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بسیاریازمردمفساددرکشورراباالمیدانند
معاون وزیر کش��ور گف��ت: ۵۰ درصد از مخاطبان ی��ک جامعه آماری اعالم 

کردند، میزان مفاسد اقتصادی باال است.
تقی رس��تم وندی گفت: جامعه آماری این پیمایش بیش از ۱۳۱ هزار نفر در 
کل کشور بوده است و نتایج آماری آسیب های اجتماعی هم به زودی توسط وزارت 

کشور منتشر خواهد شد. وی ادامه داد: ادراک ما از آسیب های اجتماعی یک ادراک 
اغراقی اس��ت که نشات گرفته از آمار های اشتباه تحلیل گران و برخی رسانه هاست و با 

واقعیت جامعه فاصله زیادی دارد.
وی افزود: امروز در جامعه یکی از موضوعاتی که مردم بر آن باور دارند فساد اقتصادی 
است. در این پیمایش ۵۰ درصد بر این باور بودند که فساد اقتصادی زیاد و خیلی زیاد است، 
اما با تحقیق انجام شده، ۷۵ درصد از جامعه آماری نه رشوه دادند و نه رشوه گرفتند و این 
نشان می دهد که نظرات گرفته شده با واقعیت تفاوت زیادی دارد.  باشگاه خبرنگاران

میدان فاطمی
تاکیدرئیسجمهوربرعدمدرخواستتغییربودجه

معاون پارلمانی ریاس��ت جمهوری گفت: با توجه ب��ه تاکید رئیس جمهور، از 
تمامی س��ازمان ها و وزارتخانه ها درخواس��ت داریم که به دلیل کار کارشناسی که 

انجام شده است از رایزنی های دوباره برای تغییر بودجه اجتناب کنند.
حسینعلی امیری افزود: بودجه ۹۸ انقباضی خواهد بود و این بودجه به گونه ای تهیه 

شده که رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شده است. ثبات بهای حامل های 
انرژی، هماهنگی اقدامات و ظرفیت های اجرایی کشور، اهتمام به انضباط مالی و اصالح نظام 

اداری در جهت کارایی دولت در بودجه ۹۸، توانمندسازی و بهره وری شرکت های دولتی، تجهیز 
منابع غیرنفتی با توجه به بودجه نفتی، ساماندهی طرح های تملک و دارایی، بودجه ریزی مبتنی 

بر عملکرد که ضرورت الیحه بودجه است بخشی از ویژگی هایی بودجه سال ۹۸ است. 
معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: معاونان پارلمانی دستورالعمل تعامل دولت 

و مجلس را به رده های پایین تر ابالغ کنند.  فارس

یبون تر
سی.اف.تیوپالرموتایکماهآیندهتعیینتکلیفمیشوند

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی درباره سی.اف.تی اظهار 
داش��ت: رأی مجلس به تحکیم حق شرط های الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 

مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.
حش��مت اهلل فالحت پیشه با اشاره به اینکه ش��ورای نگهبان ۲۲ ایراد به این 

الیحه گرفته بود و س��ه مورد آن را پذیرفت که رفع ایراد شده است و بقیه موارد 
ارجاع داده شد،  ادامه داد: از این موارد ارجاع شده هفت مورد طبق موارد قانونگذاری 

در ایران مستقیما مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی گفت: قانون گذار می گوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد، قابلیت 
اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد مصلحتی و بر این اساس، تصمیم گیری درباره این 
هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت مربوط می شود. حق شرطی که اصالح و تقویت شد 

این بود که ماده ۶ نمی تواند مانعی بر شرط گذاری جمهوری اسالمی شود.  مهر

پارلمان

مذاکرهبامجامعوابستهبهسازمانملل
همیکرویکردعقیمدیگراست

مذاکره با مجامع وابس��ته به سازمان ملل هم یک 
رویکرد عقیم دیگر اس��ت. سازمان ملل شاید در کمتر 
نمونه ئی همچون مسأله ی فلسطین، مورد آزموِن افشاگر 
و رسواکننده قرار گرفته باشد. شورای امنیت، یک روز 
اشغال فلسطین به وسیله ی گروههای تروریست جّرار را 
سریعاً به رسمیت شناخت و نقشی اساسی را در پیدایش 
و تداوم این ظلم تاریخی بازی کرد، و پس از آن چندین 
دهه همواره در برابر نسل کشیها، آواره سازیها، جنایتهای 
جنگی و انواع جرائم گوناگون دیگر آن رژیم، س��کوت 
رضایت آمیز کرد، و حت��ی هنگامی  که مجمع عمومی 
رأی به نژادپرست بودن صهیونیس��م داد، نه تنها با آن 
همراهی نک��رد، که در عمل ۱۸۰ درج��ه با آن فاصله 
گرفت. کشورهای زورگوی عالم که برخوردار از عضویت 
دائم در شورای امنیت اند از این مجمع جهانی همچون 
ابزار اس��تفاده میکنند. نتیجه آنکه نه تنها این شورا به 
کار امنیت در جهان کمکی نمیکند بلکه هرجا که قرار 
اس��ت مفاهیمی همچون حقوق بش��ر یا دموکراسی و 
امثال آن، وس��یله  ی زیاده طلبی و سلطه ی بیشتر آنان 
گردد،  به کمک ایش��ان میشتابد و بر کارهای نامشروع 

آنان پوششی از فریب و دروغ می افکند.

بیانات در کنفرانس حمایت از ملت فلسطین
14 اسفند 78

مخاطب شمایید

دهباشیبه۴ماهحبسمحکومشد
حسین دهباشی سازنده فیلم تبلیغات انتخاباتی 
روحانی در س��ال ۹۲ از محکومیت قطعی به ۴ 
ماه زندان، با ش��کایت وزارت بهداشت خبر داد و نوشت: 
اگ��ر از احوال ای��ن رفیق تان جویا باش��ید حکم ۴ ماه 
حبس قطعی به جهت شکایت دولت )وزارت بهداشت( 
در باب تش��ویش اذهان عموم��ی در مرحله تجدیدنظر 

عیناً تایید و به اجرای احکام ابالغ شد.

کاهشقیمتبستههایاینترنت
باجدیتپیگیریمیشود

محمدج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نوشت: مردم از افزایش قیمت 
بس��ته های اینترنتی، ش��کایت دارند. با آغ��از مدیریت 
هزینه ها در اپراتورها، از هفته گذش��ته اصالح قیمت ها 
آغاز شد. فعال با همان قیمت ها، ده درصد حجم بیشتر 
اضافه شده است. کاهش هزینه ها در اپراتورها با جدیت، 

پیگیری می شود. فضای مجازی فرصت است... .

#مرضیه_هاشمی_را_آزاد_کنید
بسیاری از کاربران شبکه های   
اجتماع��ی ب��ا هش��تگ های 
#مرضیه_هاشمی_را_آزاد_کنید، اقدام به تولید محتوا 
درب��اره او کرده و به رفتار غیرقانونی و وحش��یانه پلیس 
آمریکا با این مجری آمریکایی - ایرانی اعتراض کرده اند.

کاربران با انتشار پوس��ترهای مختلفی از مرضیه 
هاش��می با عناوینی همچون »حقوق بشر آمریکایی«، 
»مس��لمان مکتب خمینی«، »حقوق زنان کجاست؟« 
و... نس��بت به دس��تگیری او اعتراض کرده اند. برخی 
با مقایس��ه وضعیت بازداش��ت او در امریکا و وضعیت 
بازداش��ت افرادی همچ��ون نازنین زاغ��ری در ایران 
به برخورد حکومت ها نس��بت به مس��ئله حقوق زنان 
اش��اره کرده اند و عده ای دیگر با یادآوری حادثه کربال 
طی ابراز احساس��ات شیعیان نس��بت به این موضوع 
نوش��ته اند: »بعد از حادث��ه کربال، دیگ��ر تحمل رنج 
اس��ارت زنی را نداریم...« همچنین تعدادی از کاربران 
با اعتراض به س��کوت س��لبریتی ها درباره این موضوع 

خطاب به آنان نوشته اند: »چرا الل شده اید؟«

سیاست مجازی

آگهیدعوتسهامدارانومدیرانموسسه
)راهاستادتقویکیا(

تاریخ 97/11/14- 8 صبح در محل جلسات )قم - دانیال22پ186(
محل   - سرمایه   - )نام  اساسنامه  مواد  اصالح   - سهام  انتقال  دستور: 
اصلی و شعب - انحالل - موضوع( - تصویب ترازنامه ها - انتخاب مدیران - 

رسیدگی به گزارشات و پیشنهادات مدیرعامل
 عدم حضور یک چهارم سهامداران، مانع از تصمیم گیری نمی باشد. 

مدیرعامل

آگهیمفقودیقراردادمسکنمهرپرند

بدینوسیله قرارداد واگذاری یک دستگاه آپارتمان به نام های 
پاآهو  فرشته  خانم  و  پاآهو  سعید  و  جان نثاری  بهروز  آقایان 
واقع در پروژه هسا به شماره قرارداد 92/1۳۰/5781 مورخ 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  اصلی   1۳92/۰1/22

است.

شركت انرژى صنعت تنديس آريا جهت تكميل نيروى اپراتورى جايگاه هاى 

سوخت سى ان جى شهرستان گنبدكاووس از واجدين شرايط دعوت به 

همكارى مى نمايد. لذا از كليه متقاضيان درخواست مى شود جهت تكميل 

فرم مربوطه و تصوير مدارك خواسته شده ازتاريخ اول 1  الى 5 بهمن ماه 97 

به دفتر شركت مستقردر: گنبدكاووس– كمربندى بلوار صياد شيرازى- بعد 

از هايپر هاوش- جايگاه سوخت سى ان جى مراجعه نمائيد.

و اينترمگ  كمپرسور  اپراتورى  مدرك  1=داشتن  است:  توضيح  به   الزم 

 2= بومى و مقيم بودن در شهرستان گنبدكاووس الزامى مى باشد.

تلفن تماس:  09123533452

دعوت به همكارى 

علیرضابیگی مطرح کرد؛
7 ایراد اساسی استانی شدن انتخابات

عضو کمیس��یون ش��وراهای مجلس، ورود  اسپانسرهای مالی قوی، بی توجهی نمایندگان دیـــــدگاه
به مناطق محروم و مغایرت با سیاس��ت های کل��ی انتخابات را از 

جمله ایرادات طرح استانی شدن انتخابات عنوان کرد.
احمد علیرضابیگی درخصوص طرح استانی شدن انتخابات 
گفت: طراحان این طرح معتقدند به واسطه این طرح امکان حضور 
نخبگان با مقبولیت باال در مجلس شورای اسالمی فراهم می شود 
و نمایندگانی در مجلس حض��ور می یابند که فارغ از موضوعات 
خرد شهرس��تان ها به موضوعات کالن کشور ورود کرده و عمده 

وقت خود را بر نظارت و قانونگذاری اختصاص خواهند داد.
نماین��ده م��ردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه 
داد: طراحان طرح اس��تانی ش��دن انتخابات معتقدند ش��رایط 
موجود موجب شده است که عمده وقت نمایندگان صرف حل 
مش��کالت خرد حوزه های انتخابیه گردد و این موضوع تصمیم 
گیری های اساسی برای حل مشکالت عموم مردم را تحت تاثیر 

قرار داده است که موجب شده رویکرد مجلس تضعیف شود.
وی ب��ا تاکید بر لزوم بررس��ی تبعات اج��رای این طرح و 
بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر طراحان گفت: مشکالت 
مردم طبق قانون باید از س��وی فرمانداری ها، استانداری ها و 
ش��وراهای شهر و روستا حل ش��ود اما شوراهای شهر و روستا 
دارای چنی��ن قابلیتی نیس��تند ک��ه این امر موج��ب انتقال 
مشکالت مردم به سمت نمایندگان می شود. طبیعتاً با استانی 

ش��دن انتخابات نیز نمایندگان با مش��کالت تع��داد کثیری از 
مردم مواجه خواهند شد که زیرساخت های الزم برای حل این 
مش��کالت فراهم نشده است. بدین ترتیب نماینده ای که فقط 
پاسخگوی مشکالت مردم شهرستان بود، امروز باید پاسخگوی 
مشکالت مردم اس��تان باشد. لذا استانی شدن انتخابات بدون 

فراهم کردن زیرساخت های الزم امکان پذیر نیست.
وی گفت: اس��تانی ش��دن انتخابات موجب می ش��ود که 
هزینه های حضور در انتخابات برای نامزدها در مقیاس استانی 
نس��بت به مقیاس اس��تانی افزایش قابل توجهی یابد و بدین 
ترتیب کس��انی می توانند در رقابت های انتخاباتی حضور یابند 
که اس��تطاعت مالی داشته و دارای پش��توانه و اسپانسر مالی 

برای تبلیغات در سطح استان باشند.
علیرضا بیگی اظهار داشت: استانی شدن انتخابات موجب 
خواهد ش��د آرای نمایندگان به صورت اکثریتی مورد سنجش 
قرار گیرد. این مدل در تهران اجرا شده است. وی ادامه داد: در 
تهران افرادی براساس رویکرد حزبی و سیاسی توانسته اند رای 
قابل توجهی را جلب کنند. به عنوان مثال نمایندگان تهران با 
متوس��ط آرا ۲ میلیون نفر به مجلس راه یافته اند و نفر ۳۱ که 
بیش از یک میلیون رای داش��ته است، نتوانسته به مجلس راه 
یابد. بدین ترتیب، برای یک میلیون نفر از مردم تهران فرد که 

افکار آنها را نمایندگی کند، در مجلس وجود ندارد.
علیرضابیگ��ی گفت: در انتخابات مجل��س نهم نیز چنین 
اتفاقی ب��رای اصالح طلبان افتاد و اصولگرایان با اکثریت آرا به 
مجلس راه یافتند و آقای محجوب علی رغم اینکه بیش از ۹۰۰ 

هزار رای داشت نتوانست به مجلس راه یابد.

وی تصریح کرد: رای اکثریتی موجب می شود که ترکیب 
مجل��س از جامعیت الزم برخوردار نباش��د و اگ��ر این الگو در 
س��طح کش��ور گس��ترش یابد، تعداد قابل توجهی از مردم در 
مجلس شورای اسالمی نماینده ای که مشکالت و افکار آنها را 

پیگیری کند، نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داش��ت: اس��تانی شدن انتخابات موجب 
می شود عمده توجه و نگاه نمایندگان به مراکز استان ها که عمده 
رای آنها را تامین می کند، معطوف باشد و نقاط محروم و دورافتاده 

که جمعیت کمتری دارند، مورد بی توجهی بیشتری قرار گیرند.
وی گفت: در این صورت مردم نقاط محروم احساس خواهند 
کرد که از س��وی آنه��ا نماینده ای در مجلس حض��ور ندارد که 
مشکالتش��ان را بررسی کند. امروز ساکنین نقاط مختلف کشور 
می دانند که دارای نماینده ای هس��تند ک��ه آخر هفته در حوزه 

انتخابیه حضور یافته و به مشکالت مردم رسیدگی می کند.
عضو کمیس��یون ش��وراها تصریح کرد: در ش��رایطی که 

دولتی ه��ا از حض��ور بین م��ردم و ت��الش برای حل 
مشکالتشان اِبا دارند یا غفلت می ورزند، نمایندگان 
حلق��ه ارتباط مردم و حکومت را برقرار می کنند. 
اگر این حلقه ارتباط قطع شود، مردم و حکومت 

ارتباطی نخواهند داشت.
علیرضابیگ��ی گف��ت: در صورت 
استانی ش��دن انتخابات، اقلیت های 
قوم��ی و مذهبی ک��ه دارای وحدت 

هس��تند در انتخابات به پیروزی 
می رس��ند اما اکثریت ساکنین 

مناطق به دلیل اینکه دارای تشدد هستند، نمی توانند نماینده ای 
را به مجلس بفرس��تند، در این صورت گروهی از اقلیت قومی و 
مذهبی بر اکثریت مردم اس��تیال می یابد که این امر در مغایرت 

با منافع ملی است.
وی در تش��ریح مدل برگزاری انتخابات اس��تانی مجلس، 
اظهارداشت: در این مدل استان، حوزه اصلی و شهرستانی که 
نماینده از آن ثبت نام کرده است حوزه فرعی خواهد بود؛ اگر 
نامزدی ۱۰ درصد حوزه آرای فرعی را کسب کند می تواند در 
رقابت اس��تان حضور یابد اما برنده کسی است که اکثریت آراء 

را در سطح استان به دست آورد.
عضو فراکسیون نمایندگان والیی تصریح کرد: این طرح در 
مغایرت با سیاس��ت های کلی ابالغی مقام معظم رهبری درباره 
انتخابات اس��ت. ایشان تاکید دارند که مردم در هر جغرافیایی 
باید احس��اس کنند ی��ک نفر به نمایندگ��ی از آنها در مجلس 
ش��ورای اس��المی حضور دارد. وی تاکید کرد: انتخابات تهران 
معلول یک فرایند سیاس��ی بود که این فرایند سیاسی در حال 
انتشار به تمام کشور است و به این ترتیب انتخابات مجلس در 

همه استان ها تابع فضای سیاسی کشور خواهد بود.
وی با اش��اره به بررس��ی ای��رادات این ط��رح با حضور 
قائم مقام وزیر کش��ور، گفت: در ط��رح نمایندگان آمده 
است که افرادی می توانند برای حضور در انتخابات 
نامزد ش��وند که متولد حوزه انتخابیه باشند و ۵ 
سال در حوزه مورد نظر ساکن باشند. این ماده 
دای��ره ورود به انتخابات را تعیین می کند که 

مورد ایراد وزارت کشور قرار گرفت.

ادامه از صفحه اول
حق ایج��اد ش��رط از اصل حاکمی��ت و برابری 
کشورها ناشی می شود. هدف نمادین حق شرط، آشتی 
دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه 
گسترده تر است. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده ای 
را امکان پذیر می س��ازد که به غیر از یک یا چند ماده 

نامناسب، آن معاهده جالب به نظر می رسد.
با اس��تفاده از »حق ش��رط«، می ت��وان ارزش 
اجبارکننده معاهدات بین المللی را محدود کرد. این 
موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و س��ازمان 
ملل، چ��ه در مجمع عمومی و چه در کمیس��یون 
حقوق بین الملل، بوده و دیوان بین المللی دادگستری 
نیز در رأی مش��ورتی مّورخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ خود در 

این باب اظهار نظر کرده است.
عده ای از دانش��مندان حقوق »ش��رط« را آفت 
معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و 
با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه 
ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفی این 

مفهوم پرداخته اند. 
روشن است که معنای واقعی »شرط« و تصویر 
واقعی آن وقتی آش��کار می گردد که »شرط« نه در 
قالب مفاهیم محض حقوقی، که در س��یاق سیاسی 

واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد.
شاید به گمان برخی، هر دولت به محض امضا 
و تصوی��ب معاهده، تعهدات��ی را که به موجب آن، 
معاهده صورت پذیرفته اس��ت، انجام خواهد داد و 
هدف معاهده بی درنگ برآورده خواهد شد. چنین 
طرز تفکری، که معاهده بین المللی را فقط در قالب 
قرارداد موردنظر قرار می دهد، از واقعیت بسیار به 
دور اس��ت؛ زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت 
دیگر، پویایی معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده 
بین المللی را همچون ش��ی جامد و ایستا به شمار 
آورده، و ح��ال آنکه معاهده اص��والً خمیرمایه هر 
توافق بین المللی و »شرط« عامل اساسی حیات و 

در نتیجه، عامل پویایی آن است.
بنابراین، اگر کس��انی معتقد بوده اند که شرط 
عام��ل تضعیف رواب��ط قراردادی دولت هاس��ت و 
معاهده مش��روط، معاهده ای ناقص می باشد، شاید 
از این نکت��ه غافل بوده اند که فرض وجود معاهده 
کامل در جامعه بین المللی تکامل نایافته و ناقص، 
اصوالً فرضی لغو و بی محتواست؛ زیرا دقیقا وجود 
ش��رط مبّین تضادها و ناهمگونی هایی است که در 

جامعه بین المللی وجود دارند.
از این رو، همزیس��تی و هم��کاری دولت ها با 
یکدیگر الزاما فلس��فه وجودی »ش��رط« را توجیه 
می کند. به دیگر س��خن، »ش��رط« را هرگز نباید 

با معیارهای اخالقی س��نجید، »شرط« مبین این 
واقعیت اس��ت که منافع اقلّیت به همان اندازه باید 

رعایت گردد که منافع اکثریت.
بنابرای��ن، به دلیل آنکه ه��ر دولت برای خود 
منفعت��ی متفاوت با دیگر دولت ها دارد، »ش��رط« 
تنها عاملی اس��ت که می تواند روابط دولت ها را در 

قلمروی معّین، متعادل و موزون کند.
ام��ا دولت ها در برابر معاهدات می توانند س��ه 

نوع موضع گیری داشته باشند:
۱- عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت ها 
معاه��ده را کام��اًل پذیرفته و هیچ ش��رطی را برای 
عضویت خود در معاهده قایل نمی شوند. این روش 
به دلیل آنکه برخی از مقّررات یک معاهده می تواند 
مخالف اصول، موازین و منافع کش��ور عضو باش��د، 

چندان قابل قبول و مناسب نیست.
۲- امتناع از عضویت: در این حالت، دولت ها به 
دلیل آنکه برخی از مقّررات معاهده مخالف مواضع 
و منافع آنهاست، از عضویت در معاهده به طور کلی 
خودداری می ورزند. این روش نیز همه جا درس��ت 
نیس��ت؛ زیرا نبای��د کل یک معاه��ده را، که منافع 
بسیاری می تواند برای کشورها داشته باشد، به دلیل 
اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض 
است، از دست داد. مشکل دیگر این روش آن است 
که تعداد کمی از کش��ورها به معاهدات بین المللی 
بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین المللی در جهت 
جذب بیش��تر عضو برای همکاری هرچه بیش��تر و 

بهتر و برای شکل دادن نظام منسجم جهانی اند.
البت��ه، در م��واردی بعض��ی از معاه��دات و 
کنوانس��یون های بین المللی با روح نظام حکومتی 
ی��ک دولت در تعارض قرار می گیرند و چاره ای جز 
نپیوستن به آن ها نیست؛ مانند معاهده رفع هرگونه 
تبعیض علیه زنان که چندی اس��ت بر سر زبان ها 
افت��اده و بحث های زیادی در ای��ن زمینه به عمل 
آمده و در نهایت، فقهای عظام آن را با روح ش��رع 
تقّدس اسالمی منافی دانستند و پیوستن به آن را 

از طرف نظام جمهوری اسالمی جایز نشمردند.
۳- عضویت مشروط: در این حالت، دولت ها با 
استفاده از »حق شرط«، به یک معاهده بین المللی 
می پیوندند، که این روش موجب بس��ط معاهدات 
بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود، 

بدون آنکه ضرری به منافع کش��ور عضو وارد سازد. 
در این قس��مت است که حق شرط جایگاه خود را 

در معاهدات بین المللی نشان می دهد.
عهدنامه وین، »حق ش��رط« را اینگونه تعریف 
کرده اس��ت: »حق شرط عبارت اس��ت از: بیانیه ای 
یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در 
موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک 
معاهده صادر می کند و یا به وس��یله آن، قصد خود 
را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از 

مقّررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.«
بعضی از حقوقدانان نیز سعی نموده اند تعریفی 
»از حق ش��رط« ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن 
تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره می شود:

حقوقدان انگلیس��ی، مک نر، در تعریف »حق 
ش��رط« می گوید: »حق ش��رط عبارت اس��ت از: 
مس��تثنا کردن یک ی��ا چند ماده کنوانس��یون و 
معاه��ده و یا تغییر آثار حقوق��ی یک یا چند ماده 

نسبت به دولت شرط کننده.«
پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین الملل 
عموم��ی می گوی��د: »حق ش��رط عبارت اس��ت از 
اینکه یکی از کش��ورهای طرف عقد اعالم کند که 
می خواهد بعضی از مقّررات معاهده را یا تغییر دهد 
و یا بکلی نپذیرد و آن را به معنای مشخص و معّینی 
تلّق��ی نماید. یا به عبارت دیگر، حق ش��رط عبارت 
است از: تصریح قید یا قیودی که بعضی از مقّررات 

معاهده را نقض نمایند. )قید ناقض مقّررات(«
در ابت��دای تعریف »حق ش��رط« در عهدنامه 
وین، آمده است: »حق ش��رط بیانیه ای است یک 
جانبه.« در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه 
عملی اس��ت که با اراده یک ط��رف )نه طرف های 
دیگر( منش��أ اثر حقوقی اس��ت؟ آنچه از مفهوم و 
منط��وق مواد دیگر معاهده ۱۹۶۹ وین به دس��ت 
می آی��د این اس��ت که یک جانبه بودن ش��رط به 
معن��ای خودس��رانه بودن آن نیس��ت؛ یعنی هیچ 
دولت��ی نمی تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه 
خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، 
بلکه همان گونه که بعدا مطرح خواهد ش��د شرط 
وقت��ی پذیرفته اس��ت که دیگ��ر دولت های طرف 
معاهده نیز آن را پذیرفته باش��ند. حد و حدود هر 
ش��رطی را معموالً موادی از معاه��ده، که به مواد 

»شرط شهرت« یافته اند، معّین می کند.
نکته ای ک��ه در ابتدای تعریف »حق ش��رط« 
در معاه��ده مذکور توجه به آن الزم می باش��د این 
اس��ت که »ش��رط بیانیه یا اعالمیه است« و آن به 
این معناست که شرط جزء الینفک معاهده نیست. 
بنابراین، اگر به موجب یکی از مواد معاهده، اجرای 
آن معاهده در قبال س��رزمین یا اوض��اع و احوالی 
خاص اس��تثنا شده باش��د، نمی توان مّدعی بود که 
آن معاهده متضّمن ش��رط است؛ زیرا در این قبیل 
م��وارد، آن قاعده فقط ب��ه نحوه اج��رای تعهدات 

حقوقی اشاره کرده است.

شرایطاعتبارحقشرط
پ��س چه موقع حق ش��رط قبول اس��ت، این 
سوالی اس��ت که اغلب می پرس��ند؟! به کارگیری 
حق ش��رط عملی اس��ت که همواره در معاهدات 
چندجانبه معمول بوده، ولی تنها مسئله مهمی که 
مطرح می باشد این است که معلوم شود حق شرط 
در چه ش��رایطی م��ورد قبول بوده و ب��ا قاعده به 
حس��اب می آید. عمده شرایطی را که خود معاهده 

وین ۱۹۶۹ متذکر آن شده به قرار ذیل است:
۱- حق ش��رط باید کتبا به اطالع دولت های 
ط��رف معاهده و ی��ا کلیه دولت های��ی که قابلیت 
الحاق به آن را دارند، برس��د. در معاهده وین آمده 
اس��ت: »اعالم حق ش��رط و پذی��رش صریح آن و 
یا مخالفت نس��بت به آن باید کتبا تنظیم ش��ود و 
به دولت های متعاهد و س��ایر دولت هایی که حق 

پیوستن به آن را دارند، ابالغ شود.«
۲- معاهده حق ش��رط را ممنوع نکرده باشد و 
این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.

۳- معاهده حق شرط را در مورد خاصی که شرط 
در آن زمینه می خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.

۴- ش��رط با هدف و منظ��ور معاهده مغایرت 
نداشته باشد.

۵- شرط، مورد پذیرش رسمی سایر کشورهای 
متعاهد یا دست کم یکی از آن ها قرار گیرد.

پذیرشحقشرط
پذیرش ممکن اس��ت به صورت صریح باشد و 
ممکن اس��ت به صورت ضمنی باشد. پذیرش حق 

در صورتی اس��ت که دوازده ماه از اعالم حق شرط 
گذشته باشد و س��ایر کشورهای متعاهد اعتراضی 

را اعالم نکرده باشند.

شرطپالرمووجرایمسازمانیافته
اما اکنون ما برای کنوانسیون های بین آلمللی از 
جمله کنوانسیون سی.اف.تی و پالرمو شرط گذاشتیم. 
براس��اس ماده واحده این الیحه، به دولت جمهوری 
اس��المی اجازه داده ش��د ب��ا لحاظ ش��روط زیر به 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( به شرح پیوست مصوب 
کنفران��س دیپلماتیک م��ورخ ۲۱ دس��امبر ۲۰۰۰ 
میالدی برابر با ۲۱ آذر س��ال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا 
ملحق ش��ده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون 

)دبیرکل سازمان ملل متحد( تودیع نماید:
۱- جمهوری اس��المی ایران مفاد کنوانسیون 
حاض��ر از جمل��ه م��واد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را 
براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول 

قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمه��وری اس��المی ای��ران خ��ود را ملزم 
ب��ه ترتیب��ات بن��د ۲ م��اده ۳۵ این کنوانس��یون 
درخصوص ارجاع هرگونه اختالف ناش��ی از تفسیر 
یا اجرای مفاد کنوانس��یون ک��ه از طریق مذاکره، 
حل و فصل نش��ود، به داوری ی��ا دیوان بین المللی 
دادگس��تری نمی داند. ارجاع اخت��الف به داوری یا 
دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری 
اس��المی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون 

اساسی ممکن است.
۳- جمهوری اسالمی ایران در مورد مبنا قرار 
دادن م��واد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانس��یون درخصوص 
همکاری در زمینه اس��ترداد ی��ا معاضدت قضایی، 

حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.
۴- از نظ��ر جمه��وری اس��المی ای��ران، این 
کنوانس��یون خدشه ای به حق مش��روع و پذیرفته 
ش��ده ملت ها یا گروه های تحت س��لطه استعمار و 
اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و 

اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی 

رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
براس��اس تبصره این م��اده، مرج��ع مرکزی 
موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت 

وزیران تعیین می شود.
ب��ه همه توضیح��ات حقوقی باال م��وارد اجبار 
براس��اس قدرت کش��ورها را اضافه کرده و خودتان 
بگویید آیا حق شرط در این موارد می تواند برای مان 

اطمینان خاطر حاصل کند؟!

تعهدی به شکنندگی بال پروانه، به سخت جانی الک الک پشت؛

»حقشرط«امیدتازهموافقانخوشخیال
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قطعى غير منقول 11412 مورخ 96/9/21 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل/ نهر ... در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد 
لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين 
مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5753- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/1- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/11/11
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستور ماده12قانون ثبت و ماده56آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزوار كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند بانوع ملك 

موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1 سبزوار

پالك444-اصلى،عذرا ثنائى صفار فرزندعباس ششدانگ يكباب منزل بمساحت214/05مترمربع
پالك1941-اصلى،سيدحســن نصراله زاده فرزند سيدابراهيم نسبت به چهارسهم،سيداسمعيل 
نصرالــه زاده فرزندابراهيم نســبت به چهارســهم،مرضيه فروغــى فرزندمحمدمهدى نســبت به هفت 
سهم،صديقه نصراله زاده فرزند ابراهيم نسبت به دوسهم و سيدابوالفضل نصراله زاده فرزند ابراهيم 

نسبت به چهارسهم مشاع از بيست و يك سهم ششدانگ ممر متروكه به مساحت6/33مترمربع
بخش2سبزوار

پالك886-اصلى
1فرعى،حميدعلى آبادى فرزندمحمد،ششدانگ ممرخاص بمساحت7/50مترمربع

بخش3سبزوار
پالك5-اصلى،اراضى قلعه نو:

6027فرعى،اصغر زردكوهى فرزندعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت95مترمربع
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

منــزل  يكبــاب  فرزندعباسعلى،ششــدانگ  مظفرآبــادى  مشــمول  18201فرعى،هــادى 
بمساحت95/34مترمربع

18259 فرعى،ابوالفضل ملوندى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 93/85 مترمربع
زميــن  قطعــه  يــك  فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ  حســينى  فرعى،كوكــب   18351

بمساحت57/46مترمربع
18352فرعى،كوكب حســينى فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 20/90 

مترمربع
18423فرعى،احمد ايزى فرزندغالمرضا،ششدانگ يك قطعه محوطه بمساحت180/73مترمربع

18449فرعى،مهدى باشتنى فرزندعباس،ششدانگ يكباب خانه بمساحت63/62مترمربع
18512فرعى،نسرين قزى،فرزندعبدالحسين،ششدانگ يكباب خانه بمساحت91/90مترمربع

منــزل  يكبــاب  فرزندحسين،ششــدانگ  ارشــد  وحيــدى  18524فرعى،محمــود 
بمساحت153/39مترمربع

پالك13-اصلى،اراضى دره نى:
مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندعليرضا،ششــدانگ  نســب  كمالــى  170فرعى،زهــره 

بمساحت131943/47مترمربع
پالك182-اصلى،اراضى زيدآباد:

مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندبهرام،ششــدانگ  عميديــان  866فرعى،محمــود 
بمساحت26827/64مترمربع

بخش9 سبزوار
پالك15-اصلى،اراضى حسين آباد ناوى:

310فرعى،ســيدمجتبى فاضــل نيــا فرزنــد سيدعبدالجواد،ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 
بمساحت78923/69 مترمربع

پالك37-اصلى،اراضى صدخرو:
1613فرعى،على اصغر حسنى فرزندمحمدباقر،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت34053/56 

مترمربع
بخش 12سبزوار

پالك1-اصلى اراضى عميدآباد:
20683فرعى،سكينه غالمى فرزندعباس،ششدانگ جوى متروكه بمساحت42/40مترمربع 

20685فرعى،عصمت مسكنى فرزندرضا،ششدانگ يكباب منزل بمساحت104/55مترمربع
نوبتى اصالحى

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

18077فرعى،محمدبيگى فرزند عبدل،41ســهم مشــاع از6177ســهم ششدانگ يك قطعه زمين 
بندسار بمساحت6177مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً محمدتقى قيد شده است.

پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:
102فرعى،شوكت،فاطمه،ناهيد،فرشته و نسرين شهرت همگى رازقندى فرزندان محمد  ومحمدايزى 
فرزنداحمد،هركدام نسبت به 20000ســهم و محمدرازقندى فرزندعلى نسبت به 16484سهم مشاع 
از136484سهم ششدانگ يك قطعه زمين بندسار،كه در آگهى قبلى پالك230فرعى از78 اصلى اراضى 

رازقند بخش3 سبزوار منتشر شده است. 
بخش8 سبزوار قطعه يك

پالك13-اصلى،اراضى بهاره ششتمد:
مرغــدارى  بــر  مشــتمل  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندمحمد،ششــدانگ  عباســى  87فرعى،اصغــر 

بمساحت8000مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً على اصغر قيد شده است. 
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهــى مشــعر برجريان دعوى يــا اعتراض خود را از تاريخ انتشــار نوبت اول اين آگهــى ظرف90روز در 
مــورد آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايدومعترض بايد ظرف 
يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواســت خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در 
غيــر اينصــورت متقاضى يا نماينده قانونــى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهى عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1771)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابرراى شماره 139660301059002905/92/1083مورخ 96/10/25 هيات

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
اسالمشهرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على على دوست شرفشاده  فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 607 صادره از الهيجان  به شماره ملى 2721087657 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 60 مترمربع پالك 38043 فرعى از42 اصلى مفروزومجزى شــده درقسمتى 
از پالك 689 فرعى ازاصلى مذكورواقع درقريه قاســم آباد شــاهى بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت 
رسمى محمد اسماعيل قربانعلى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالك 
اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواست طبق مقررات سند 

مالكيت متقاضى صادرخواهد شد.م الف 2270
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/01 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/15 

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
آقاى داود نجفيان به عنوان ذينفع بشماره شناسنامه - كد ملى 0011577452 فرزند رضا متولد 
1368 صادره از - به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 
97/ح638/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه  شادروان ناصر گوهرى فرزند مهر على 
به شماره شناسنامه - كد ملى 6349850041 طبق گواهى فوت شماره -  درتاريخ 96/2/24 دراقامتگاه 
دائمى خود درگذشــته وورثه حين الفوت وى عبارتنــد از :1- حيدر گوهرى متولد: 1348 نام پدر: ناصر 
كدملى: 4720711464 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى2- اياد گوهرى متولد: 1341 نام پدر: 
ناصر كدملى: 4720640842 شــماره شناسنامه: - صادره – پسرمتوفى3- عماد گوهرى متولد: 1340 
نام پدر: ناصر كدملى: 4720612512 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى 4- ندا گوهرى متولد: 
1362 نام پدر: ناصر كدملى: 3256494854 شماره شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى5- فاطمه گوهرى 
متولد: 1351 نام پدر: ناصر كدملى: 3257400640 شــماره شناســنامه: - صــادره: - دخترمتوفى6- 
خالــده گوهرى متولد: 1344 نــام پدر: ناصر كدملى: 4720667627 شــماره شناســنامه: - صادره: - 
دخترمتوفى7- هيفاء گوهرى متولد: 1338 نام پدر: ناصر كدملى: 4720612504 شــماره شناســنامه: 
- صادره – دخترمتوفى8- شيرين گوهرى متولد: 1356 نام پدر: ناصر كدملى: 3251168584 شماره 
شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتى جهت انتشار در جرائد ارسال مى 
شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد ازتاريخ 

نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادر خواهد شد. م الف 2278 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

اجرائيه
مشخصات محكوم له حسين گرمائيل فرزنديداله بنشانى خوى شريعتى نبش كوچه نعيمى 2فروشگاه 
گرمائيل لوازم خانگى-مشــخصات محكوم له اميدمهرتاش فرزندســعيد بنشــانى خوى خ شريعتى پائين 
ترازمصلى ك نعيمى 2 اخرك بن بست بعدازمسجد پ52-بموجب دادنامه شماره 648 مورخ 97/6/26 
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000ريال 
بابت اصل خواســته ومبلــغ 130/000ريال پــول تمبروتاخيرتايــده ازتاريخ تنظيم دادخواســت درحق 
محكم له ضمنا نيم عشردولتى برعهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد. 3887-
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشــهاى تابعه حوزه ثبتى خوشــاب كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع 

ملك موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش5 سبزوار الحاقى به خوشاب

پالك110-اصل اراضى نودهان
293 فرعى،غالمحسن چاهه فرزند رمضان ششدانگ يكباب پسته پاك كنى بمشاحت6564,51مترمربع 

پالك133- اصلى اراضى كيخسرو:
130فرعى-كورش عليكردى فرزند بابامحمد ششــدانگ يك قطعــه زمين(محل احداث ميدان دام 

سبك و سنگين) بمساحت 6839,64 مترمربع
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهى مشعر برجريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف90روز در مورد 
آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را بهمرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
متقاضــى يــا نماينده قانونى وى ميتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواســت را 
دريافــت و به اين اداره ثبت تســليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1646)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على رضا ميرزائى- رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم :محمد كاظم حســين نورآقائى فرزند على جان به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى 
اســالم ميالس- مشــخصات محكوم عليه/ محكــوم عليهم: امين شــريفى فرزند اكبر به نشــانى مجهول 
المــكان. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709973852100643 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشــت ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/215/000 بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1396/11/03 در 
حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 1- 
شهرستان لردگان- احمد درست- محل امضاء رئيس و مهر دادگاه- محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقــاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمياد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرا حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و مــاده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكم عليه خواهد بود. (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852900320 شوراى حل اختالف شماره 6 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852901049- خواهان: آقاى اميرطال محمودى فرزند محمدنبى به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- لردگان- روستاى چنار محمودى- خوانده: آقاى آرزو رجبى اشكفتكى فرزند محمدعلى  به نشانى 
مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه چك. به تاريخ 97/10/5 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف لردگان 
شعبه ششم به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى 
اميــر طــال محمودى  فرزند محمد نبى بطرفيت آقاى آرزو رجبى اشــكفتكى  فرزند محمد على به خواســته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به 
شماره 191689 مورخ 97/5/9 به عهده بانك رفاه كارگران شعبه لردگان شورا با توجه به وجود چك مستند دعوى 
در يــد خواهــان، گواهى گرديده و نظر به اينكه امضاء مذكور از تعرض مصون مانده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى 
الذمه خود ارائه نداده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به مادتين 9 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 ماده 2 قانون چك و ماده 303-

305-306-515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 2/354/500 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك 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 حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل ابالغ، قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 

مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600392 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852600954- خواهان: آقاى زواره رحيمى فرزند على به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- شهر لردگان- دشت ارمند- خوانده: آقاى منصور زرين به نشانى مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه بابت 
... . خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده – مقرر) شــورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى زواره رحيمى  فرزند على بطرفيت آقاى منصور زرين به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى به استناد فيش واريزى قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و همچنين 
استعالم از بانك كشاورزى شعبه لردگان كه پول به حساب خوانده واريز گرديده است و با عنايت به اصل عدم قبولى 
و اينكه خوانده دليلى مبنى بر مديون بودن خواهان ارائه نداده است دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده 
و به استناد ماده 9 از قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و مواد 265 از قانون مدنى و مواد 519-212-198-
522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و هشتصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى كامل حكم در حق خواهان را صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد.  
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان – عيسى طاهرى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على اشــرف شــادى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به كالســه 1042/97 در اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم محمد شادى شافعى مذهب به شناسنامه 
1260 در تاريخ1397/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
پدر مرحوم به نام على اشرف شادى به شماره شناسنامه 26 متولد 1335/5/27 و مادر مرحوم به نام رعنا روحانى   به 
شماره شناسنامه 488 متولد1333/11/15  و همسر مرحوم بنام نگار روحانى به شماره شناسنامه 3830233108 
متولد 1375/1/15 مى باشند و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 641

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 1110/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على بوبرى فرزند على معنى لردگان شــهر منج. خواندگان: 1- يوســف خالــدى فرزند داراب- مجهول 
المكان 2- بهنام بابادى- رســتم- مجهول المكان. خواســته: الزام به تنظيم ســند رسمى. وقت رسيدگى 97/12/4 
ساعت 10- خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 6 شوراى 
حل اختالف نموده كه به كالســه 1110/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

متن آگهى
اينجانب / محسن آئينى فرد مالك / مالكين 2/6373 داانگ سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
128/605 واقع در قريه لومان به نشــانى شهرســتان دماوند قريه لومان موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره مالكيت 87561 الف/79 شــماره ثبت 76806 صادره به تاريخ 1379/11/17 به شماره سند 
قطعى غير منقول 11412 مورخ 96/9/21 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل/ نهر ... در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد 
لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين 
مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5753- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/1- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/11/11
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستور ماده12قانون ثبت و ماده56آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزوار كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند بانوع ملك 

موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1 سبزوار

پالك444-اصلى،عذرا ثنائى صفار فرزندعباس ششدانگ يكباب منزل بمساحت214/05مترمربع
پالك1941-اصلى،سيدحســن نصراله زاده فرزند سيدابراهيم نسبت به چهارسهم،سيداسمعيل 
نصرالــه زاده فرزندابراهيم نســبت به چهارســهم،مرضيه فروغــى فرزندمحمدمهدى نســبت به هفت 
سهم،صديقه نصراله زاده فرزند ابراهيم نسبت به دوسهم و سيدابوالفضل نصراله زاده فرزند ابراهيم 

نسبت به چهارسهم مشاع از بيست و يك سهم ششدانگ ممر متروكه به مساحت6/33مترمربع
بخش2سبزوار

پالك886-اصلى
1فرعى،حميدعلى آبادى فرزندمحمد،ششدانگ ممرخاص بمساحت7/50مترمربع

بخش3سبزوار
پالك5-اصلى،اراضى قلعه نو:

6027فرعى،اصغر زردكوهى فرزندعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت95مترمربع
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

منــزل  يكبــاب  فرزندعباسعلى،ششــدانگ  مظفرآبــادى  مشــمول  18201فرعى،هــادى 
بمساحت95/34مترمربع

18259 فرعى،ابوالفضل ملوندى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 93/85 مترمربع
زميــن  قطعــه  يــك  فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ  حســينى  فرعى،كوكــب   18351

بمساحت57/46مترمربع
18352فرعى،كوكب حســينى فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 20/90 

مترمربع
18423فرعى،احمد ايزى فرزندغالمرضا،ششدانگ يك قطعه محوطه بمساحت180/73مترمربع

18449فرعى،مهدى باشتنى فرزندعباس،ششدانگ يكباب خانه بمساحت63/62مترمربع
18512فرعى،نسرين قزى،فرزندعبدالحسين،ششدانگ يكباب خانه بمساحت91/90مترمربع

منــزل  يكبــاب  فرزندحسين،ششــدانگ  ارشــد  وحيــدى  18524فرعى،محمــود 
بمساحت153/39مترمربع

پالك13-اصلى،اراضى دره نى:
مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندعليرضا،ششــدانگ  نســب  كمالــى  170فرعى،زهــره 

بمساحت131943/47مترمربع
پالك182-اصلى،اراضى زيدآباد:

مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندبهرام،ششــدانگ  عميديــان  866فرعى،محمــود 
بمساحت26827/64مترمربع

بخش9 سبزوار
پالك15-اصلى،اراضى حسين آباد ناوى:

310فرعى،ســيدمجتبى فاضــل نيــا فرزنــد سيدعبدالجواد،ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 
بمساحت78923/69 مترمربع

پالك37-اصلى،اراضى صدخرو:
1613فرعى،على اصغر حسنى فرزندمحمدباقر،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت34053/56 

مترمربع
بخش 12سبزوار

پالك1-اصلى اراضى عميدآباد:
20683فرعى،سكينه غالمى فرزندعباس،ششدانگ جوى متروكه بمساحت42/40مترمربع 

20685فرعى،عصمت مسكنى فرزندرضا،ششدانگ يكباب منزل بمساحت104/55مترمربع
نوبتى اصالحى

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

18077فرعى،محمدبيگى فرزند عبدل،41ســهم مشــاع از6177ســهم ششدانگ يك قطعه زمين 
بندسار بمساحت6177مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً محمدتقى قيد شده است.

پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:
102فرعى،شوكت،فاطمه،ناهيد،فرشته و نسرين شهرت همگى رازقندى فرزندان محمد  ومحمدايزى 
فرزنداحمد،هركدام نسبت به 20000ســهم و محمدرازقندى فرزندعلى نسبت به 16484سهم مشاع 
از136484سهم ششدانگ يك قطعه زمين بندسار،كه در آگهى قبلى پالك230فرعى از78 اصلى اراضى 

رازقند بخش3 سبزوار منتشر شده است. 
بخش8 سبزوار قطعه يك

پالك13-اصلى،اراضى بهاره ششتمد:
مرغــدارى  بــر  مشــتمل  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندمحمد،ششــدانگ  عباســى  87فرعى،اصغــر 

بمساحت8000مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً على اصغر قيد شده است. 
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهــى مشــعر برجريان دعوى يــا اعتراض خود را از تاريخ انتشــار نوبت اول اين آگهــى ظرف90روز در 
مــورد آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايدومعترض بايد ظرف 
يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواســت خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در 
غيــر اينصــورت متقاضى يا نماينده قانونــى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهى عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1771)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابرراى شماره 139660301059002905/92/1083مورخ 96/10/25 هيات

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
اسالمشهرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على على دوست شرفشاده  فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 607 صادره از الهيجان  به شماره ملى 2721087657 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 60 مترمربع پالك 38043 فرعى از42 اصلى مفروزومجزى شــده درقسمتى 
از پالك 689 فرعى ازاصلى مذكورواقع درقريه قاســم آباد شــاهى بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت 
رسمى محمد اسماعيل قربانعلى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالك 
اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواست طبق مقررات سند 

مالكيت متقاضى صادرخواهد شد.م الف 2270
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/01 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/15 

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
آقاى داود نجفيان به عنوان ذينفع بشماره شناسنامه - كد ملى 0011577452 فرزند رضا متولد 
1368 صادره از - به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 
97/ح638/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه  شادروان ناصر گوهرى فرزند مهر على 
به شماره شناسنامه - كد ملى 6349850041 طبق گواهى فوت شماره -  درتاريخ 96/2/24 دراقامتگاه 
دائمى خود درگذشــته وورثه حين الفوت وى عبارتنــد از :1- حيدر گوهرى متولد: 1348 نام پدر: ناصر 
كدملى: 4720711464 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى2- اياد گوهرى متولد: 1341 نام پدر: 
ناصر كدملى: 4720640842 شــماره شناسنامه: - صادره – پسرمتوفى3- عماد گوهرى متولد: 1340 
نام پدر: ناصر كدملى: 4720612512 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى 4- ندا گوهرى متولد: 
1362 نام پدر: ناصر كدملى: 3256494854 شماره شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى5- فاطمه گوهرى 
متولد: 1351 نام پدر: ناصر كدملى: 3257400640 شــماره شناســنامه: - صــادره: - دخترمتوفى6- 
خالــده گوهرى متولد: 1344 نــام پدر: ناصر كدملى: 4720667627 شــماره شناســنامه: - صادره: - 
دخترمتوفى7- هيفاء گوهرى متولد: 1338 نام پدر: ناصر كدملى: 4720612504 شــماره شناســنامه: 
- صادره – دخترمتوفى8- شيرين گوهرى متولد: 1356 نام پدر: ناصر كدملى: 3251168584 شماره 
شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتى جهت انتشار در جرائد ارسال مى 
شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد ازتاريخ 

نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادر خواهد شد. م الف 2278 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

اجرائيه
مشخصات محكوم له حسين گرمائيل فرزنديداله بنشانى خوى شريعتى نبش كوچه نعيمى 2فروشگاه 
گرمائيل لوازم خانگى-مشــخصات محكوم له اميدمهرتاش فرزندســعيد بنشــانى خوى خ شريعتى پائين 
ترازمصلى ك نعيمى 2 اخرك بن بست بعدازمسجد پ52-بموجب دادنامه شماره 648 مورخ 97/6/26 
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000ريال 
بابت اصل خواســته ومبلــغ 130/000ريال پــول تمبروتاخيرتايــده ازتاريخ تنظيم دادخواســت درحق 
محكم له ضمنا نيم عشردولتى برعهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد. 3887-
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشــهاى تابعه حوزه ثبتى خوشــاب كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع 

ملك موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش5 سبزوار الحاقى به خوشاب

پالك110-اصل اراضى نودهان
293 فرعى،غالمحسن چاهه فرزند رمضان ششدانگ يكباب پسته پاك كنى بمشاحت6564,51مترمربع 

پالك133- اصلى اراضى كيخسرو:
130فرعى-كورش عليكردى فرزند بابامحمد ششــدانگ يك قطعــه زمين(محل احداث ميدان دام 

سبك و سنگين) بمساحت 6839,64 مترمربع
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهى مشعر برجريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف90روز در مورد 
آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را بهمرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
متقاضــى يــا نماينده قانونى وى ميتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواســت را 
دريافــت و به اين اداره ثبت تســليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1646)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على رضا ميرزائى- رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم :محمد كاظم حســين نورآقائى فرزند على جان به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى 
اســالم ميالس- مشــخصات محكوم عليه/ محكــوم عليهم: امين شــريفى فرزند اكبر به نشــانى مجهول 
المــكان. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709973852100643 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشــت ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/215/000 بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1396/11/03 در 
حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 1- 
شهرستان لردگان- احمد درست- محل امضاء رئيس و مهر دادگاه- محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقــاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمياد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرا حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و مــاده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكم عليه خواهد بود. (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852900320 شوراى حل اختالف شماره 6 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852901049- خواهان: آقاى اميرطال محمودى فرزند محمدنبى به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- لردگان- روستاى چنار محمودى- خوانده: آقاى آرزو رجبى اشكفتكى فرزند محمدعلى  به نشانى 
مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه چك. به تاريخ 97/10/5 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف لردگان 
شعبه ششم به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى 
اميــر طــال محمودى  فرزند محمد نبى بطرفيت آقاى آرزو رجبى اشــكفتكى  فرزند محمد على به خواســته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به 
شماره 191689 مورخ 97/5/9 به عهده بانك رفاه كارگران شعبه لردگان شورا با توجه به وجود چك مستند دعوى 
در يــد خواهــان، گواهى گرديده و نظر به اينكه امضاء مذكور از تعرض مصون مانده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى 
الذمه خود ارائه نداده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به مادتين 9 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 ماده 2 قانون چك و ماده 303-

305-306-515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 2/354/500 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك 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 حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل ابالغ، قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 

مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600392 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852600954- خواهان: آقاى زواره رحيمى فرزند على به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- شهر لردگان- دشت ارمند- خوانده: آقاى منصور زرين به نشانى مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه بابت 
... . خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده – مقرر) شــورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى زواره رحيمى  فرزند على بطرفيت آقاى منصور زرين به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى به استناد فيش واريزى قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و همچنين 
استعالم از بانك كشاورزى شعبه لردگان كه پول به حساب خوانده واريز گرديده است و با عنايت به اصل عدم قبولى 
و اينكه خوانده دليلى مبنى بر مديون بودن خواهان ارائه نداده است دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده 
و به استناد ماده 9 از قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و مواد 265 از قانون مدنى و مواد 519-212-198-

522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و هشتصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى كامل حكم در حق خواهان را صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد.  
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان – عيسى طاهرى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على اشــرف شــادى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به كالســه 1042/97 در اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم محمد شادى شافعى مذهب به شناسنامه 
1260 در تاريخ1397/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
پدر مرحوم به نام على اشرف شادى به شماره شناسنامه 26 متولد 1335/5/27 و مادر مرحوم به نام رعنا روحانى   به 
شماره شناسنامه 488 متولد1333/11/15  و همسر مرحوم بنام نگار روحانى به شماره شناسنامه 3830233108 
متولد 1375/1/15 مى باشند و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 641

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 1110/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على بوبرى فرزند على معنى لردگان شــهر منج. خواندگان: 1- يوســف خالــدى فرزند داراب- مجهول 
المكان 2- بهنام بابادى- رســتم- مجهول المكان. خواســته: الزام به تنظيم ســند رسمى. وقت رسيدگى 97/12/4 
ساعت 10- خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 6 شوراى 
حل اختالف نموده كه به كالســه 1110/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

متن آگهى
اينجانب / محسن آئينى فرد مالك / مالكين 2/6373 داانگ سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
128/605 واقع در قريه لومان به نشــانى شهرســتان دماوند قريه لومان موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره مالكيت 87561 الف/79 شــماره ثبت 76806 صادره به تاريخ 1379/11/17 به شماره سند 
قطعى غير منقول 11412 مورخ 96/9/21 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل/ نهر ... در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد 
لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين 
مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5753- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/1- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/11/11
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستور ماده12قانون ثبت و ماده56آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزوار كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند بانوع ملك 

موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1 سبزوار

پالك444-اصلى،عذرا ثنائى صفار فرزندعباس ششدانگ يكباب منزل بمساحت214/05مترمربع
پالك1941-اصلى،سيدحســن نصراله زاده فرزند سيدابراهيم نسبت به چهارسهم،سيداسمعيل 
نصرالــه زاده فرزندابراهيم نســبت به چهارســهم،مرضيه فروغــى فرزندمحمدمهدى نســبت به هفت 
سهم،صديقه نصراله زاده فرزند ابراهيم نسبت به دوسهم و سيدابوالفضل نصراله زاده فرزند ابراهيم 

نسبت به چهارسهم مشاع از بيست و يك سهم ششدانگ ممر متروكه به مساحت6/33مترمربع
بخش2سبزوار

پالك886-اصلى
1فرعى،حميدعلى آبادى فرزندمحمد،ششدانگ ممرخاص بمساحت7/50مترمربع

بخش3سبزوار
پالك5-اصلى،اراضى قلعه نو:

6027فرعى،اصغر زردكوهى فرزندعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت95مترمربع
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

منــزل  يكبــاب  فرزندعباسعلى،ششــدانگ  مظفرآبــادى  مشــمول  18201فرعى،هــادى 
بمساحت95/34مترمربع

18259 فرعى،ابوالفضل ملوندى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 93/85 مترمربع
زميــن  قطعــه  يــك  فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ  حســينى  فرعى،كوكــب   18351

بمساحت57/46مترمربع
18352فرعى،كوكب حســينى فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 20/90 

مترمربع
18423فرعى،احمد ايزى فرزندغالمرضا،ششدانگ يك قطعه محوطه بمساحت180/73مترمربع

18449فرعى،مهدى باشتنى فرزندعباس،ششدانگ يكباب خانه بمساحت63/62مترمربع
18512فرعى،نسرين قزى،فرزندعبدالحسين،ششدانگ يكباب خانه بمساحت91/90مترمربع

منــزل  يكبــاب  فرزندحسين،ششــدانگ  ارشــد  وحيــدى  18524فرعى،محمــود 
بمساحت153/39مترمربع

پالك13-اصلى،اراضى دره نى:
مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندعليرضا،ششــدانگ  نســب  كمالــى  170فرعى،زهــره 

بمساحت131943/47مترمربع
پالك182-اصلى،اراضى زيدآباد:

مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندبهرام،ششــدانگ  عميديــان  866فرعى،محمــود 
بمساحت26827/64مترمربع

بخش9 سبزوار
پالك15-اصلى،اراضى حسين آباد ناوى:

310فرعى،ســيدمجتبى فاضــل نيــا فرزنــد سيدعبدالجواد،ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 
بمساحت78923/69 مترمربع

پالك37-اصلى،اراضى صدخرو:
1613فرعى،على اصغر حسنى فرزندمحمدباقر،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت34053/56 

مترمربع
بخش 12سبزوار

پالك1-اصلى اراضى عميدآباد:
20683فرعى،سكينه غالمى فرزندعباس،ششدانگ جوى متروكه بمساحت42/40مترمربع 

20685فرعى،عصمت مسكنى فرزندرضا،ششدانگ يكباب منزل بمساحت104/55مترمربع
نوبتى اصالحى

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

18077فرعى،محمدبيگى فرزند عبدل،41ســهم مشــاع از6177ســهم ششدانگ يك قطعه زمين 
بندسار بمساحت6177مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً محمدتقى قيد شده است.

پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:
102فرعى،شوكت،فاطمه،ناهيد،فرشته و نسرين شهرت همگى رازقندى فرزندان محمد  ومحمدايزى 
فرزنداحمد،هركدام نسبت به 20000ســهم و محمدرازقندى فرزندعلى نسبت به 16484سهم مشاع 
از136484سهم ششدانگ يك قطعه زمين بندسار،كه در آگهى قبلى پالك230فرعى از78 اصلى اراضى 

رازقند بخش3 سبزوار منتشر شده است. 
بخش8 سبزوار قطعه يك

پالك13-اصلى،اراضى بهاره ششتمد:
مرغــدارى  بــر  مشــتمل  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندمحمد،ششــدانگ  عباســى  87فرعى،اصغــر 

بمساحت8000مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً على اصغر قيد شده است. 
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهــى مشــعر برجريان دعوى يــا اعتراض خود را از تاريخ انتشــار نوبت اول اين آگهــى ظرف90روز در 
مــورد آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايدومعترض بايد ظرف 
يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواســت خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در 
غيــر اينصــورت متقاضى يا نماينده قانونــى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهى عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1771)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابرراى شماره 139660301059002905/92/1083مورخ 96/10/25 هيات

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
اسالمشهرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على على دوست شرفشاده  فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 607 صادره از الهيجان  به شماره ملى 2721087657 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 60 مترمربع پالك 38043 فرعى از42 اصلى مفروزومجزى شــده درقسمتى 
از پالك 689 فرعى ازاصلى مذكورواقع درقريه قاســم آباد شــاهى بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت 
رسمى محمد اسماعيل قربانعلى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالك 
اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواست طبق مقررات سند 

مالكيت متقاضى صادرخواهد شد.م الف 2270
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/01 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/15 

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
آقاى داود نجفيان به عنوان ذينفع بشماره شناسنامه - كد ملى 0011577452 فرزند رضا متولد 
1368 صادره از - به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 
97/ح638/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه  شادروان ناصر گوهرى فرزند مهر على 
به شماره شناسنامه - كد ملى 6349850041 طبق گواهى فوت شماره -  درتاريخ 96/2/24 دراقامتگاه 
دائمى خود درگذشــته وورثه حين الفوت وى عبارتنــد از :1- حيدر گوهرى متولد: 1348 نام پدر: ناصر 
كدملى: 4720711464 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى2- اياد گوهرى متولد: 1341 نام پدر: 
ناصر كدملى: 4720640842 شــماره شناسنامه: - صادره – پسرمتوفى3- عماد گوهرى متولد: 1340 
نام پدر: ناصر كدملى: 4720612512 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى 4- ندا گوهرى متولد: 
1362 نام پدر: ناصر كدملى: 3256494854 شماره شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى5- فاطمه گوهرى 
متولد: 1351 نام پدر: ناصر كدملى: 3257400640 شــماره شناســنامه: - صــادره: - دخترمتوفى6- 
خالــده گوهرى متولد: 1344 نــام پدر: ناصر كدملى: 4720667627 شــماره شناســنامه: - صادره: - 
دخترمتوفى7- هيفاء گوهرى متولد: 1338 نام پدر: ناصر كدملى: 4720612504 شــماره شناســنامه: 
- صادره – دخترمتوفى8- شيرين گوهرى متولد: 1356 نام پدر: ناصر كدملى: 3251168584 شماره 
شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتى جهت انتشار در جرائد ارسال مى 
شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد ازتاريخ 

نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادر خواهد شد. م الف 2278 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

اجرائيه
مشخصات محكوم له حسين گرمائيل فرزنديداله بنشانى خوى شريعتى نبش كوچه نعيمى 2فروشگاه 
گرمائيل لوازم خانگى-مشــخصات محكوم له اميدمهرتاش فرزندســعيد بنشــانى خوى خ شريعتى پائين 
ترازمصلى ك نعيمى 2 اخرك بن بست بعدازمسجد پ52-بموجب دادنامه شماره 648 مورخ 97/6/26 
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000ريال 
بابت اصل خواســته ومبلــغ 130/000ريال پــول تمبروتاخيرتايــده ازتاريخ تنظيم دادخواســت درحق 
محكم له ضمنا نيم عشردولتى برعهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد. 3887-
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشــهاى تابعه حوزه ثبتى خوشــاب كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع 

ملك موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش5 سبزوار الحاقى به خوشاب

پالك110-اصل اراضى نودهان
293 فرعى،غالمحسن چاهه فرزند رمضان ششدانگ يكباب پسته پاك كنى بمشاحت6564,51مترمربع 

پالك133- اصلى اراضى كيخسرو:
130فرعى-كورش عليكردى فرزند بابامحمد ششــدانگ يك قطعــه زمين(محل احداث ميدان دام 

سبك و سنگين) بمساحت 6839,64 مترمربع
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهى مشعر برجريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف90روز در مورد 
آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را بهمرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
متقاضــى يــا نماينده قانونى وى ميتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواســت را 
دريافــت و به اين اداره ثبت تســليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1646)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على رضا ميرزائى- رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم :محمد كاظم حســين نورآقائى فرزند على جان به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى 
اســالم ميالس- مشــخصات محكوم عليه/ محكــوم عليهم: امين شــريفى فرزند اكبر به نشــانى مجهول 
المــكان. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709973852100643 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشــت ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/215/000 بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1396/11/03 در 
حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 1- 
شهرستان لردگان- احمد درست- محل امضاء رئيس و مهر دادگاه- محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقــاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمياد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرا حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و مــاده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكم عليه خواهد بود. (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852900320 شوراى حل اختالف شماره 6 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852901049- خواهان: آقاى اميرطال محمودى فرزند محمدنبى به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- لردگان- روستاى چنار محمودى- خوانده: آقاى آرزو رجبى اشكفتكى فرزند محمدعلى  به نشانى 
مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه چك. به تاريخ 97/10/5 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف لردگان 
شعبه ششم به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى 
اميــر طــال محمودى  فرزند محمد نبى بطرفيت آقاى آرزو رجبى اشــكفتكى  فرزند محمد على به خواســته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به 
شماره 191689 مورخ 97/5/9 به عهده بانك رفاه كارگران شعبه لردگان شورا با توجه به وجود چك مستند دعوى 
در يــد خواهــان، گواهى گرديده و نظر به اينكه امضاء مذكور از تعرض مصون مانده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى 
الذمه خود ارائه نداده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به مادتين 9 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 ماده 2 قانون چك و ماده 303-

305-306-515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 2/354/500 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك 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 حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل ابالغ، قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 

مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600392 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852600954- خواهان: آقاى زواره رحيمى فرزند على به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- شهر لردگان- دشت ارمند- خوانده: آقاى منصور زرين به نشانى مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه بابت 
... . خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده – مقرر) شــورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى زواره رحيمى  فرزند على بطرفيت آقاى منصور زرين به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى به استناد فيش واريزى قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و همچنين 
استعالم از بانك كشاورزى شعبه لردگان كه پول به حساب خوانده واريز گرديده است و با عنايت به اصل عدم قبولى 
و اينكه خوانده دليلى مبنى بر مديون بودن خواهان ارائه نداده است دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده 
و به استناد ماده 9 از قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و مواد 265 از قانون مدنى و مواد 519-212-198-

522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و هشتصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى كامل حكم در حق خواهان را صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد.  
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان – عيسى طاهرى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على اشــرف شــادى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به كالســه 1042/97 در اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم محمد شادى شافعى مذهب به شناسنامه 
1260 در تاريخ1397/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
پدر مرحوم به نام على اشرف شادى به شماره شناسنامه 26 متولد 1335/5/27 و مادر مرحوم به نام رعنا روحانى   به 
شماره شناسنامه 488 متولد1333/11/15  و همسر مرحوم بنام نگار روحانى به شماره شناسنامه 3830233108 
متولد 1375/1/15 مى باشند و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 641

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 1110/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على بوبرى فرزند على معنى لردگان شــهر منج. خواندگان: 1- يوســف خالــدى فرزند داراب- مجهول 
المكان 2- بهنام بابادى- رســتم- مجهول المكان. خواســته: الزام به تنظيم ســند رسمى. وقت رسيدگى 97/12/4 
ساعت 10- خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 6 شوراى 
حل اختالف نموده كه به كالســه 1110/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

متن آگهى
اينجانب / محسن آئينى فرد مالك / مالكين 2/6373 داانگ سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
128/605 واقع در قريه لومان به نشــانى شهرســتان دماوند قريه لومان موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره مالكيت 87561 الف/79 شــماره ثبت 76806 صادره به تاريخ 1379/11/17 به شماره سند 
قطعى غير منقول 11412 مورخ 96/9/21 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل/ نهر ... در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد 
لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين 
مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5753- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/1- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/11/11
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى سبزوار

به دستور ماده12قانون ثبت و ماده56آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزوار كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند بانوع ملك 

موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1 سبزوار

پالك444-اصلى،عذرا ثنائى صفار فرزندعباس ششدانگ يكباب منزل بمساحت214/05مترمربع
پالك1941-اصلى،سيدحســن نصراله زاده فرزند سيدابراهيم نسبت به چهارسهم،سيداسمعيل 
نصرالــه زاده فرزندابراهيم نســبت به چهارســهم،مرضيه فروغــى فرزندمحمدمهدى نســبت به هفت 
سهم،صديقه نصراله زاده فرزند ابراهيم نسبت به دوسهم و سيدابوالفضل نصراله زاده فرزند ابراهيم 

نسبت به چهارسهم مشاع از بيست و يك سهم ششدانگ ممر متروكه به مساحت6/33مترمربع
بخش2سبزوار

پالك886-اصلى
1فرعى،حميدعلى آبادى فرزندمحمد،ششدانگ ممرخاص بمساحت7/50مترمربع

بخش3سبزوار
پالك5-اصلى،اراضى قلعه نو:

6027فرعى،اصغر زردكوهى فرزندعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت95مترمربع
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

منــزل  يكبــاب  فرزندعباسعلى،ششــدانگ  مظفرآبــادى  مشــمول  18201فرعى،هــادى 
بمساحت95/34مترمربع

18259 فرعى،ابوالفضل ملوندى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت 93/85 مترمربع
زميــن  قطعــه  يــك  فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ  حســينى  فرعى،كوكــب   18351

بمساحت57/46مترمربع
18352فرعى،كوكب حســينى فرزندسيدابراهيم،ششــدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 20/90 

مترمربع
18423فرعى،احمد ايزى فرزندغالمرضا،ششدانگ يك قطعه محوطه بمساحت180/73مترمربع

18449فرعى،مهدى باشتنى فرزندعباس،ششدانگ يكباب خانه بمساحت63/62مترمربع
18512فرعى،نسرين قزى،فرزندعبدالحسين،ششدانگ يكباب خانه بمساحت91/90مترمربع

منــزل  يكبــاب  فرزندحسين،ششــدانگ  ارشــد  وحيــدى  18524فرعى،محمــود 
بمساحت153/39مترمربع

پالك13-اصلى،اراضى دره نى:
مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندعليرضا،ششــدانگ  نســب  كمالــى  170فرعى،زهــره 

بمساحت131943/47مترمربع
پالك182-اصلى،اراضى زيدآباد:

مزروعــى  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندبهرام،ششــدانگ  عميديــان  866فرعى،محمــود 
بمساحت26827/64مترمربع

بخش9 سبزوار
پالك15-اصلى،اراضى حسين آباد ناوى:

310فرعى،ســيدمجتبى فاضــل نيــا فرزنــد سيدعبدالجواد،ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى 
بمساحت78923/69 مترمربع

پالك37-اصلى،اراضى صدخرو:
1613فرعى،على اصغر حسنى فرزندمحمدباقر،ششدانگ يك قطعه زمين مشجر بمساحت34053/56 

مترمربع
بخش 12سبزوار

پالك1-اصلى اراضى عميدآباد:
20683فرعى،سكينه غالمى فرزندعباس،ششدانگ جوى متروكه بمساحت42/40مترمربع 

20685فرعى،عصمت مسكنى فرزندرضا،ششدانگ يكباب منزل بمساحت104/55مترمربع
نوبتى اصالحى

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى اراضى كلوت:

18077فرعى،محمدبيگى فرزند عبدل،41ســهم مشــاع از6177ســهم ششدانگ يك قطعه زمين 
بندسار بمساحت6177مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً محمدتقى قيد شده است.

پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:
102فرعى،شوكت،فاطمه،ناهيد،فرشته و نسرين شهرت همگى رازقندى فرزندان محمد  ومحمدايزى 
فرزنداحمد،هركدام نسبت به 20000ســهم و محمدرازقندى فرزندعلى نسبت به 16484سهم مشاع 
از136484سهم ششدانگ يك قطعه زمين بندسار،كه در آگهى قبلى پالك230فرعى از78 اصلى اراضى 

رازقند بخش3 سبزوار منتشر شده است. 
بخش8 سبزوار قطعه يك

پالك13-اصلى،اراضى بهاره ششتمد:
مرغــدارى  بــر  مشــتمل  زميــن  قطعــه  يــك  فرزندمحمد،ششــدانگ  عباســى  87فرعى،اصغــر 

بمساحت8000مترمربع،كه در آگهى قبلى نام مالك اشتباهاً على اصغر قيد شده است. 
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهــى مشــعر برجريان دعوى يــا اعتراض خود را از تاريخ انتشــار نوبت اول اين آگهــى ظرف90روز در 
مــورد آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايدومعترض بايد ظرف 
يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواســت خود را به مرجع قضايى ذيصالح تقديم در 
غيــر اينصــورت متقاضى يا نماينده قانونــى وى ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهى عدم تقديم 
دادخواست را دريافت و به اين اداره ثبت تسليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى 

را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1771)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى برابرراى شماره 139660301059002905/92/1083مورخ 96/10/25 هيات

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد ثبتى 
اسالمشهرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على على دوست شرفشاده  فرزند مصطفى به شماره 
شناسنامه 607 صادره از الهيجان  به شماره ملى 2721087657 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 60 مترمربع پالك 38043 فرعى از42 اصلى مفروزومجزى شــده درقسمتى 
از پالك 689 فرعى ازاصلى مذكورواقع درقريه قاســم آباد شــاهى بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت 
رسمى محمد اسماعيل قربانعلى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد وامالك 
اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواست طبق مقررات سند 

مالكيت متقاضى صادرخواهد شد.م الف 2270
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/01 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/15 

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

گواهى حصر وراثت 
آقاى داود نجفيان به عنوان ذينفع بشماره شناسنامه - كد ملى 0011577452 فرزند رضا متولد 
1368 صادره از - به اســتناد شــهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 
97/ح638/2 تقديم اين حوزه نموده چنين اشعارداشته است كه  شادروان ناصر گوهرى فرزند مهر على 
به شماره شناسنامه - كد ملى 6349850041 طبق گواهى فوت شماره -  درتاريخ 96/2/24 دراقامتگاه 
دائمى خود درگذشــته وورثه حين الفوت وى عبارتنــد از :1- حيدر گوهرى متولد: 1348 نام پدر: ناصر 
كدملى: 4720711464 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى2- اياد گوهرى متولد: 1341 نام پدر: 
ناصر كدملى: 4720640842 شــماره شناسنامه: - صادره – پسرمتوفى3- عماد گوهرى متولد: 1340 
نام پدر: ناصر كدملى: 4720612512 شماره شناسنامه: - صادره - پسرمتوفى 4- ندا گوهرى متولد: 
1362 نام پدر: ناصر كدملى: 3256494854 شماره شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى5- فاطمه گوهرى 
متولد: 1351 نام پدر: ناصر كدملى: 3257400640 شــماره شناســنامه: - صــادره: - دخترمتوفى6- 
خالــده گوهرى متولد: 1344 نــام پدر: ناصر كدملى: 4720667627 شــماره شناســنامه: - صادره: - 
دخترمتوفى7- هيفاء گوهرى متولد: 1338 نام پدر: ناصر كدملى: 4720612504 شــماره شناســنامه: 
- صادره – دخترمتوفى8- شيرين گوهرى متولد: 1356 نام پدر: ناصر كدملى: 3251168584 شماره 
شناسنامه: - صادره - دخترمتوفى اينك پس ازانجام تشريفات مقدماتى جهت انتشار در جرائد ارسال مى 
شود تا يك نوبت منتشرشود تا چنانچه هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه هاى متوفى نزد او باشد ازتاريخ 

نشرآگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد وابالغ گواهى الزم صادر خواهد شد. م الف 2278 
 رئيس شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

اجرائيه
مشخصات محكوم له حسين گرمائيل فرزنديداله بنشانى خوى شريعتى نبش كوچه نعيمى 2فروشگاه 
گرمائيل لوازم خانگى-مشــخصات محكوم له اميدمهرتاش فرزندســعيد بنشــانى خوى خ شريعتى پائين 
ترازمصلى ك نعيمى 2 اخرك بن بست بعدازمسجد پ52-بموجب دادنامه شماره 648 مورخ 97/6/26 
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 6/300/000ريال 
بابت اصل خواســته ومبلــغ 130/000ريال پــول تمبروتاخيرتايــده ازتاريخ تنظيم دادخواســت درحق 
محكم له ضمنا نيم عشردولتى برعهده محكوم عليه است.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذارد. 3887-
شعبه شش ايثارگران شوراى حل اختالف خوى

آگهى نوبتى(سه ماهه سوم سال1397)
حوزه ثبتى خوشاب

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 56 آئين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك واقع در بخشــهاى تابعه حوزه ثبتى خوشــاب كه تا آخر آذرماه 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با نوع 

ملك موردتقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش5 سبزوار الحاقى به خوشاب

پالك110-اصل اراضى نودهان
293 فرعى،غالمحسن چاهه فرزند رمضان ششدانگ يكباب پسته پاك كنى بمشاحت6564,51مترمربع 

پالك133- اصلى اراضى كيخسرو:
130فرعى-كورش عليكردى فرزند بابامحمد ششــدانگ يك قطعــه زمين(محل احداث ميدان دام 

سبك و سنگين) بمساحت 6839,64 مترمربع
لذا در اجراى ماده 17 و 16 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض ميباشد 
و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى در دادگاه شده و در جريان رسيدگى است ميبايستى 
گواهى مشعر برجريان دعوى يا اعتراض خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف90روز در مورد 
آگهى اصالحى و به مدت 30 روز به اين اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد.معترض بايد ظرف يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض  به مرجع ثبتى دادخواست خود را بهمرجع قضايى ذيصالح تقديم در غير اينصورت 
متقاضــى يــا نماينده قانونى وى ميتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواســت را 
دريافــت و به اين اداره ثبت تســليم نمايد.اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 

مقررات ادامه خواهد داد. (م الف 97/100/1646)
تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1397/11/1

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/1
على رضا ميرزائى- رئيس ثبت اسناد و امالك خوشاب

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم :محمد كاظم حســين نورآقائى فرزند على جان به نشــانى استان 
چهارمحال و بختيارى- شهرســتان لردگان- بخش مركزى شهرستان لردگان- دهستان ميالس- روستاى 
اســالم ميالس- مشــخصات محكوم عليه/ محكــوم عليهم: امين شــريفى فرزند اكبر به نشــانى مجهول 
المــكان. محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطــه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709973852100643 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشــت ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 1/215/000 بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1396/11/03 در 
حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 1- 
شهرستان لردگان- احمد درست- محل امضاء رئيس و مهر دادگاه- محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه 
اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و 
انتقــاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمياد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرا حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 
ق.م.ا و مــاده 16قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فــرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. (ماده 21 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه با معرفى كفيل توسط محكم عليه خواهد بود. (تبصره 1 

ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852900320 شوراى حل اختالف شماره 6 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852901049- خواهان: آقاى اميرطال محمودى فرزند محمدنبى به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان لردگان- لردگان- روستاى چنار محمودى- خوانده: آقاى آرزو رجبى اشكفتكى فرزند محمدعلى  به نشانى 
مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه چك. به تاريخ 97/10/5 در وقت فوق العاده جلسه شوراى حل اختالف لردگان 
شعبه ششم به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل شده و پرونده تحت نظر است. قاضى شورا پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى 
اميــر طــال محمودى  فرزند محمد نبى بطرفيت آقاى آرزو رجبى اشــكفتكى  فرزند محمد على به خواســته مطالبه مبلغ 
85/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته بعالوه خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به 
شماره 191689 مورخ 97/5/9 به عهده بانك رفاه كارگران شعبه لردگان شورا با توجه به وجود چك مستند دعوى 
در يــد خواهــان، گواهى گرديده و نظر به اينكه امضاء مذكور از تعرض مصون مانده و خوانده دليلى بر پرداخت ما فى 
الذمه خود ارائه نداده اســت، دعوى خواهان را مقرون به صحت تشــخيص داده و با اســتناد مواد 313 و 320 قانون 
تجارت و تبصره الحاقى به مادتين 9 و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 ماده 2 قانون چك و ماده 303-

305-306-515 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 2/354/500 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين به پرداخت خسارت 
تاخير تاديه نسبت به خواسته از تاريخ چك 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 حكم صادر شده غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل ابالغ، قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 

مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983852600392 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852600954- خواهان: آقاى زواره رحيمى فرزند على به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
لردگان- شهر لردگان- دشت ارمند- خوانده: آقاى منصور زرين به نشانى مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه بابت 
... . خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالســه فوق و تشــريفات قانونى در وقت (فوق العاده – مقرر) شــورا به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص 
دعوى آقاى زواره رحيمى  فرزند على بطرفيت آقاى منصور زرين به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته به انضمام مطلق خسارات دادرسى به استناد فيش واريزى قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و همچنين 
استعالم از بانك كشاورزى شعبه لردگان كه پول به حساب خوانده واريز گرديده است و با عنايت به اصل عدم قبولى 
و اينكه خوانده دليلى مبنى بر مديون بودن خواهان ارائه نداده است دعوى خواهان را مقرون به صحت تشخيص داده 
و به استناد ماده 9 از قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و مواد 265 از قانون مدنى و مواد 519-212-198-
522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو ميليون و هشتصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى كامل حكم در حق خواهان را صادر مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى لردگان مى باشد.  
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان – عيسى طاهرى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على اشــرف شــادى داراى شناسنامه شــماره 26 به شرح دادخواست به كالســه 1042/97 در اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم محمد شادى شافعى مذهب به شناسنامه 
1260 در تاريخ1397/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
پدر مرحوم به نام على اشرف شادى به شماره شناسنامه 26 متولد 1335/5/27 و مادر مرحوم به نام رعنا روحانى   به 
شماره شناسنامه 488 متولد1333/11/15  و همسر مرحوم بنام نگار روحانى به شماره شناسنامه 3830233108 
متولد 1375/1/15 مى باشند و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 641

فرزانه اسماعيلى – رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 1110/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على بوبرى فرزند على معنى لردگان شــهر منج. خواندگان: 1- يوســف خالــدى فرزند داراب- مجهول 
المكان 2- بهنام بابادى- رســتم- مجهول المكان. خواســته: الزام به تنظيم ســند رسمى. وقت رسيدگى 97/12/4 
ساعت 10- خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/27 به طرفيت خوانده تقديم شعبه 6 شوراى 
حل اختالف نموده كه به كالســه 1110/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم


