش دانگ از آقايان اســماعيل ابراهيمى نسبت به سه دانگ ، سليمان ابراهيمى يك دانگ خانم 
شرف نساء ابراهيمى نسبت به دو دانگ از پالك ثبتى 449 فرعى از 103 اصلى دماوند با وكالت آقاى عليرضا 
فرزانه كيش به موجب وكالتنامه رســمى شــماره 2572 مورخه 66/6/25 نموده كه با توجه به فوت مالكين 
رسمى و ابطال وكالتنامه امكان تنظيم سند از دفترخانه اسناد رسمى ممكن نبوده و با توجه به اينكه خواندگان 
وراث مالكين مشــاعى بوده طرف دعوى واقع شــده اند دادگاه با التفات به مســتندات و مدارك ارائه شــده 
از جمله رونوشــت مصدق مبايعه نامه تنظيمى رونوشــت مصدق وكالتنامه رسمى آقاى عليرضا فرزانه كيش 
از مالكين رســمى و پاســخ استعالم ثبتى و مالكيت مرحومان اسماعيل ، ســليمان ، شرف نساء شهرت همگى 
ابراهيمى مى باشد و نظر به اينكه مورث مالكين رسمى خواندگان تعرضى به مستندات ارائه شده ابراز ننموده 
و بيع تمليك عين اســت به عوض معلوم و عقود نه فقط متعاملين را به اجراى چيزى كه در عقد تصريح شــده 
ملزم مى نمايد بلكه به كليه نتايج و آثارى كه به موجب قانون با عرف و عادت از عقد حاصل مى شــوند ملزم 
مى باشند و از آثار بيع اموال غير منقول تنظيم سند رسمى انتقال مى باشد و لذا دعوى خواهان ثابت و وارد 
تشــخيص و مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 221 و223و338 قانون مدنى حكم به 
الزام خواندگان ، خواندگان به تنظيم سند رسمى انتقال پالك 449 فرعى از 103 اصلى به ميزان سهم االرث 
از مالكين رسمى مرحومان اسماعيل ، سيمان و شرف النساء شهرت همگى ابراهيمى در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد بديهى است صدور اجرائيه منوط به ايداع كامل هزينه دادرسى مى باشد. م الف/5501
 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دماوند

آگهى ابالغ
بدينوســيله پيرو آگهــى هاى قبلى به آقــاى جواد مظلوم فعال مجهــول المكان ابالغ مى شــود در مورد 
دادخواســت خانم عذرا داورى پناه مطلق قوچانى عليه شــما بخواسته استرداد جهيزيه به موجب حكم شماره 
9709977509800518 در پرونده كالسه 970015 به حكم بر محكوميت خوانده به استرداد جهيزيه طبق 
ليســت سياهه و به امضاء خوانده رسيده كه مصدق آن پيوست دادخواست مى باشد و مبلغ 1/275/000 
ريال هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره 

غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى واخواهى در اين شورا است. م.الف20686
تاريخ انتشار: 1397/06/04

منشى شعبه 259 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
بدينوســيله پيرو آگهــى هاى قبلى به آقــاى جواد مظلوم فعال مجهــول المكان ابالغ مى شــود در مورد 
دادخواســت خانــم عذرا داورى پناه مطلق قوچانى عليه شــما بخواســته مطالبه نفقه به موجب حكم شــماره 
9709977509800528 در پرونده كالســه 970014 به محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ 1/800/000 
تومان بابت نفقه معوقه 6 ماه از قرار ماهى سيصد هزار تومان و مبلغ 875/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونى واخواهى در اين شورا است. م.الف20687
تاريخ انتشار: 1397/06/04

منشى شعبه 259 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظــر به اينكــه آقاى/ خانــم محمد مهدى عتيقى داراى شناســنامه شــماره 0921305699 به شــرح 
دادخواســت به كالسه 970576 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان مير جالل عتيقى به شناسنامه 8867 در تاريخ 1397/5/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- محمد مهدى عتيقى  فرزند ميرجليل به شــماره 
شناســنامه  0921305699 متولد 1370صادره از مشــهد فرزند متوفى2- آزاده عتيقى  فرزند ميرجليل 
به شــماره شناســنامه 16118 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفى3- زهرا عتيقى فرزند ميرجليل 
به  شــماره شناســنامه  982 متولد 1361 صادره از مشــهد فرزند متوفى4- مريم عتيقى فرزند ميرجالل 
يه شــماره شناســنامه 4592 متولد 1359 صادره از مشهد فرزند متوفى 5-شهين هوشمند فرزند حسين 
به شــماره شناســنامه 201 متولد 1331 صادره از مشهد همســر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م.الف 20888
تاريخ انتشار: 1397/06/04

شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان/ خواهان ها زهره بيابان گرد دادخواستى به طرفيت خوانده/ خواندگان حميد طريفى به خواسته 
مطالبه نفقه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 259 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع 
و به كالســه 970490 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 97/07/04 ساعت9 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 20688
تاريخ انتشار: 1397/06/04

 منشى شعبه 102 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان عباس فرجى دادخواســتى به طرفيت خوانده ريحانه زارعى گل خطمى به خواســته مطالبه وجه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 266 شوراى حل 
اختالف مجتمع شــماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد ميدان ميرزا كوچك خان- روبروى تاالر پرديس 
ارجاع و به كالسه 970611 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 97/07/07 ساعت9 صبح تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 20689

تاريخ انتشار: 1397/06/04
 مسئول دفتر شعبه 266 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/ خانم فاطمه هاديزاده عنبران داراى شناســنامه شماره 1270 به شرح دادخواست 
به كالســه 970574 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
غالم حسين خوردو به شناسنامه 823 در تاريخ 1396/3/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منير تسالى جوانى فرزند كربالئى على به شماره شناسنامه 
307 متولد 1311 صادره از مشــهد همســر متوفى 2-  غالمرضا امينيان پور فرزند غالم حســين به  شماره 
شناســنامه  1153 متولد 1346 صادره از مشــهد فرزند متوفى 3- معصومه خوردو  فرزند غالمحســين به 
شماره شناسنامه  2 متولد 1339صادره از مشهد فرزند متوفى 4- فاطمه هاديزاده عنبران  فرزند غالمحسين 
به شــماره شناسنامه 1270 متولد 1351 صادره از مشــهد فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م.الف 20885     تاريخ انتشار: 1397/06/04
شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده شــماره 951981 شعبه 437 بازپرس / داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 4 مشهد 
مقــدس آقــاى احمد پيوه ژن نژاد فرزند به اتهام ورود به عنــف و ايراد صدمه بدنى عمدى و تهديد با توجه 
بــه معلوم نبودن محــل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون 
آيين دادرســى كيفرى مراتب يكم نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شــود پس از 
انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد ضمنا مى تواند يك وكيل دادگسترى همراه داشته باشد. 

م.الف20886    تاريخ انتشار: 1397/06/04
 داديار شعبه 437 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 4 مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/ خانم فاطمه هاديزاده عنبران داراى شناســنامه شماره 1270 به شرح دادخواست 
به كالســه 970575 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
منير تصالى جوانى به شناســنامه 307 در تاريخ 1397/2/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه خوردو  فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه  2 
متولد 1339صادره از مشهد فرزند متوفى2- فاطمه هاديزاده عنبران  فرزند غالمحسين به شماره شناسنامه 
1270 متولد 1351 صادره از مشــهد فرزند متوفى3- غالمرضا امينيان پور فرزند غالم حســين به  شماره 
شناسنامه  1153 متولد 1346 صادره از مشهد فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م.الف 20887      تاريخ انتشار: 1397/06/04
شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت سعيد قاســمى فرزند مختار به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالسه 9709987506700845 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان طاهره برومند كامگار در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به :1-سعيد- مسعود قاسمى فرزندان اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه  شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 20889   
تاريخ انتشار: 1397/06/04

مسئول دفتر شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت سكينه جانفدابايگى فرزند حسين به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709987506700860 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان حســين جانفدا بايگى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر 
است به :زهرا- عصمت- سكينه همگى جانفدا بايگى فرزندان  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21044
تاريخ انتشار: 1397/06/04

مسئول دفتر شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت حميدرضا بوســتان پور فرزند محمدرضا به شــرح دادخواست تقديمى 
ثبت شــده به كالسه 9709987506700765 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان محمدرضا بوستان پور در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن منحصر اســت به :عطيه طهرانيان(مادر) خديجه عمرانيان خراسانى (همسر) حميدرضا- ريحانه (بوستان 
پور) (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21041
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت عباس مفقودى فرزند غالمرسول به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709987506700723 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان غالمرســول مفقودى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر 
است به :عباس- روح اهللا- اكرم- فاطمه- نجمه (مفقودى) (فرزند) شهربانو مقصودى (همسر) اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م.الف 21042
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت حســين درودى فرزند على به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987506700827 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان خديجه درودى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به 
:آمنه- عذرا- حسين- فاطمه- رضا- محترم (درودى) (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21045
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت رضا عبداللهى فرزند محمدعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالسه 9709987506700450 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدعلى عبداللهى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به :رضا- هادى-عباسعلى- اكرم- اعظم- معصومه- امير- مهدى (عبداللهى) (فرزند) زهرا بلوغيا (همسر) 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21046
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت غالمحسن خدنگى فرزند محمدحسين به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987506700815 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان محمدحسين خدنگى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر 
است به :زهرا فضائلى رجبعلى پور باغبان (همسر) غالمحسن- محمد تقى- محمد مهدى- محمد- محمدرضا- 
فاطمه- فرشته- فهيمه (خدنگى) (فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه  شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21047
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت پروين مقدسيان  فرزند ميرزا محمد به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987506700855 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان محســن ابراهيم زاده مقدم يزدى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن منحصر است به :پروين مقدسيان(همسر)- منيره- مصطفى- منيژه- مهديه- ميترا( ابراهيم زاده 
مقدم يزدى) (فرزند) اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  
شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21048
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشــت حصر وراثت زهرا رستمى فرزند محمد به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987506700760 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان محمدرســتمى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت 
به :حسن- حسين- عباس- فاطمه- مريم- صفيه- زهرا- على(رستمى) (فرزند)- طاهره مختارى (همسر) 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21049
تاريخ انتشار: 1397/06/04

متصدى امور دفترى شعبه 187 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه اسفنديارى قله زو فرزند غالمحسن به شرح دادخواست تقديمى 
ثبت شــده به كالسه 9709987506700868 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان صمد اســفنديارى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيــات گفته و ورثه حين الفوت 
آن منحصر اســت به :فاطمه اســفنديارى قله زو (همسر)- بى بى نجمه موسويان مقدم (مادر)- كوثر- ثامن 
(اســفنديارى)(فرزند) اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه  
شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 21050
تاريخ انتشار: 1397/06/04
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آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/ خانم حسين فكور يكتا داراى شناسنامه شماره 0923920978 به شرح دادخواست 
به كالسه 970518 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على 
فكور يكتا به شناسنامه 50836 در تاريخ 1397/4/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســكينه ربانى زارعى فرزند محمود شــماره شناسنامه 49583 
متولد 1340 صادره از مشــهد همســر متوفى 2-  حســنى فكور يكتا فرزند على  شــماره شناسنامه  3542 
متولد 1362 صادره از مشهد فرزند متوفى 3- هدى فكوريكتا فرزند على شماره شناسنامه  17847 متولد 
1366صادره از مشهد فرزند متوفى 4- هادى فكور يكتا فرزند على شماره شناسنامه 0927427222 متولد 
1383 صادره از مشهد فرزند متوفى 5- حسين فكور يكتا فرزند على به شماره شناسنامه 0923920978 
متولد 1376 صادره از مشهد فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م.الف 20884
تاريخ انتشار: 1397/06/04

شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد


