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آگهى مفقودى
اينجانب سيد محسن مسيبى فر فرزند سيد ابراهيم به شماره ملى 2031569678 مالك خودروى سوارى 
هاچ بك سيســتم پژو تيپ 206آريان به رنگ ســفيد روغنى مدل 1390 به شــماره موتور 15090021205 و 
شــماره شاســى BJ329148 به شــماره پالك 69-282 ب 88 بعلت فقدان اسناد فروش مالكيت (سند كمپانى) 
تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

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

برگ سبز(  شناســنامه )خودرو ســوارى پرايد سايپا مدل 1392به شماره انتظامى 457 ب 67ايران49 و به 
شماره موتور 4972466و به شماره شاسى NAS411100D3619763 به نام جالل الدين مظفر مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناسنامه) خودرو سوارى پژو 405مدل 85به شماره انتظامى 979 ب 25ايران 49 و به شماره 
موتور 12485108333و به شماره شاسى 24225778به نام عليرضاموحدى پور فرزند امان اله مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

كارت وشناسنامه(برگ سبز) خودرو ســوارى  پرايدSL 141مدل1390 بشماره موتور4458326و شماره 
شاســى S3482290355111و شــماره پالك ايران 84-592د72به نام ســعيد شهدوستى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اينجانب نور خدا نصرالهى مالك خودروى پژو 405 جى ال ايكس به شــماره  انتظامى 665/41ب27 مدل 
1387 شــماره بدنــه NAAM01CA19E390195 و شــماره موتور 12487213609 به علت فقدان اســناد 
سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است لذا چنانچه هر شخص 
ادعايــى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع 
در پيكان شــهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونى به عمل خواهد امد.

اينجانــب داود حاتمــى مالــك خــودروى پــژو 206 بــه شــماره  انتظامــى 969118/41 شــماره بدنــه 
NAAP03EE8HJ074804 و شــماره موتور 165A0107469 به علت فقدان اســناد ســازمان فروش ايران 
خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد امد.

آگهى احضار متهم 
بدينوسيله در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى به آقاى حسين محمدى ثانى فرزند عباس فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شود در پرونده كالسه 101/970285 حسب شكايت آقاى كاظم بوستانى به اتهام شركت 
در نزاع دســته جمعى و شــركت در ضرب و جرح عمدى با چاقو تحت تعقيب مى باشــد وقت رسيدگى براى مورخه 
1397/7/14 ســاعت 8:30صبح تعيين گرديده اســت لذا در وقت مقرر جهت رســيدگى به اتهام خود و دفاع از 
اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و مبادرت به اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد نمود.م.الف 21298
تاريخ انتشار: 1397/06/05

مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو مشهد

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالســه 961890 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس بموجب دادنامه 
شــماره 9409971787500707 شــعبه 5 دادگاه عمومــى حقوقــى گنبــدكاووس و بشــرح اجرائيــه شــماره 
9610421787500083-1396/06/01 محكوم عليه حاج محمد نجم الدين اينچه برون فرزند خداقلى، محكوم 
است به پرداخت مبلغ 646,040,000 ريال بابت ثمن معامله و مبلغ 13,589,960,000 ريال بابت غرامت و اصل 
خواسته و مبلغ 427,080,000 ريال بابت هزينه دادرسى جمعا"بمبلغ 14,663,080,000 ريال درحق محكوم له 
شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران به مديريت عاملى عباس قبادى و پرداخت مبلغ 733,154,000 ريال 
بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت در مجموع بمبلغ 15,396,234,000 ريال، كه درقبال آن حسب نامه شماره 
4166-96-1396/12/20 حوزه ثبت ملك شهرستان گنبدكاووس پالك ثبتى شماره 2133 فرعى از 33 اصلى 
بخش 14 ناحيه 00 به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 59 هكتار (19,67 هكتار مشاع از 59 هكتار) 
و پالك ثبتى شماره 1295 فرعى از 33 اصلى بخش 14 ناحيه 00 به ميزان 63,5625 هكتار مشاع از ششدانگ 
518,5 هكتار از محكوم عليه حاج محمد نجم الدين اينچه برون واقع در گنبدكاووس-ديگجه-بعد از توحيد يك-

زمينهاى موســوم به خداقلى نجم الدين توقيف وحســب نظريه كارشــناس درتاريخ 1397/03/26 ارزش پالك 
ثبتى شــماره 2133 فرعى از 33 اصلى بخش 14 ناحيه 00 به ميزان دو دانگ مشــاع از ششــدانگ به مســاحت 
59 هكتــار(19,67 هكتارمشــاع از59 هكتار) از قرار هرهكتار 300,000,000 ريــال به مبلغ 5,901,000,000 
ريال و ارزش پالك ثبتى شــماره 1295 فرعى از 33 اصلى بخش 14 ناحيه 00 به ميزان 63,5625 هكتار مشــاع 
از ششــدانگ 518,5 هكتاراز قرار هر هكتار100,000,000 ريال بمبلغ 6,356,250,000 ريال ارزيابى و اعالم 
گرديده اســت كه جهت وصول محكوم به بمبلغ 14,663,080,000 ريال درحق محكوم له شــركت مادر تخصصى  
بازرگانــى دولتــى ايران به مديريت عاملى عباس قبــادى و پرداخت مبلــغ 733,154,000 ريال بابت هزينه اجرا 
درحق دولت از محكوم عليه حاج محمد نجم الدين اينچه برون فرزند خداقلى واقع درگنبدكاووس-ديگجه-بعد از 
توحيد يك-زمينهاى موسوم به خداقلى نجم الدين از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش 
ميرسد..1-حسب نظريه كارشناس ارزش آن به مبلغ 15,396,234,000 ريال ارزيابى و اعالم گرديده است كه 
جهت وصول محكوم به بمبلغ 118,375,454 ريال از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش 
ميرسد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-موعد مزايده 
روز دوشنبه مورخه 1397/06/26 ساعت09:00 الى10:00 ميباشد.4-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 
5-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 6-متقاضيان ميتوانند 
پنج روز قبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد8-برنده 
مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در 
مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت 
ضبط مى گردد 9-بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.10-مالكيت برنده مزايده 

مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139704026781000108/1
بدينوســيله بــه خانــم زهــرا قياســوند نــام پدر:كريــم ، تاريــخ تولــد: 1365/02/15 ، شــماره ملــى: 
3934628478 ، شــماره شناســنامه: 7 (ضامــن) ، پرونــده كالســه 139704026781000108/1 كه برابر 
گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن ســند و اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد 
بانكى شماره 3702/112/1175095/1 مورخ 1394/11/10 بين شما و بانك توسعه تعاون شعبه مالير ، مبلغ 
320/254/977 ريــال بابت اصل طلب و مبلغ 205/972/860 ريال بابت ســود و مبلغ 47/057/744 ريال 
بابت خســارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 573/285/581 ريال بانضمام مبلغ 491/000 ريال خسارت روزانه از 
تاريخ 1397/02/16 تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 
18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چاپ و درج منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهى خود اقدام و  در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد. 
مسئول اجراى ثبت مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139704026781000098/1
بدينوسيله به آقاى ناصر عبدلى ، نام پدر: نبى اله، تاريخ تولد: 1349/11/02 ، شماره شناسنامه: 1192 
(متعهــد) ، پرونــده كالســه 139704026781000098/1 كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن 
ســند و اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 3702/112/1573664/1 
مورخ 1392/12/20 بين شــما و بانك توســعه تعاون شعبه مالير ، مبلغ 186/550/545 ريال بابت اصل طلب 
و مبلــغ 37/117/455 ريــال بابت ســود و مبلــغ 8/235/884 ريال بابت خســارت تاخير تاديــه جمعا به مبلغ 
231/903/884 ريــال بانضمام مبلغ 98/046 ريال خســارت روزانه از تاريــخ 1397/02/16 تا يوم الوصول 
بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب اســت فقط يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار چاپ و درج منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
مسئول اجراى ثبت مالير

مزايده نوبت اول 
درپرونده كالســه 950269-950882-952772-960285-962234-962262 شــعبه اول احكام 
مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه آنا كمال الباء فرزند رحمان قلى، محكوم است 1-در پرونده 
كالســه 950269 اجراى احكام مدنى اين دادگسترى به پرداخت 170,000,000 ريال بابت اصل خواسته ومبلغ 
5,932,800 ريال بابت هزينه دادرســى جمعا"بمبلغ 175,932,800 ريال درحق محكوم له آقاى ناصر فرامرزى و 
پرداخــت مبلغ 8,796,640 ريــال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت در مجموع بمبلــغ 184,729,440 ريال 
2-در پرونده كالســه 950882 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى به پرداخت 120,000,000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 3,700,000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ 4,080,000 ريال بابت حق الوكاله 
وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/06/02 لغايت اجراى حكم كه تا آخر خرداد ماه 1396 ميزان 
آن بمبلغ 41,670,329 ريال محاسبه ميگردد جمعا بمبلغ 169,450,329 ريال درحق محكوم له آقاى عظيم توماج 
فرزند قوشــه و همچنين پرداخت مبلغ 8,472,517 ريال معادل 5 درصد محكوم به بابت نيم عشراجرائى درحق 
دولت درمجموع بمبلغ 177,922,846 ريال 3-در پرونده كالســه 952772 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى 
مبلغ 132,000,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3,935,000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
مبلــغ 4,368,000 ريال بابت حــق الوكاله وكيل و مبلغ 4,155,662 ريال بابت خســارت تاخيرتاديه جمعا" بمبلغ 
144,458,662 ريال درحق محكوم له آقاى عبدالرحمن آراسته و پرداخت مبلغ 7,222,934 ريال معادل 5 درصد 
محكوم به بابت نيم عشراجرائى درحق دولت در مجموع بمبلغ 151,681,596 ريال 4-درپرونده كالسه 960285 
اجراى احكام مدنى اين دادگسترى مبلغ 180,000,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 5,480,000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه ازتاريخ 1394/09/07 لغايت اجراى حكم كه تا آخر خرداد 
ماه 1396 ميزان آن بمبلغ 56,274,089 ريال محاســبه ميگردد جمعا"بمبلغ 241,754,089 ريال درحق محكوم 
له آقاى عبدالجبار گوگالنى فرزند عبداهللا و همچنين پرداخت مبلغ 12,087,705 ريال معادل 5 درصد محكوم به 
بابت نيم عشــر اجرائى درحق دولت در مجموع بمبلغ 253,841,794 ريال 5-درپرونده كالســه 962234 اجراى 
احكام مدنى اين دادگسترى مبلغ 65,000,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2,030,000 ريال بابت 
هزينه دادرســى و پرداخت مبلغ 2,340,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خســارت تاخيرتاديه ازتاريخ 
1394/07/25 لغايت اجراى حكم كه تا آخر خرداد ماه سال 1397 ميزان آن بمبلغ 22,092,896 ريال محاسبه 
ميگردد جمعا بمبلغ 109,462,896 ريال درحق محكوم له خانم الناز برديده و همچنين پرداخت مبلغ 5,473,145 
ريال معادل 5 درصد محكوم به بابت نيم عشــراجرائى درحق دولت در مجموع بمبلغ 114,936,041 ريال 6-در 
پرونده كالســه 962262 اجراى احكام مدنى اين دادگســترى مبلغ 100,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 3,100,000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ 3,600,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و 
پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ 1394/07/01 لغايت اجراى حكم كه تا آخرخرداد ماه 1397 ميزان آن بمبلغ 
33,989,071 ريال محاسبه ميگردد جمعا بمبلغ 140,689,071 ريال درحق محكوم له آقاى محمد ساده و همچنين 
پرداخت مبلغ 7,034,454 ريال معادل 5 درصد محكوم به بابت نيم عشــر اجرائى درحق دولت در مجموع بمبلغ 
147,723,525 ريال 7-در پرونده كالســه 960431 اجراى احكام شــوراى حل اختالف گنبدكاووس به پرداخت 
167,150,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3,100,000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ 
3,600,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1394/07/01 لغايت اجراى حكم 
كه تا آخر خرداد ماه 1397 ميزان آن به مبلغ 56,812,732 ريال محاسبه ميگردد جمعا بمبلغ 230,662,732 ريال 
درحق محكوم له آقاى محمد ساده و همچنين پرداخت مبلغ 11,533,137 ريال معادل 5 درصد محكوم به بابت نيم 
عشر اجرائى درحق دولت در مجموع بمبلغ 242,195,869 ريال، كه درقبال محكوم به مذكور و برابر نامه شماره 
139505812004001846-1395,07 اداره ثبت اســناد وامالك شهرستان گنبدكاووس سهم االرث محكوم 
عليه از ششدانگ عرصه پالك ثبتى شماره 3704 فرعى از يك اصلى بخش 10 ناحيه 01  به مساحت 750,2 ملكى 
آقاى رحمن قلى الباء توقيف گرديده است وحسب نظريه كارشناس درتاريخ 1397/03/21 ملك مورد نظر واقع 
درگنبدكاووس-خيابان فرودگاه-پالك127 كد پســتى 4971747885 شامل 2 واحد منزل مسكونى وياليى به 
مساحت مجموع حدود 250 مترمربع با اسكلت آجرى، شامل 5 اطاق خواب، كف بنم، ديوار گچ هال، آشپرخانه، كف و 
ديوار سراميك و ... داراى كاربرى تجارى و مسكونى كه در يد احد از ورثه ميباشد. ارزش حق السهم محكوم عليه 
از ملك ( مرحوم داراى 6 فرزند پسر و يك دختر و يك همسر بوده است) بمبلغ 2,153,846,153 ريال از ارزش 
كل 16,000,000,000 ريال اعالم شده است. از اين رو با توجه به ميزان محكوم به و با توجه به بازداشت مقدم 
از طريق اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدكاووس مقدار 160 سهم مشاع از 240 سهم مشاع حق السهم 
محكوم عليه اناكمال آلباء از ششدانگ پالك ثبتى شماره 3704 فرعى از يك اصلى بخش 10 ناحيه 01  به مساحت 
750,2 ملكى اقاى رحمن قلى الباء واقع درگنبدكاووس-خيابان فرودگاه-پالك127 كد پستى 4971747885 به 
ارزش 1,435,897,440 ريال جهت وصول محكوم به از طريق مزايده به فروش مى رسد.1-مزايده ازمبلغ اعالمى 
كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.2-موعد مزايده روز شنبه مورخه 1397/06/24 
ساعت09:00 الى10:00 ميباشد.3-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده شعبه اول اجراى 
احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از 
ملك مذكور بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر ميگردد7-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد 
بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور 
واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد 8-بهمراه داشتن 
كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-مالكيت برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد 
بود.10-هزينه هاى انتقال سند شامل عوارض،دارايى،دفترخانه و... از مبلغ مابه التفاوت مازاد ميزان محكوم به 
و مبلغ حاصل از فروش مال مورد مزايده قبل از استرداد به محكوم عليه تاديه ميگردد 11-برنده مزايده مكلف 
به فك رهن از پالك ثبتى مى باشد در صورتيكه ميزان مبالغ پرداختى بابت فك رهن بيشتر ازمبلغ كسب شده از 
فروش مقدار مورد مزايده باشــد معادل ارزش آن بصورت مشــاعى از پالك ثبتى به وى واگذار خواهد شد.12-
برگزارى مزايده صرفا درخصوص حق السهم محكوم عليه ازپالك ثبتى متعلق به مورثش بوده و برنده مزايده مالك 

قسمتى ازحق السهم محكوم عليه از مال خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان / شاكى شيما معين الدينى و محمد فرح بخش كريم آبادى و شيرين خالقى دادخواستى به طرفيت 
خوانده / متهم حميد شــاه محمد پور عســكرى و اصغر نامجو و فاطمه نيك پور و زهرا نيك پور و ربابه مالزاده به 
خواسته اثبات وقوع بيع و الزام به تنظيم سند رسمى ملك و ابطال نظريه هيات حل اختالف اداره ثبت اسناد تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان 
واقع در اســتان كرمان – شهرســتان كرمان – چهارراه عدالت – دادگسترى استان – كد پستى : 7613839188 
تلفن : 4-03431226201 ارجاع و به كالســه 970397  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/7/18  و 
ســاعت 8/30 تعيين شــده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكى 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 كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. م.الف: 1148
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 10 دادگاه  عمومى حقوقى شهرستان كرمان

مفقودى 
كارت هوشمند كامون كشنده ولوو مدل 1987 رنگ سفيدسرمه اى بشماره پالك ايران12- 347 ع 53 
بشــماره موتور 328118967 و شماره شاسى 055149 بشــماره هوشمند 4272568 بنام على اكبر يزدانى 

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

برگ ســبز سوارى پژو206 مدل 1389 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران42- 974 ن 73 بشماره 
موتور 14189034198  وشماره شاسى NAAP03ED7AJ138376 بنام قاسم رستمى نژاد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

شناسنامه، كارت ملى و كارت پايان خدمت متعلق به آقاى جواد سپهرى آزاد فرزند على شماره شناسنامه 
457 و شــماره ملــى 0793564190 متولد 1359/3/3 صادره از ســبزوار مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار)

كليه مدارك اعم از برگ ســبز وســندكمپانى موتورســيكلت پالس مدل 1390 رنگ مشكى بشماره پالك 
126- 38511 بشــماره موتور NE0DJGBTE40372 بشــماره تنه 180A9015387 بنام آقاى ســيداميد 

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

برگ سبز سوارى پژو405 مدل 1385 رنگ مشكى متاليك بشماره پالك ايران 42- 541 ن 67 بشماره 
موتور 12485042812 و شــماره شاســى 24207306 بنام غالمرضا ياريار مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

 NET125A8985225 157 شاسىFMINET533967 سند مالكيت موتور برگ سبز به شماره موتور
پالك ايران586-17164مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000365/1
بدينوســيله بــه خانم ليال حســين پور ، نــام پدر: على حســين، تاريخ تولــد: 1359/01/01 ، شــماره ملى: 
3931670236 ، شــماره شناســنامه 880 (متعهد) ، پرونــده كالســه 139604026781000365/1 كه برابر 
گــزارش اداره پســت مالير در آدرس متن ســند و اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كــه برابر قرارداد 
بانكى شماره 3702/111/1666058/1 مورخ 1393/02/28 بين شما و بانك توسعه تعاون شعبه مالير ، مبلغ 
50/899/280 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 13/701/738 ريال بابت سود و مبلغ 665/440 ريال بابت خسارت 
تاخير تاديه جمعا به مبلغ 65/266/458 ريال بانضمام مبلغ 2/000 ريال خسارت روزانه از تاريخ 1396/12/13 
تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از 
تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار چاپ و درج منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  در 

غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139704026781000112/1
بدينوســيله به آقايان ارســالن كريمى ، نام پدر: نصرت اله ، شــماره ملى: 3932271165 و محمد كريمى 
، نام پدر: ارســالن، شــماره ملى: 3934324142 ، شــماره شناسنامه: 23 و خانم زهرا قياســوند، نام پدر: كريم 
، تاريخ تولد: 1365/02/15 ، شــماره ملى: 3934628478 ، شــماره شناســنامه: 7 (متعهدين) ، پرونده كالســه 
139704026781000112/1 كه برابر گزارش اداره پست مالير در آدرس متن سند و اعالمى شناخته نگرديده 
ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 3702/112/799810/1 مورخ 1394/11/10 بين شما و بانك 
توسعه تعاون شعبه مالير كد 3702 ، مبلغ 320/794/976 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 229/136/233 ريال 
بابت سود و مبلغ 57/798/965 ريال بابت خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 607/730/174 ريال بانضمام مبلغ 
603/000 ريال خسارت روزانه از تاريخ 1397/02/16 تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء 
مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار چاپ و درج منتشر مى گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و  در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى 

طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
مسئول اجراى ثبت مالير

دادنامه
پرونده كالســه 9709985501600099 شــوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرســتان زاهدان تصميم نهايى شــماره 9709975501600317- خواهان: آقاى اسفنديار روستازاده فرزند 
رســول بخش به نشانى استان سيســتان و بلوچستان شهرستان زاهدان شــهر زاهدان فاضلى 5 نمايشگاه على ، 
خواندگان: 1- آقاى نظير براهوئى فرزند چاكر به نشانى سيستان و بلوچستان زاهدان كريم آباد كوچه حافظ 2- آقاى 
محمد امين جاويد السعدى فرزند مجيد به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو (راى شورا) 
در خصوص دعوى اسفنديار روستازاده بطرفيت 1- نظر براهوئى فرزند چاكر 2- محمد امين جاويدى السعدى فرزند 
مجيد بخواسته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند خودرو پژو به شماره انتظامى 93-768ج64 به رنگ سفيد 
روغنى مدل 94 و شــماره موتور 124120786356 و شــماره شاسى NAAN01CE3FR550650 بنام خواهان 
اوال در خصوص دعوى خواهان بطرفيت خوانده رديف اول نظر به اينكه حسب محتويات پرونده خوانده فاقد مالكيت 
رسمى بر اتومبيل مورد ادعا مى باشد و اجبار غير مالك به تنظيم سند رسمى فاقد وجاهت قانونى است لذا شورا 
مستندا به ماده 2 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى خواهان را در اين قسمت صادر نمايد و ثانياً در خصوص 
خوانده رديف دوم بنام محمد امين جاويدى السعدى فرزند مجيد نظر به اينكه مشاراليه از طريق نشر آگهى دعوت 
شــده وى در شــورا حاضر نشــده و هيچگونه ايراد و دفاعى بعمل نياورده است از طرفى راهنمايى رانندگى استان 
طى نامه شــماره 3/182=2413/5/508/10 به تاريخ 1397/3/12 آخرين مالك را شــخص خوانده رديف دوم 
را اعالم نموده است و همچنين اعالم كرده كه اتومبيل توقيفى بعلت رهن دارد كه مجددا در پاسخ استعالم بعمل 
آمده راهنمايى و رانندگى اســتان بموجب نامه شــماره 5/196=2413/5/508/10-97/5/14 اعالم نموده كه 
از اتومبيل مذكور فك رهن شــده و شــركت ايران خودرو از طريق سيســتمى به اين يگان اعالم نموده است و لذا 
دعوى مطروحه از ناحيه خواهان ثابت و موجه تشــخيص عليهذا به استناد مواد 10و237و362 قانون مدنى و مواد 
198و519 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم 
حضور در دفترخانه اسناد رسمى و الزام به تنظيم و انتقال سند رسمى اتومبيل پژو پارس مدل 1394 به شماره 
انتظامــى 93 ايــران- 768 ج 64 در حق خواهان را صادر و اعالم مينمايد راى صادره نســبت به خوانده رديف اول 
حضورى كه ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى شهرســتان زاهدان مى باشــد و 
نسبت به خوانده رديف دوم غيابى كه ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا خواهد بود و 
سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى شهرستان زاهدان مى باشد. م الف/1376
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 16 زاهدان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى كاظم اســدى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى هادى نيك پور دادخواستى 
به خواســته مطاالبه وجه به طرفيت شــما به شعبه 5 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 5/97/432 
ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/7/7ســاعت 18:00 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 
73 ق-آ-د-م مراتــب يــك نوبــت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از رســيدگى 
به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شــعبه 5 شهرستان ســبزوار مستقر در مجتمع شــماره يك به نشانى چهارراه 
دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
پرونده كالســه 9609988322800700 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709978312500546- شــكات: 1- آقاى سلطانمراد سليمى فرزند صيدخان به نشانى 
كرمانشــاه كرمانشــاه خ خيام كوچه شــهيد چادر برســا زاجى قديم پ 51 – 2- مجتمع دادســراى عمومى وانقالب 
شهرستان كرمانشاه معاون دادستان به نشانى كرمانشاه خيابان شريعتى كوچه ثبت ، متهم: خانم نساء محمودى فرزند 
حســن به نشــانى اصفهان شاهين شــهر خ عطار فرعى 12 غربى پالك 14 يا 24- 09332160758- اتهام ها: 1- 
فحاشى 2- ايجاد مزاحمت 3- اذيت و آزار (راى دادگاه) بر اساس كيفرخواست شماره 5102789-97 دادسراى 
عمومى وانقالب كرمانشاه خانم نساء محمودى فرزند حسن متهم اند به مزاحمت تلفنى ، توهين از طريق ارسال پيامك 
و نيز تماس تلفنى موضوع شكايت آقاى سلطانمراد سليمى فرزند صيدخان كه دادگاه با عنايت به انكار شديد متهم 
در دادگاه كه با اظهارات بستگان نامبرده وفق گزارش ص 22 منطبق مى باشد و دفاعيات موجه نامبرده در دادگاه كه 
با توجه به اينكه اين خط به نام وى ثبت رسيده نامبرده چگونه با اين سيمكارت مبادرت به مزاحمت براى ديگران مى 
نمايد لذا دادگاه بلحاظ وجود شبهه با توجه به فقدان سابقه كيفرى و مستندا به اصل 37 قانون اساسى و ماده 120 
از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 راى برائت نامبرده را صادر مينمايد راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر اســتان كرمانشاه است و با رعايت ماده 215 از قانون مجازات 

اسالمى خط مزاحم 09013980786 از طريق شركت مربوطه مسدود و جمع آورى گردد. م الف/795
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
شماره پرونده:166/97- شماره دادنامه:437/96 ، تاريخ رسيدگى:- ، بتاريخ ... در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه ... شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالســه ... تحت نظر قرار 
دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم 
مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان مهدى باقرى با وكالت ســيد مصطفى محمدى و سيد حسام 
الدين مير عظيمى فرزند ... به طرفيت خوانده عباس عبداللهى جيرانى فرزند غالم رضا به خواســته مطالبه وجه به 
مبلغ 102/900/000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 7/505553 مورخ 96/3/30  به انضمام خسارت 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه با بررســى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى 
عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور بهم نرسانده اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده 
را نمايــد ارائــه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشــار و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز 
ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل 
اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از قانون مدنى و مواد 312-311-310-

314 از قانــون تجــارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آيين دادرســى مدنى و ماده واحده 
قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 102/900/000 ريال بابت اصل خواســته و 
هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه بابت خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود 
در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدوا 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 1 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760324001000610 مورخ 97/2/24 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اكبر ابراهيمى فرزند غالمرضا صادره از بوشــهر را نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
كشاورزى به مساحت 139530 مترمربع در قسمتى از پالك 897 واقع در قريه عسكرى گناوه محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/20 - م الف/457
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت صدراله ديو دوســت فرزند اســداله به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300409 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان حسين ديو دوست در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1392/2/11 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- صدراهللا رضايى راد فرزند اســد اهللا به ش ش 285 پدر 2- مهين تاج پور بصيرت 
فرزند فيض اهللا به ش ش 860 مادر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه 

به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 970264 شعبه دوازدهم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه آقاى 
پرويز ويسى فرزند صالح به اتهام 1- ايجاد مزاحمت تلفنى 2- توهين و فحاشى تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى 
كيفرى مصوب 1392 ، مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس از انقضاى 

مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/74
 بازپرس شعبه دوازدهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 960130 شعبه دوازدهم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه آقاى 
مصطفــى بيگلــرى فرزند حاجى عباس به اتهامات ايراد صدمه بدنى عمدى ، تخريب عمدى خودرو تحت تعقيب قرار 
دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 
قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 ، مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى 

شود. پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/73
 بازپرس شعبه دوازدهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 970306 شعبه دوازدهم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه آقاى 
محمدرضا مسه پور فرزند پرويز به اتهام 1- ايجاد مزاحمت تلفنى 2- توهين و فحاشى  تحت تعقيب قرار دارد. با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين 
دادرسى كيفرى مصوب 1392 ، مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس 

از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/72
 بازپرس شعبه دوازدهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 960424 شعبه دوازدهم بازپرسى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه آقاى 
مهدى موصوفى فرزند يداله به اتهام فحاشى و تهديد به قتل تحت تعقيب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل 
اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 
1392 ، مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس از انقضاى مهلت مذكور 

تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/71
 بازپرس شعبه دوازدهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت موسى محمد حســنى فرزند محمد شاه برات به شماره شناسنامه  201 شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500200317 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صمد محمد حســنى فرزند موسى به شــماره شناسنامه 3612706608 
در تاريــخ 97/4/22 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضى با مشخصات فوق پدر متوفى 2- فرزانه شه بخش به ش ش 5753 مادر متوفى والغير ، 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 باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/1386
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهى ابالغ تبادل لوايح 
به نام محمد مهدى ملكوتى شاد و عليرضا باغبان سن سنى ارسال مى گردد مقتضى است وفق مقررات ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى وانقالب كاشان طى يك نوبت و با هزينه شخصى متقاضى در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ و يك نســخه از آن جهت درج در پرونده به اين دادگاه ارسال شود. الزم به ذكر 

است آگهى مذكور مى بايست يك ماه قبل از وقت رسيدگى چاپ شده باشد.
 مدير دفتر شعبه 7 دادگاه حقوقى كاشان

آگهى حصر وراثت 
نظــر به اينكه آقاى/خانم صفرعلى افقهى داراى شناســنامه شــماره 171 به شــرح دادخواســت به كالســه 
243/971082 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احســان 
اصغــرزاده به شناســنامه 947 در تاريخ 1393/11/11 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدهاشم اصغرزاده سرجامى ش.ش 1896 صادره از مشهد پدر متوفى 
2- زهرا برادران درخشى ش.ش 42886 صادره از مشهد مادر متوفى 3- شيرين سادات سيدى ش.ش 21006 
صادره از مشــهد زوجه متوفى 4- كيانا اصغرزاده ش.ش 0929938501 صادره از مشــهد فرزند متوفى، متوفى 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهدشد. م.الف21287
تاريخ انتشار: 1397/04/05

عضو شورا شعبه 243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/خانم زهره پردل داراى شناسنامه شماره 0922710732 به شرح دادخواست به كالسه 
243/970012 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس پردل 
به شناســنامه 7 در تاريخ 1396/11/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- عذرى عليزاده زرقرى ش.ش 223 صادره ازرشتخوارزوجه متوفى 2- غالمرضا پردل  ش.ش 
2417 صادره از مشــهد فرزند متوفى 3- ســعيد پردل  ش.ش 9867 صادره از مشــهد فرزند متوفى 4- هاشم 
پردل ش.ش 0920309143 صادره از مشــهد فرزند متوفى 5- مريــم پردل ش.ش 6 صادره از تربت حيدريه 
فرزند متوفى 6- مهرى پردل ش.ش 4 صادره از تربت حيدريه فرزند متوفى7- زهرا پردل ش.ش 2530 صادره 
از مشهد فرزند متوفى 8- زهره پردل ش.ش 0922710732 صادره از مشهد فرزند متوفى، متوفى ورثه ديگرى 
ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهدشد. م.الف21288
تاريخ انتشار: 1397/04/05

عضو شورا شعبه 243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى محمدمهدى شــاد داراى شناســنامه شــماره 33510به شــرح دادخواســت به كالســه 
1/97/418 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدابراهيم 
شــاد به شناســنامه 20239 در تاريــخ 1380/11/9در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-محمدمهدى شاد فرزند محمدابراهيم ش ش33510 متولد 1341/1/1 
ســبزوار فرزند2-اسماعيل شــاد فرزند محمدابراهيم ش ش 637 متولد 1326/10/10 سبزوار فرزند3-

آســيه شاد ششــتمد فرزند محمدابراهيم  ش ش 80 متولد 1324/1/27 ســبزوار فرزند4-على اصغر شاد  
فرزنــد محمدابراهيم ش ش 604متولد 1329/5/17 ســبزوار فرزند5-حســين شــاد فرزند محمدابراهيم  
ش ش 916متولــد 1349/1/1 ســبزوار  فرزند6-عليرضا شــاد فرزنــد محمدابراهيــم ش ش 314 متولد 
1336/5/24 ســبزوار فرزند7-فاطمــه شــاد فرزنــد محمدابراهيــم ش ش 30543 متولــد 1339/11/1 
ســبزوار فرزند8-ســكينه جاجرمى فرزند كرباليى حجــى آقا ش ش 13787 متولد 1304/10/13 ســبزوار 
همســر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى 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 اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم طاهره حاجيان داراى شناسنامه شماره 783به شرح دادخواست به كالسه 2/97/346 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابوالفضل علوى مقدم 
به شناســنامه 225در تاريــخ 1392/12/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-طاهره حاجيان فرزند حســين ش ش783 متولد 1333/9/23 همســر2-على 
علــوى مقدم فرزند ابوالفضل  ش ش 0780118421 متولد 1368/11/2 فرزند3- عليا علوى مقدم فرزند 
ابوالفضــل  ش ش 2980 متولــد 1363/8/7 فرزند-ورثــه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد.
قاضى شعبه 2شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده اجرايى 970024 وراث مرحوم آل محمد داير بر دســتور فــروش كه منتهى به توقيف مال و 
ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين اجرا گرديد با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى 
به فروش مى رسد.اموال موضوع مزايده:1-يك قطعه زمين به مساحت حدود 2000مترمربع كه يك دستگاه 
ساختمان(اصطبل قديمى) در آن احداث گرديده واقع در روستاى بابوالت با زيربناى تقريبى 100مترمربع فاقد 
ســند ثبتى به مبلغ عرصه و اعيان 1,460,000,000 ريال 2-يك قطعه زمين به مساحت تقريبى عرصه 7000 
مترمربع واعيانى احداثى در آن ســاختمان مســكونى با زيربناى حدود 100مترمربع واقع در روســتاى بايوالت 
فاقد سند ثبتى مبلغع عرصه و اعيان 4,370,000,000 ريال3-يك قطعه باغ كيوى به مساحت عرصه 17000 
مترمربــع كه قدمت درختان كيوى حدود14 ســال به نظر مى رســد واقع در روســتاى بابــوالت كوچه جانبازان 
فاقد ســند رســمى مبلغ عرصه و اعيان 5,100,000,000 ريال 4-يك قطعه زمين شاليزار فاقد سند ثبتى به 
مســاحت تقريبى 6700مترمربع واقع در روســتاى رودپشت ارزش كل عرصه و اعيان 1,005,000,000 ريال 
ارزش كلى امالك به مبلغ 11,935,000,000 ريال ارزيابى گرديده اســت.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان 
مبلغ پايه محاســبه وكســانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و 
مى بايســت ده درصد قيمت پيشــنهادى را نقــدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريــخ مزايده تاديه نمايند.

در صــورت عــدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.متقاضيان مى توانندبا هماهنگى دادگاه از ملك تعرفه شــده بازديد نمايند.زمان مزايده:يكشــنبه 

97/7/15 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونــده اجرايى 960231 له فاطمه بهروزى عليه حســن شــجاعى داير بر مطالبــه مهريه كه منتهى به 
توقيــف مال و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده بــه باالترين قيمت 
پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال مورد مزايده : ســرقفلى يك باب مغازه در آدرس نشــتارود خ 15خرداد 
روبه روى تراشــكارى علم و صنعت پالك 12 ، ســرقفلى از ســاختمان به مالكيت كلى اباذر شــجاعى در زمينى 
به پالك ثبتى 3/20 و به مســاحت 430 مترمربع مى باشــد. در وضع موجود ســاختمان مزبور به صورت نيمه 
كاره و متوقف بوده كه تا مرحله اجراى ديوارچينى و ســقف اول و نيز اجراى ســتون هاى طبقه اول پيشــرفت 
فيزيكى داشــته است.مغازه در ضلع جنوبى ســاختمان(جنب راهروى ورودى)به مساحت 10/22 مترمربع و به 
ارتفاع حدود 4 متر بوده كه هم اكنون به عنوان نيســان يدك در اجاره اشــخاص مى باشــد.كف مغازه موردنظر 
ســنگ و قســمت داخلى ديواره هاى آن نيز سيمان سفيد و سقف فاقد اندود و به صورت تيرچه و يونوليت مى 
باشــد.ارزش حق ســرقفلى مغازه موردنظر به ميزان 442,000,000 ريال برآورد گرديده اســت.اين مبلغ در 
زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه وكســانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده 
مزايده شــناخته شــده و مى بايست ده درصد قيمت پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع 
صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:دوشــنبه 97/7/2 ســاعت 12 ظهر محــل مزايده:اجراى احكام 

دادگاه بخش نشتا .م/الف
اجراى احكام مدنى بخش نشتارود

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
در پرونــده اجرايــى 940292 له بانك تات عليه داود ســبزى كار و مليكا ســبزى كار و عالمه ســبزى كار 
و شــركت پويانصــر آزاد باتوجه به اعالم نظريه هيأت پنج نفره كارشناســى و نظر بــه مجهول المكان بودن خانم 
ها عالمه و مليكا ســبزى كار مراتب در راســتاى ماده 73 ق آد م نظريه كارشناســى يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار چاپ مى گردد.چاپ در روزنامه به منزله ابالغ بوده ومعترضين مى توانند ظرف ســه روز از تاريخ 
انتشار مراتب اعتراض خود را مكتوب و مستدل به اين اجرا اعالم نمايند.پرونده كالسه 940292 درخصوص 
قيمت عرصه و اعيان پالك ثبنى 6 فرعى مفروز و مجزا شده از 131 اصلى واقع در قريه طالش محله نشتارود 
، حدود و مشخصات ملك: ششدانگ عرصه و اعيانى ها به مساحت 205100مترمربع تحت پالك ثبتى 6 فرعى 
مفروز و مجزا شــده از 131 اصلى واقع در مرتع شهراســر دهســتان زوار بخش 3 ثبت تنكابن كه داراى 359 
جلد ســند مالكيت مشــاعى به ميزان 570 سهم مشاع و يك جلد به ميزان 470 سهم مشاع از 205100 سهم 
شــش دانگ به نام وحيد ســبزيكار سابقه ثبت و صدور سند مى باشد.حدود اربعه ملك طبق سند عبارت است 
از شماال به طول هاى 41 متر و 53 متر و 41 متر راه عمومى در حد فاصل شهراسر و مرتع تالش محله مى باشد 
به مســاحت 33000 مترمربع مسكونى به صورت شــناور در سطح 205100 مترمربع ملك موردنظر مى باشد.
نتيجه كارشناسى باتوجه به تحقيقات و بررسى هاى به عمل آمده و قيمت امالك مجاور و موقعيت بسيار مناسب 
جغرافيايى(مرتفع بودن)و دارا بودن 360 جلد ســند مالكيت و پروانه هاى مســكونى و توريستى و اعيانى ها و 
مستحدثات موجود در ملك و امتيازات رفاهى( آب و برق و گاز) و ساير فاكتورهاى موثر،ارزش معامالتى عرصه 
و اعيانى پالك 6 فرعى از 131 اصلى جمعا به مبلغ كل پانصدوسى ميلياردريال معادل پنجاه و سه ميلياردتومان 

برآورد و اعالم قيمت مى گردد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى بخش نشتا-مالزاده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960610 اجراييــه ارجاعى محكوم عليه شــاهين رياضتى كشــه محكــوم گرديده به 
پرداخت 5,051,717,827ريال اصل خواســته وخســارت تاخير تاديه درحق محكوم لــه ليال آدم پور مقدم كه 
محكــوم لهــا جهت مطالبه طلب پالك ثبتــى 4132 فرعى از 374 اصلى محكوم عليه واقع در سلمانشــهر خيابان 
شهيد بهشتى درگوشه خيابان 15 نبش خيابان رمضانى و بن بست رز را  با حدود و ثغور شماال پى است به طول 
17,50 متر به خيابان احداثى به عرض 8 متر شرقا پى مشترك به طول 19,50 متر به قطعه 4 تفكيكى جنوبا پى 
مشتركى به طول 17,50 متر به قطعه 4 تفكيكى و غربا پى مشترك به طول 19,50 متر به قطعه 24 تفكيكى را 
توقيف نموده اســت.پالك ثبتى توقيفى قطعه زمينى است به مساحت 341,25 مترمربع با بناى مسكونى نسبتا 
قديمى به مســاحت 140مترمربــع داراى دواتاق خواب – هال و پذيرايى-آشــپزخانه اپن با كابينت ام دى اف 
–سرويس كامل بهداشتى و استخر موجود مى باشد و داراى قدمتى در حدود 30 سال مى باشد كه قسمت هاى 
از آن مورد بازســازى قرار گرفته ، ســاخمان فوق الذكر به صورت يك طبقه بوده و مشخصان آن به صورت ذيل 
مى باشد.ســاختمان با اســتفاده از مصالح بنايى احداث گرديده نماى شــمالى كه به عنوان نماى اصلى مى باشد 
به وســيله ســيمان سياه و ســفيد در دو اليه پوشش داده شده و تراس شــمالى آن مورد بازسازى قرار گرفته 
و با ســنگ هاى ســاختمانى تزيين گرديده است.پوشــش ديوارهاى داخلى نيز به وسيله لمبه هاى چوبى و رنگ 
مى باشــد ســقف اصلى ساختمان به صورت شيب دار بوده كه با اســتفاده از ورق هاى آزبست موجدار پوشش 
شــده اســت.هم چنين از سمت داخل نيز به وســيله لمبه هاى چوبى تزيين شده و در قسمت پذيرايى هم يك 
عدد شــومينه تعبيه شــده ، كف ساختمان به وسيله سراميك فرش شــده ، محوطه سازى آن به صورت تركيبى 
از باغچه و فضاى ســبز و پوشــش حياط به وسيله مالت سيمانى مى باشــد ، يك عدد آالچيق و يك عدد باربيكيو 
نيز در قسمتى از حياط تعبيه شده و درب هاى ماشين رو و پياده رو نيز از جنس فرفورژه مى باشد.سند ثبتى 
ابرازى با ملك انطباق دارد و ملك در محدوده شــهر واقع اســت داراى كليه امكانات از قبيل آب و برق و گاز و 
غيره مى باشــد هم چنين داخل ملك تعدادى درختان و درختچه هاى مختلف از جنس زينتى نيز وجود دارد كه 
كارشــناس منتخب دادگاه ارزش قطعه زمين توقيفى را به ازاى هرمترمربع 12,000,000 ريال و كل زمين به 
مســاحت 341,25  متــر مربع  به مبلــغ 4,095,000,000 ريال و ارزش اعيان  و اشــجار موجود در آن را مبلغ 
1,650,000,000 ريال و جمع كل عرصه و اعيان و اشجار را مبلغ 5,745,000,000 ريال ارزيابى نموده است.
اين اجرا در نظر دارد تا مازاد از عرصه و اعيان توقيفى را به تاريخ 97/6/17 روز شــنبه از ســاعت 10-11 
صبح به صورت مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى عباس آباد به فروش برســاند.مزايده 
برمبناى قيمت كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد.متقاضيان مى توانند پنج 
روز قبــل از انجــام مزايده جهت بازديــد از اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى  عباس آباد 

مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى شهاب ناصرى ف مجتبى و مجتبى ناصرى ف مجيد
خواهان حسينعلى على نشتايى دادخواستى به طرفيت خواندگان شهاب ناصرى ف مجتبى و مجتبى ناصرى 
ف مجيد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200409 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/8/22 ســاعت 10:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و در خواســت خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى حصر وراثت  
ســيد قاســم تقــوى ســنگدهى ش ش 5789748694 به شــرح دادخواســت به كالســه 970636 از 
ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد علــى اصغر تقوى 
ســنگدهى ش ش 5789741665 در تاريــخ 97/5/3 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-طاهره احســانى وليك بنى ف اســحق ش 
م 2160973564 همســر متوفى3-ســيد ابراهيم ف ســيد على اصغر ش ش 126   3-سيد رضا ف ميرعلى 
اصغر ش م 5789982468   5-سيد معصوم ف سيد على اصغر ش م 5789963838   6-سيد رمضان ف 
سيدعلى اصغر ش م 5789905293   7-سيده زينب ف سيدعلى اصغر ش م 5789978045  همگى تقوى 
ســنگدهى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى


