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آگهى مفقودى 
بــرگ ســبز خــودرو وانــت پيــكان بشــماره شــهربانى 26-185ب44 مــدل 1390وشــماره شاســى 
NAAA36AA7BG249474 وشــماره موتور 11490039122 بنام خانم آمنه سليمانى فرزند اسداهللا مفقود 

واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

سندكمپانى سوارى ام وى ام مدل1396 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران42-532ل41 بشماره موتور 
MVMD4G15BAFH006748  وشــماره شاسى NATFBAAV6H1005625 بنام مجتبى زراعتى مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز)خودرو  پژو 405   به شــماره انتظامى 91 511 ق 64 و به شــماره شاســى 
14277977  وشماره موتور  12484213970 بنام وهب عشايرى    مفقود شده و از درجه  اعتبار ساقط است� 

پارس آباد مغان

برگ ســبز هيونداى ســانتافه 2400 به شــماره پالك 113 ج 26 ايران 26 مدل 2014 بنام هادى حضرتى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز(شناسنامه)و كارت خودرو سوارى پژو405 جى ال ايكس آى مدل 85 به شماره انتظامى 626 س 
88ايران 24 و به شماره موتور 12485160357و شماره شاسى 24245236به نام نصراله حميد مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

ســند كمپانى و برگ ســبز (شناســنامه)خودرو ســوارى پژو405جى ال ايكس آى  1/8 مدل 82به شماره 
انتظامى 998س26ايران 24و به شــماره موتور 22568227290و به شــماره شاسى 82026104 به نام جواد 

خراد مهر قشقائى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناسنامه)خودرو سوارى پژوپارس تيو فايومدل  1395  به شماره انتظامى 383 ل 46ايران63 
به شماره موتور  139B0134345 و شماره شاسىNAAN11FEXGH725668 به نام حديث دشت پيما مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز و برگ كمپانى خودرو ســوارى پژو آردى 1600 مدل 1381 به رنگ ســفيد- صدفى- روغنى به 
شــماره موتور 022328114880 و شماره شاســى 81714588 و شــماره پالك ايران 51-186س53 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سنندج

برگ سبز خودرو سوارى 206SDTU5 به رنگ خاكسترى متاليك به شماره موتور: 163B0272033 و به 
شــماره شاســى NAAP41FE7GJ775971 و به شــماره پالك ايران 10- 238 د 43 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سنندج
اينجانب احمد ابراهيميان مالك خودرو سمند مدل 83 رنگ نقره اى متاليك به شماره شاسى 14501117 
ش موتــور 12483193454 پــالك ايران72-346س72 به علت فقدان اســناد مالكيت خودرو تقاضاى صدور 
المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول 

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

اينجانبه عافيه جرجانى فرزند عبدالرشــيد به شــماره ملى 4870095386 مالك خودروى سوارى سيستم 
پژو تيپ  PARSXU7  مدل 1395 به رنگ سفيد–روغنى شماره شاسى NAAN01CE4GH918339 و شماره 
موتور 124K0913323  به پالك 69-437 ل 33 بعلت فقدان اســناد فروش (ســند كمپانى) تقاضاى رونوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايند. بديهى است پس 

از انقضاى مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 491 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رســيدگى: 1397/11/28 ، مرجع رســيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 

ناحيه سه كرج 
برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
800 مترمربع به شماره 491 فرعى از 167 اصلى قطعه 5 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 
3 كرج شركت بنام بيمه البرز نسبت به 155 سهم مشاع از 200 سهم و فوندا نعمان 
نسبت به 14/67 سهم و واليا نعمان نسبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 
11/07 سهم و كوروش نعمان نسبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششدانگ 
ثبت كه ســند مالكيت بيمه البرز به شــماره 726118 الف 97 صادر شده است كه 
برابر درخواست وارده شماره 55818 مورخه 97/8/30 شركت البرز خواستار افراز 
حصه مشاعى خود را نموده اند و طبق گواهى نماينده محترم صدور سند معارض به 
نظر نرســيد. لذا با اعمال دستور ذيل شــماره 56231 مورخه 97/08/30 رياست 
محترم اداره ثبت اســناد و امالك ناحيه سه كرج و مطابق نامه شماره 97/3/8968 
مورخه 1397/09/08 موضوع افراز پالك فوق به اطالع شهردارى كرج رسانيده شد 
و بموجب نامه شــماره 67/3/116703 مورخه 1397/10/05 معاون شهرســازى 
و معمارى شــهردارى كرج با افراز پالك مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرســازى 

مخالفت نموده و پالك فوق را غير قابل افراز اعالم نموده است. 
خواهان: شركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: تهران ، 

خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان 
خواندگان: دوشــيزگان فوندا و واليا و آقايان داويد و كوروش همگى با شهرت 

نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار ، خيابان مزينى ، شماره 120
امضاء خواهان:                    امضاء نماينده:                  امضاء نقشه بردار:

تصميم مسوول واحد ثبتى:
بــا مطالعــه پرونده ثبتــى 167/491 و گــزارش مامورين افراز و بــا عنايت به 
نامه شــماره 67/3/116703 مورخه 1397/10/05 معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى كرج ششــدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص مى گردد . با 
توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت عدم شناسائى اخطار 
آگهى افراز منتشر شده بمنظور ابالغ راى مذكور در اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى 
اسناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب 
به متقاضى و شريف مشاعى ابالغ گردد تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع از تاريخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل 

وقوع ملك مراجعه و اعتراض نمايند.
م الف/72354

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 323 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رســيدگى: 1397/11/28 ، مرجع رســيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 

ناحيه سه كرج 
برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
1300 مترمربع به شــماره 323 فرعى از 167 اصلى قطعه 62 واقع در حوزه ثبتى 
ناحيه 3 كرج شركت بنام بيمه البرز نسبت به 155 سهم مشاع از 200 سهم و فوندا 
نعمان نســبت به 14/67 سهم و واليا نعمان نســبت به 9/26 سهم و داويد نعمان 
نســبت به 11/07 سهم و كوروش نعمان نسبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان 
ششــدانگ ثبت كه سند مالكيت بيمه البرز به شــماره 300661 ج 96 صادر شده 
اســت كه برابر درخواست وارده شــماره 97/3/25990 مورخه 97/5/7 شركت 
البرز خواســتار افراز حصه مشــاعى خود را نموده اند و طبق گواهى نماينده محترم 
صدور سند معارض به نظر نرسيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 25990 مورخه 
97/5/7 رياست محترم اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه سه كرج و مطابق نامه شماره 
97/3/5007 مورخه 1397/05/09 موضوع افراز پالك فوق به اطالع شــهردارى 
كرج رســانيده شــد و بموجب نامه شــماره 67/3/67213 مورخه 1397/06/12 
معاون شهرســازى و معمارى شــهردارى كرج با افراز پالك مذكور به علت مغايرت با 

ضوابط شهرسازى مخالفت نموده و پالك فوق را غير قابل افراز اعالم نموده است. 
خواهان: شركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: تهران ، 

خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان 
خواندگان: دوشــيزگان فوندا و واليا و آقايان داويد و كوروش همگى با شهرت 

نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار ، خيابان مزينى ، شماره 120
امضاء خواهان:                    امضاء نماينده:                  امضاء نقشه بردار:

تصميم مسوول واحد ثبتى:
بــا مطالعــه پرونده ثبتــى 167/323 و گــزارش مامورين افراز و بــا عنايت به 
نامــه شــماره 67/3/67213 مورخه 1397/06/12 معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى كرج ششــدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص مى گردد . با 
توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت عدم شناسائى اخطار 
آگهى افراز منتشر شده بمنظور ابالغ راى مذكور در اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى 
اسناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب 
به متقاضى و شريف مشاعى ابالغ گردد تا در صورت اعتراض مطابق ماده دوم قانون 
افراز و فروش امالك مشــاع از تاريخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل 

وقوع ملك مراجعه و اعتراض نمايند.
م الف/72356

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج
متن آگهى مزايده 

به موجب پرونده هاى اجرائى كالســه 9600061 و 9600090  ششــدانگ يك واحد منزل مسكونى واقع 
در ســقز-  تپه حاجى آباد كوچه ژيار كوچه زمرد 3 پالك 32 كه ســند مالكيت آن تحت شــماره 688 جلد 5 صفحه 
309 دفتر امالك ثبت اسناد سقز و شماره دفتر الكترونيكى 139420332004007645 پالك 1292 فرعى از 
7- اصلى بخش 2 سقز ثبت و صادر و مع الواسطه به آقاى وفا كريمى فرزند عبداله شماره ملى 3761205279 و 
شماره شناسنامه801 منتقل شده است، حدودات اربعه ملك: شماال : درب و ديواريست بطول 7/20 متر به كوچه 
هشت مترى شرقا : به ديوار بطول 15/50 متر به خانه احداثى در باقيمانده اصلى جنوبا : ديواريست بطول 7/30 
متر به زمين باقيمانده اصلى غربا : ديواريست بطول 15/50 متر به خانه احداثى در باقيمانده اصلى كه طبق اسناد 
رهنى شماره 8705-1394/12/16 دفتر اسناد رسمى شماره 97 سقز مازاد اول در قبال مبلغ 330/000/000 
ريال و ســند رهنى شــماره 8704-1394/12/16 دفتر اسناد رسمى شماره 97  سقز اصل ملك در قبال مبلغ 
440/000/000 ريال در رهن بانك ملت ســقز قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى  ششــدانگ به مبلغ 
787/360/000 ريال ( هفتصد و هشتاد و هفت ميليون و سيصد و شصت هزار ريال ) ارزيابى شده پالك فوق 
داراى 113 متر مربع عرصه و 81/80 متر مربع اعيانى همكف مســكونى و اعيانى زير زمين ( انبارى) به مســاحت 
20/70 متر مربع با سازه ساختمان آجرى و ديوار باربر با سقف چوبى و نماى خارجى سيمانكارى و نازككارى داخلى 
معمولى مى باشــد. بيمه مورد مزايده برابر پاسخ استعالم شــماره 2251/141-1397/9/24 بانك ملت شعبه 
مركزى ســقز در تاريخ 1397/6/31 به پايان رســيده اســت، پالك فوق از ساعات 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 
1397/12/28 در اداره ثبت اسناد و امالك سقز واقع در سقز بلوار شهيد بهشتى، سايت ادارى از طريق مزايده 
به فروش مى رسد . مزايده از مبلغ 787/360/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى 
شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى وساير اشخاص و ارگانهاى 
ذى ربط  تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازاد  ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيم 
عشــر وحق مزايده نقدا وصول مى گردد .ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از 
تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد . طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده با 

ارائه چك تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند. 
تاريخ انتشار: 1397/12/6 - 

تاريخ مزايده 1397/12/28
شماره مزايده:139704332049000019

م/الف: 2180 
مسئول اجراى اسناد رسمى سقز – سيد اميد زمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به محمد سعيد زندى
كالسه پرونده: 897-97  وقت رسيدگى: دوشنبه 97/1/19 ساعت 9/30  خواهان: رشاد صابرى فرزند 
شريف كامياران خلفاى راشدين خ زرنه ك زانكو پ 8700 خوانده: محمد سعيد زندى فعال مجهول المكان خواسته : 
مطالبه وجه رشاد صابرى فرزند شريف دادخواستى به كالسه فوق به طرفيت آقاى محمد سعيد زندى به شرح فوق 
الذكر مطرح و به اين شعبه ارجاع و به كالسه 97-897 بايگانى و ثبت و وقت رسيدگى براى تاريخ فوق الذكر تعيين 
با التفات به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود و خوانده مزبور مى تواند در وقت رسيدگى تعيين شده  
در شوراى حل اختالف شعبه دوم كامياران واقع شهرك الهيه خيابان مدرس روبروى دادگسترى و شبكه بهداشت 
و درمان مجتمع شوراهاى حل اختالف كامياران حضور بهم رساند ضمنا خوانده مى تواند قبل از تشكيل جلسه به 

اين شعبه مراجعه و مستندات  دادخواست و نسخه دوم دادخواست را دريافت نمايند.
م/الف: 709

صادقى-مدير دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كامياران

اخطاريه
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افزايش 10 برابرى طول خطوط 230 كيلوولت
« عظيم بلبل آبادى» مدير عامل شركت سهامي برق 
ــالگرد پيروزى  ــه اي گيالن همزمان با چهلمين س منطق
شكوهمند انقالب اسالمى ايران، در خصوص افزايش طول 

خطوط انتقال در سطح 230 كيلوولت گفت:
طول خطوط انتقال در سطح 230 كيلوولت شركت 
ــهامي برق منطقه اي گيالن در قبل از انقالب 100,61  س
كيلومتر مدار بود كه اين مقدار در بعد از انقالب و در آستانه 
چهلمين بهار انقالب اسالمى ايران به 1099,37 كيلومتر 
ــاهد رشد 10 برابرى  مدار افزايش پيدا كرد. به عبارتى ش
ــبت به  ــول خطوط 230 كيلوولت در بعد از انقالب نس ط
قبل از انقالب بوديم. بلبل آبادى ادامه داد: در دوران قبل از 
انقالب در بخش خطوط انتقال در سطح 400 كيلوولت ، 
هيچگونه احداث خطى نداشتيم. اين در حالى است كه در 
دوران چهل سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران با 
عنايت حق تعالى توانستيم  256,47 كيلومتر مدار خط در 

بخش 400 كيلوولت احداث كنيم.

 «همدلى» راه حل مشكالت و نقايص
 شهرى است

محمدرضا كالئى در نشست مشترك اعضاى شوراى 
ــهرى اظهاركرد: اگر در طى اين  شهر مشهد با مديران ش
ــهر حاصل شده به دليل همدلى بين  مدت توفيقى در ش
اعضاى شوراى شهر و مديران شهرى بوده و اگر ايراداتى نيز 

وجود داشته با همين همراهى و همدلى حل خواهد شد.
ــهردارى  وى افزود: من برنامه عملياتى ميان مدت ش
مشهد را جدى گرفته و مدام در خصوص موضوعات مختلف 
ــه آن مراجعه مى كنم و به معاونان خود نيز توصيه كردم  ب
ــت و خواهش من از  ــن كار را انجام دهند و درخواس همي
اعضاى شوراى شهر مشهد نيز اين است كه بر اساس همين 
ــؤال و مطالبه كنند و مديران  ــهرى س برنامه از مديران ش
ــاس برنامه  ــهرى هم براى گزارش عملكرد خود بر اس ش
عملياتى اقدام كنند. وى افزود: موضوع بازآفرينى شهرى 
ــت كه در كشور حكم فرما شده و بايد  رويكردى جديد اس
در اجرا به اهداف مدنظز دست يابيم البته به طوركلى رويكرد 
ــت و بايد بر اساس تعامل و  نوسازى، رويكردى جديد اس
تدبير در اين حوزه فعاليت كرد. خواجه نائينى بيان كرد: در 
طى يك سال گذشته با مصوبه شوراى اسالمى شهر مشهد 
سازمان بازآفرينى در شهردارى مشهد تشكيل شده و جلسه 
هيئت مديره آن نيز برگزار شده است از طرفى هم فراخوان 
دفاتر تسهيل گرى نيز زده شده و آموزش هاى الزم نيز به 
آن ها ارائه شده است و همچنين اميدواريم در سال 98 دفاتر 
ــهردارى مستقر شوند. معاون  تسهيل گرى در مناطق ش
ــهد ادامه داد: نگاه تسهيل گرى  ــهردارى مش اقتصادى ش
ــت و نبايد از آن انتظار داشته باشيم  نگاهى بلندمدت اس
به يك باره يك محله را نوسازى كند البته ما به طور خاص تر 
ــم پرداخت و  ــى از مناطق همچون آبكوه خواهي در برخ
به طوركلى اميدواريم از ابتداى سال 1398 اتفاقات مباركى 

در حوزه بازآفرينى شهرى رخ دهد.

اخبار
ــى ط ــهد  مش ــهردارى  ش ــه به امضاى مـشـهـد   ــه اى ك  تفاهمنام

شهردار، نماينده ولى فقيه و استاندار خراسان رضوى 
رسيد به عنوان فرمانده( معين )اقتصادى منطقه سه 

استان كه شهرستان مشهد است تعيين شد.
طى اين تفاهمنامه كه در حاشيه جلسه شوراى 
ــتان به امضا آيت ا اهللا سيد احمد  فرهنگ عمومى اس
ــينى  علم الهدى، محمدرضا كالئى و عليرضا رزم حس
رسيد مسئوليت و فرماندهى توسعه اقتصادى شهرستان 

مشهد را بر عهده گرفت.
ــتاندار ــادى اس ــعه اقتص ــرح توس ــاس ط  براس
ــان رضوى، اين استان به 12 منطقه اقتصادى   خراس
مختلف تقسيم شده است كه در هر منطقه يك مجموعه 
و تشكل اقتصادى بزرگ مسئوليت توسعه منطقه را با 
استفاده از ظرفيت هاى منطقه و مشاركت مردم عهده 
دار مى شود. بر اساس اين تفاهم نامه همكارى ،در سال 

ــتاى  مزين به نام «حمايت از كاالى ايرانى» و در راس
تحقق سياستهاى اقتصاد مقاومتى ابالغى از سوى مقام 
 معظم رهبرى و با توجه به رويكردهاى مردمى بودن و

ــتها و به منظور   درون زايى مورد تاكيد در اين سياس
ــتفاده  ــعه و توازن منطقه اى و اس ــتيابى به توس دس
ــيلهاى بخش مردمى و  حداكثرى از ظرفيتها و پتانس
ــتاندارى خراسان  غيردولتى، اين تفاهمنامه مابين اس
رضوى به نمايندگى عليرضا رزم حسينى و شهردارى 
ــه عنوان  ــى محمدرضا كاليى ب ــهد به نمايندگ مش
 معين اقتصاد مقاومتى منطقه 3 (شهرستان مشهد)

 منعقد مى گردد.
ماده 1) اهداف

1.تحقق بخشى به رويكرد دولت جهت دستيابى 

به عدالت اجتماعى و توازن منطقه اى با توجه به شرايط 
اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و طبيعى منطقه 2.تكيه 
ــتاى  بر قابليتها و توانمنديهاى بومى و طبيعى در راس
مردمى و درون زا نمودن اقتصاد منطقه 3.توانمندسازى 
ــاز و كار فعال سازى  اجتماعى مردم از طريق ايجاد س
ــعه منطقه 4.اولويت دادن رفع محروميت   آنها در توس
و توانمندسازى اقتصادى وفرهنگى مردم در روستاها در 

راستاى اجراى سياستهاى اقتصاد مقاومتى
ماده 2) موضوع

ــاركتهاى مردمى و توان مندى جوامع  جلب مش
ــت پايدار و جذب  ــتغال و معيش محلى به منظور اش
ــرمايه گذارى و  ــرمايه گذاران داخلى و خارجى، س س
مشاركت اقتصادى و انجام امور مشاوره اى به مسئولين 

محلى و استانى در منطقه 3 (شهرستان مشهد)
ماده 3) تعهدات طرفين:

الف- شهردارى مشهد 1.ظرفيت سنجى و انجام 
ــا برنامه ر يزى  ــب و همگام ب ــزى الزم متناس برنامه ري
ــتان و اسناد فرادست استانى و شهرستانى  توسعه اس
ــيلهاى منطقه و تأكيد  به منظور بالفعل نمودن پتانس
ــاركتهاى  ــش مردمى 2.جلب مش ــر ظرفيتهاى بخ ب
مردمى و جذب سرمايه گذاران داخل و خارج استان و 
 كشور، در راستاى درونزايى اقتصاد منطقه و استفاده از
ــه و برون منطقه  ــرد و كالن منطق ــرمايه هاى خ  س
ــتغال و رونق اقتصادى و معيشت پايدار  براى ايجاد اش
3.انجام امور مشاوره اى به مسئولين محلى )فرمانداران، 
دستگاههاى اجرايى ذيربط( و مسئولين استانى )استاندار، 

معاونين و دستگاههاى اجرايى ذيربط( در امور توسعه اى 
ــازى سياستهاى اقتصاد مقاومتى با  منطقه و پياده س
رويكرد جهادى، مردمى بودن، درونزايى و برونگرايى و 
عدالت بنيانى 4.انجام مشاركتهاى مالى و مشاوره اى 
و مسئوليت هاى اجتماعى در پيشبرد اهداف توسعه 
اقتصادى استان و منطقه 5.مشاركت در ستاد اقتصاد 
ــتفاده از  ــتان و حضور فعال به منظور اس مقاومتى اس
ظرفيت مديريتى و كارشناسى بخش خصوصى استان 
و مديران كارامد بخش خصوصى مردمى و غير دولتى 
6.مساعدت در تشكيل صندوق هاى روستايى و محلى 
براى جمع آورى پول هاى خرد و يارانه ها و مشاركت 
در پروژه هاى اقتصادى و ايجاد اشتغال مطابق با الگوى 

موفق شهرستان قلعه گنج استان كرمان.

شهردارى مشهد فرمانده (معين) اقتصادى شهرستان مشهد (منطقه3 خراسان رضوى) شد 

یب  تولیدسالیانه آب استان گیالن قر
 ۱۲۰ میلیون مترمکعب است

ــط عمومى و  ــزارش دفتر رواب به گ ــركت آب و گـيــالن ــى ش ــوزش همگان آم
فاضالب استان گيالن، مديرعامل اين شركت در نشست با 
مديركل صدا و سيماى مركز گيالن با تشريح روند خدمات 
ــانه در ــاركت و همكارى رس ــر تأثير مش ــركت ب  اين ش

 فرهنگ سازى مديريت مصرف آب تأكيد نمود.
سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
ــاليانه استان  ــاره به ميزان توليد آب س آبفاى گيالن با اش
ــت: حدود 120 ميليون مترمكعب ساليانه در  اظهار داش
ــتان  ــتان توليد آب داريم كه عليرغم پرباران بودن اس اس
ــتان براى تأمين منابع آب شرب  ــرايط آبى اس گيالن، ش
 مناسب متناسب با ميزان بارش استان نيست. وى با تشريح
ــالم  ــاميدنى س ــه هاى وزارت نيرو در تامين آب اش  برنام
ــور رويكرد وزارت  افزود: با توجه به منابع آبى موجود كش
نيرو به سمت مديريت تقاضاست و براين اساس بايد مصرف 
مديريت نمود و با تدبير جمعى و مشاركت همگانى از منابع 
آبى  حفاظت نمود تا با محدوديت تأمين آب مواجه نشويم. 
مديرعامل آبفاى گيالن در ادامه گفت: با توجه به نيازهاى 
مردم نحوه ارائه خدمات تغيير مى يابد و هيچ گاه متوقف 
ــود و تمامى تالش مجموعه آبفاى گيالن بر اين  نمى ش
است كه خدمات مطلوبى ارائه نمائيم و يكى از دستگاههاى 
اثرگذار در نهادينه نمودن فرهنگ مديريت مصرف و انعكاس 

خدمات اين شركت ، صدا و سيما مى باشد.
ــينى همچنين يادآور شد: با توجه به   مهندس حس
نزديكى به روزهاى پايانى سال و فرهنگ شستشو و خانه 
ــد و  ــيار باالى اب مواجه خواهيم ش تكانى ، با مصارف بس
ميانگين مصرف به سه برابر مى رسد و چون ميزان توليد 

آب ثابت است بايد شرايط را مديريت نمود.

یه فرھنگ  تشکیل اولین جلسه انجمن خیر
مصرف بھینه آب با ابتکار استاندار اصفھان

ــه با  ــر عباس رضايى در جلس دكت ــكيل اصـفـهـان ــتان پيرامون تش خيرين اس
خيريه فرهنگ مصرف بهينه آب و حمايت از احيا رودخانه 
ــود مى دانم كه به  ــت: وظيفه ى خ زاينده رود؛ اظهارداش
عنوان مدير ارشد استان بيشتر وقتم را صرف حل مشكل 
آب و احياى زاينده رود نمايم و از هر فرصتى كه ايجاد شود 

براى حل اين مشكل استفاده مى كنم.
استاندار اصفهان با بيان اينكه مردم با فرهنگ اصفهان 
اليق حمايت و كمك بيشتر مسئولين هستند، افزود: براى 

حل مشكل آب استان دست همه را به گرمى مى فشارم
ــتاندار اصفهان تاكيد كرد: صدا و سيما و آموزش و  اس
پرورش بايد در اين خصوص ورود جدى ترى داشته باشد 
و با اين خيريه هاى همكارى تنگاتنگى داشته باشند.و در 
ترويج رفتارهاى درست مصرف آب و پرهيز از مصارف بى 
رويه از هيچ كوششى دريغ ننمايند. گفتنى است تشكيل 
خيريه فرهنگ مصرف بهينه آب و حمايت از احيا رودخانه 
زاينده رود كه به پيشنهاد استاندار اصفهان بود مورد استقبال 
ــه اهم برنامه هاى  خوب خيرين قرار گرفت و در اين جلس
ــى ارائه گرديد. مهندس  اين خيريه به دكتر عباس رضاي
هاشم امينى به روند كاهشى مصرف سرانه آب در اصفهان 
ــت: مصرف آب در استان اصفهان  ــاره كرد و اظهار داش اش
در10 سال گذشته از 189 ليتر به 154 ليتر در شبانه روز 
كاهش يافته است. رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان گفت : هدف از ترويج فرهنگ 
مصرف بهينه آب، كاهش مصرف از سوى تمام بهره برداران 
است بنحوى كه مصارف خانگى كاهش يابد. اين درحاليست 
كه هم اكنون ميزان مصرف سرانه آب در اصفهان نسبت به 

سرانه مصرف در ديگر نقاط در كشور كمتر است 

یع ۳۰۰۰۰  اصله نھال توسط  توز
 شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

محمود خدادادى با بيان اين مطلب  اظهار داشت : از اين تعداد 16500 اهـــواز
ــاء در سطح ادارات ، منازل و تأسيسات شركت  نهال و نش
توزيع گرديده ،  5500 اصله نهال نيز خريدارى در اختيار 
ادارات حفاظت محيط زيست حوزه عملياتى قرار گرفته  و 

براى خريد 8000 اصله نهال نيز برنامه ريزى شده است . 
وى افزود : نهال هاى توزيع شده از گونه درختان مثمر 

و غيرمثمر بومى و سازگار با آب و هواى استان خوزستان 
ــند كه بمنظور توسعه فضاى سبز مناطق و  مى باش
همچنين مراقبت پس از كاشت با هماهنگى ادارات حفاظت 
محيط زيست شهرهاى حوزه عملياتى اين شركت در اختيار 
انجمن هاى مردم نهاد حامى محيط زيست قرار گرفت تا 
ــوند.  ــته ش ــارت آن ادارات در مناطق مختلف كاش با نظ
مديرخدمات شركت بهره بردارى نفت و گاز مسجدسليمان 
تصريح كرد : اين اقدام در راستاى عالقمندى و توجه اين 
ــركت به مقوله ى محيط زيست و توسعه فضاى سبز  ش
صورت گرفته است و در فاز بعدى و تا پيش از فرا رسيدن 
هفته منابع طبيعى تعداد 8000 اصله نهال باقيمانده نيز 
خريدارى و توزيع مى گردد . وى اظهار داشت : به موازات 
ــن هاى مردم نهاد حامى  ــذارى و توزيع نهال به انجم واگ
محيط زيست ، مديريت خدمات با كاشت بيش از 16500 
نهال درختان مثمر و نشاهاى فصلى در اماكن و تأسيسات 
صنعتى ، ادارات ، و اماكن مسكونى و همچنين احداث پارك 
تفريحى تمبى در مجاورت موزه كارخانه برق و كاشت بيش 
از 500 اصله نهال مثمر و غير مثمر تالش داشته است سهم 
قابل توجهى در افزايش سرانه فضاى سبز ايفا نمايد خصوصاً 
در شرايطى كه با هجوم ريزگردها نقش و تأثير درختان در 

مقابله با اين عامل آالينده بخوبى مشخص گرديده است . 

 اصفھان میزبان ھفته فرھنگی – تجاری 
عمان می شود

با ميزبانى اصفهان از هفته فرهنگى  ــوم تا اصـفـهـان – تجارى عمان در روزهاى س
ــفندماه جارى، ارتباطات فرهنگى و اقتصادى ميان  نهم اس
هيأت 40 نفره تجاري كشور عمان در جريان سفر به اصفهان 
ــهردارى اصفهان، تسهيل  ــهر و ش ــوراى ش  با حمايت ش

خواهد شد. 
ــقط  ــه عنوان يكى از همتايان قديمى مس اصفهان ب
ــادى ميزبان  ــارت و تبادالت اقتص ــوزه فرهنگ، تج در ح
ــت و قرار است  ــور عمان اس  هفته فرهنگى – تجارى كش
اصفهانى ها براى توسعه ارتباطات همه جانبه خود با تجار و 
فعاالن فرهنگى و اقتصادى عمان، از سوم تا نهم اسفندماه 
ــهر خود ميزبانى  ــازرگان و تاجر عمانى را در ش 97، 40 ب
ــور فراهم  ــتر با اين كش كنند تا زمينه همكارى هاى بيش
ــهر اصفهان تسهيل گر اين  ــهردارى و شوراى ش شود. ش
 ارتباطات خواهند بود و بخش خصوصى را ترغيب مي كند تا 
ــش تبادالت  ــترى براى افزاي ــاى محكم تر و بيش ــدم ه ق
 فرهنگى و تجارى بردارند.  كوروش خسروى، رئيس مركز 
ــوراى شهر اصفهان در اين زمينه  پژوهش ها و مطالعات ش
ــاره به اينكه رويداد هفته فرهنگى – تجارى عمان در  با اش
ــه براى دريافت بازخوردها به منظور  اصفهان، يك گام اولي
گسترش چنين رويدادهايى در رابطه با ديگر كشورها است، 
اظهار كرد: اين رويداد، توسعه اقتصاد فرهنگى از جنبه هاى 
ــت و بنا داريم زمينه  ــورد هدف قرار داده اس گوناگون را م
ــى و عمانى را با اين  ــكارى ميان تجار و هنرمندان ايران هم
بسترسازى تسهيل كنيم. وى ادامه داد: اگر ارتباطات فرهنگى 
ميان دو كشور شكل بگيرد و عميق شود قطعا به تبادالت 
مالى ميان آنها منجر خواهد شد. درصورت تحقق اين هدف، 

رابطه ميان ايران و عمان نيز مستحكم تر خواهد شد.  

  

دادنامه
شماره پرونده 491/97 شماره دادنامه 1273/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ – در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه – شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه – تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن 
ســليمانى با وكالت حامد حاج مبين فرزند – به طرفيت خوانده اسماعيل الهامى فرزند – به خواسته 
مطالبه مبلغ /24/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه بابت سه فقره 
ســفته به مشــخصات 862465 و 593183 و 593184 با بررسى اوراق پرونده و ارائه مستندات 
تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى حضور بهم نرسانده 
اند و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا 
به استناد مواد 194-197-198-502-519-522 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257- 
1301 از قانــون مدنى و 310-311-312-314 از قانون تجارت به خوانده فوق به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه ابطال ريال بابت خســارات دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه (تاريخ تقويم دادخواست) الى وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز 
از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: زهره ثنايى به نشانى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد رئيسى 
كيا فرزند على به نشانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى 
غيابى شــماره 1028/97 تاريخ 97/9/21 حوزه ســوم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به 
موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/000/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 376787-96/3/28 لغايت 
اجراى حكم هزينه اجراييه ميزان نيم عشر از بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشد.  
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده يك دستگاه خودروى سوارى سمند
بدينوسيله به اطالع عموم مى رساند: به موجب پرونده اجرائى بشماره بايگانى 9700006 اجراى 
اسناد رسمى ثبت شهرستان خوى يك دستگاه خودروى سمند بشماره پالك انتظامى 596م37-15 
برنگ نقره اى بشــماره موتور 12482002877 بشماره شاسى 82242485 مدل 1383 تك گانه 
كه شاســى هاى جلو و چراغ هاى جلو و  عقب ســالم است سپر جلو از سمت چپ تركيدگى دارد ولى 
سپر عقب سالم است درب عقب چپ و گلگير عقب چپ نياز به صافكارى و نقاشى جزئى دارد درب 
صندوق عقب لكه گيرى شــده و دور اتاق داراى رنگ اســت الستيك هاى جلو داراى هفتاد درصد و 
الستيك هاى عقب داراى پنجاه درصد آج است شيشه ها آينه ها سالم ولى شيشه جلو شكسته است 
سوارى فاقد بيمه شخص ثالث است و موتور داراى روغن سوزى است متعلق به آقاى مهدى شاكرى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال) ارزيابى شده 
از ساعت 9 الى 12 مورخ 97/12/25 در اجراى ثبت خوى از طريق مزايده و بصورت نقدى به فروش 
مى رســد مزايده از مبلــغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال ) شــروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى انتقال سند و حق پاركينگ و .... به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. تاريخ انتشار 97/12/6
 معاون مدير كل وسرپرست ثبت اسناد خوى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1674 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر جوى بشماره 
شناســنامه 72 در تاريخ 34/1/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1- 5- منير زينلى لتحرى فرزند عباس به ش ش 65 -6- كبرى زينلى لتحرى فرزند 
عبــاس بــه ش ش 3- 7- فاطمه زينلى لتحرى فرزند عباس بــه ش ش 40 - 8- رضا زينلى لتحرى 
فرزند عباس به ش ش 1228 نوه هاى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1675 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجب جوى بشماره 
شناســنامه 75 در تاريخ 32/2/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1 فرزندان - 5 - صفر جوى فرزند باقر به ش ش 72 پدر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم سيد امين موسوى فرزند سيد اسمعيل داراى شناسنامه 1810280516 به شرح 
كالسه 004/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سيد اسمعيل موسوى فرزند سيد جعفر به شماره شناسنامه 34 در تاريخ 97/10/16 در اقامتگاه 
(موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيد امين موســوى ش ش 
1810280516 پســر متوفى 2- ســيده آرزو موســوى ش ش 1810372895 دختر متوفى 3- 
سيده ايناس موسوى ش ش 1810779677 دختر متوفى 4- امره مدن ش ش 1819800547 
همسر متوفى 5- سهام ميريان ش ش 1815272449 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: مجيد شاطرى فرزند حسين على به نشانى مجهول المكان ،مشخصات 
محكوم له: على كافى زاده فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى پالك 13 ، به موجب 
راى شماره 176/97 تاريخ 97/3/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است 
بــه پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال به موجب 3 فقره چك بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
880/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چكها تا 
زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى است 
تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى پرداخت گردد.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً 

اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
شهرام موالئى تارى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4742 مورخ 97/11/24 
دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك باقيمانده 
1011 فرعــى از 4029 اصلــى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبــت 79137 صفحه 37 دفتر 310 
به ســند شماره 928121 (برابر ســند 19885 مورخه 94/12/12 دفتر اسناد رسمى شماره 19 
خرم آباد به نفع بانك صادرات در رهن مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى 
بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: شــهرك انديشــه فاز يك خيابان دانش مجتمع مرواريد 

پالك 17 واحد 7
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
رضا مقصودى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شــده 4752 مورخ 97/12/1 دفتر 
اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه ســند مالكيت سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
ششــدانگ پالك 0 فرعى از 3973 اصلى واقــع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 78262 صفحه 330 
دفتر 301 به ســند شــماره 679310 (ملك برابر دســتور 960836 مورخه 96/10/3 شبه 1 ب 
دادســراى عمومى وانقالب بروجرد بازداشــت مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء 
مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت 
ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان سپاه كوچه متانت پالك 83- تاريخ 

انتشار 97/12/6
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به كامران عزيزى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى گردد دادخواستى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند در شــوراى حل اختالف تنكابن به كالســه 789/97/ش 5 شعبه پنجم ثبت و وقت 
دادرسى به روز شنبه 98/1/24 ساعت 9 صبح  تعيين گرديد. اينك به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار به شما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه 
دوم دادخواست و ضمايم به دفتر اين شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد.در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود.چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد 

فقط يك نوبت در روزنامه منتشر،مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى حصر وراثت
آقاى نويد كردى ف قاســم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/430/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قاسم كردى ف 
محمدعلى ش ش 407 صادره تنكابن در تاريخ 97/7/10 در شهرستان تنكابن-بخش نشتاء  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-نويد كردى ف قاسم ش ش 29 پسر 
متوفى2-رضا كردى ف قاســم ش ش 22101466740 پسر متوفى3-شاهزاده سرائى ف خيراله 
ش ش 544 همســر متوفى4-كبرى شــاهمردانى ف هاشــم مرحوم ش ش 3 مادر متوفى والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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 شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف نشتارود-ابوالقاسم قاسم زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ظهراب رحيم زاده دمابى داراى شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به كالسه از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد حســين رحيم زاده دمابى 
بشناســنامه 136 در تاريخ 90/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه 1- ظهراب رحيم زاده دمابــى (فرزند متوفى) 2- بابا رحيــم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
3- بهمن رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 4- محمد رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 5- فرج رحيم زاده 
دمابى (فرزند متوفى) 6- يوسف رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 7- نادر رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
8- نــورى جان رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 9- منيژه رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى). اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- رحمانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
شــاده سر الهيجان سنگ اصلى 166 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 623 مفروز از 57- 
محمد جرنگيده فرزند صمد به ش ش 11 و كدملى 2722402246 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى تاسيسات شهرى بمساحت 170 مترمربع از مورد مالكيت عبدالوهاب 
واعظ قائمى به استناد راى 139760318005003888 مورخه 1397/10/29 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد 
شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20  
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آگهى ابالغ اجراييه چك پرونده كالسه 9600089
بدين وســيله به آقاى سلمان رمضانى فرزند حسن شناسنامه شــماره 650 صادره از اسفراين ساكن 
دماوند ، گيالوند ، ميدان جهاد ، بلوار بعث بعد از خ شهيد رجايى پالك 64 بنگاه عدالت آقاى سلمان رمضانى 
ابالغ مى شــود كه آقاى سيد حسن مير محمد حسينى اوشــانى جهت وصول مبلغ 2000000000 ريال به 
استناد چك شماره 409490 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9600089 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/12/09 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/5860
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مرتضى عنصرى فرزند مجتبى به نشانى گيالوند فاز يك فرهنگيان دانش 2 پالك 
25 ، مشــخصات محكوم عليه: محمد عيســى پور ميدانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
253 مورخ 97/5/27 دادگاه شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است. پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويســت و بيســت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/11/2 لغايت 
زمان پرداخت در حق محكوم له و مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از 

تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/5859
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف دماوند

..

دادنامه
شماره پرونده 491/97 شماره دادنامه 1273/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ – در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه – شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه – تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن 
ســليمانى با وكالت حامد حاج مبين فرزند – به طرفيت خوانده اسماعيل الهامى فرزند – به خواسته 
مطالبه مبلغ /24/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه بابت سه فقره 
ســفته به مشــخصات 862465 و 593183 و 593184 با بررسى اوراق پرونده و ارائه مستندات 
تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى حضور بهم نرسانده 
اند و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا 
به استناد مواد 194-197-198-502-519-522 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257- 
1301 از قانــون مدنى و 310-311-312-314 از قانون تجارت به خوانده فوق به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه ابطال ريال بابت خســارات دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه (تاريخ تقويم دادخواست) الى وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز 
از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: زهره ثنايى به نشانى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد رئيسى 
كيا فرزند على به نشانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى 
غيابى شــماره 1028/97 تاريخ 97/9/21 حوزه ســوم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به 
موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/000/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 376787-96/3/28 لغايت 
اجراى حكم هزينه اجراييه ميزان نيم عشر از بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشد.  
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده يك دستگاه خودروى سوارى سمند
بدينوسيله به اطالع عموم مى رساند: به موجب پرونده اجرائى بشماره بايگانى 9700006 اجراى 
اسناد رسمى ثبت شهرستان خوى يك دستگاه خودروى سمند بشماره پالك انتظامى 596م37-15 
برنگ نقره اى بشــماره موتور 12482002877 بشماره شاسى 82242485 مدل 1383 تك گانه 
كه شاســى هاى جلو و چراغ هاى جلو و  عقب ســالم است سپر جلو از سمت چپ تركيدگى دارد ولى 
سپر عقب سالم است درب عقب چپ و گلگير عقب چپ نياز به صافكارى و نقاشى جزئى دارد درب 
صندوق عقب لكه گيرى شــده و دور اتاق داراى رنگ اســت الستيك هاى جلو داراى هفتاد درصد و 
الستيك هاى عقب داراى پنجاه درصد آج است شيشه ها آينه ها سالم ولى شيشه جلو شكسته است 
سوارى فاقد بيمه شخص ثالث است و موتور داراى روغن سوزى است متعلق به آقاى مهدى شاكرى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال) ارزيابى شده 
از ساعت 9 الى 12 مورخ 97/12/25 در اجراى ثبت خوى از طريق مزايده و بصورت نقدى به فروش 
مى رســد مزايده از مبلــغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال ) شــروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى انتقال سند و حق پاركينگ و .... به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. تاريخ انتشار 97/12/6
 معاون مدير كل وسرپرست ثبت اسناد خوى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1674 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر جوى بشماره 
شناســنامه 72 در تاريخ 34/1/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1- 5- منير زينلى لتحرى فرزند عباس به ش ش 65 -6- كبرى زينلى لتحرى فرزند 
عبــاس بــه ش ش 3- 7- فاطمه زينلى لتحرى فرزند عباس بــه ش ش 40 - 8- رضا زينلى لتحرى 
فرزند عباس به ش ش 1228 نوه هاى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1675 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجب جوى بشماره 
شناســنامه 75 در تاريخ 32/2/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1 فرزندان - 5 - صفر جوى فرزند باقر به ش ش 72 پدر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم سيد امين موسوى فرزند سيد اسمعيل داراى شناسنامه 1810280516 به شرح 
كالسه 004/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سيد اسمعيل موسوى فرزند سيد جعفر به شماره شناسنامه 34 در تاريخ 97/10/16 در اقامتگاه 
(موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيد امين موســوى ش ش 
1810280516 پســر متوفى 2- ســيده آرزو موســوى ش ش 1810372895 دختر متوفى 3- 
سيده ايناس موسوى ش ش 1810779677 دختر متوفى 4- امره مدن ش ش 1819800547 
همسر متوفى 5- سهام ميريان ش ش 1815272449 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: مجيد شاطرى فرزند حسين على به نشانى مجهول المكان ،مشخصات 
محكوم له: على كافى زاده فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى پالك 13 ، به موجب 
راى شماره 176/97 تاريخ 97/3/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است 
بــه پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال به موجب 3 فقره چك بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
880/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چكها تا 
زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى است 
تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى پرداخت گردد.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً 

اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
شهرام موالئى تارى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4742 مورخ 97/11/24 
دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك باقيمانده 
1011 فرعــى از 4029 اصلــى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبــت 79137 صفحه 37 دفتر 310 
به ســند شماره 928121 (برابر ســند 19885 مورخه 94/12/12 دفتر اسناد رسمى شماره 19 
خرم آباد به نفع بانك صادرات در رهن مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى 
بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: شــهرك انديشــه فاز يك خيابان دانش مجتمع مرواريد 

پالك 17 واحد 7
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
رضا مقصودى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شــده 4752 مورخ 97/12/1 دفتر 
اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه ســند مالكيت سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
ششــدانگ پالك 0 فرعى از 3973 اصلى واقــع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 78262 صفحه 330 
دفتر 301 به ســند شــماره 679310 (ملك برابر دســتور 960836 مورخه 96/10/3 شبه 1 ب 
دادســراى عمومى وانقالب بروجرد بازداشــت مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء 
مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت 
ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان سپاه كوچه متانت پالك 83- تاريخ 

انتشار 97/12/6
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به كامران عزيزى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى گردد دادخواستى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند در شــوراى حل اختالف تنكابن به كالســه 789/97/ش 5 شعبه پنجم ثبت و وقت 
دادرسى به روز شنبه 98/1/24 ساعت 9 صبح  تعيين گرديد. اينك به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار به شما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه 
دوم دادخواست و ضمايم به دفتر اين شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد.در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود.چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد 

فقط يك نوبت در روزنامه منتشر،مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى حصر وراثت
آقاى نويد كردى ف قاســم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/430/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قاسم كردى ف 
محمدعلى ش ش 407 صادره تنكابن در تاريخ 97/7/10 در شهرستان تنكابن-بخش نشتاء  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-نويد كردى ف قاسم ش ش 29 پسر 
متوفى2-رضا كردى ف قاســم ش ش 22101466740 پسر متوفى3-شاهزاده سرائى ف خيراله 
ش ش 544 همســر متوفى4-كبرى شــاهمردانى ف هاشــم مرحوم ش ش 3 مادر متوفى والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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 شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف نشتارود-ابوالقاسم قاسم زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ظهراب رحيم زاده دمابى داراى شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به كالسه از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد حســين رحيم زاده دمابى 
بشناســنامه 136 در تاريخ 90/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه 1- ظهراب رحيم زاده دمابــى (فرزند متوفى) 2- بابا رحيــم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
3- بهمن رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 4- محمد رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 5- فرج رحيم زاده 
دمابى (فرزند متوفى) 6- يوسف رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 7- نادر رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
8- نــورى جان رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 9- منيژه رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى). اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- رحمانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
شــاده سر الهيجان سنگ اصلى 166 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 623 مفروز از 57- 
محمد جرنگيده فرزند صمد به ش ش 11 و كدملى 2722402246 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى تاسيسات شهرى بمساحت 170 مترمربع از مورد مالكيت عبدالوهاب 
واعظ قائمى به استناد راى 139760318005003888 مورخه 1397/10/29 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد 
شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى ابالغ اجراييه چك پرونده كالسه 9600089
بدين وســيله به آقاى سلمان رمضانى فرزند حسن شناسنامه شــماره 650 صادره از اسفراين ساكن 
دماوند ، گيالوند ، ميدان جهاد ، بلوار بعث بعد از خ شهيد رجايى پالك 64 بنگاه عدالت آقاى سلمان رمضانى 
ابالغ مى شــود كه آقاى سيد حسن مير محمد حسينى اوشــانى جهت وصول مبلغ 2000000000 ريال به 
استناد چك شماره 409490 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9600089 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/12/09 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/5860
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مرتضى عنصرى فرزند مجتبى به نشانى گيالوند فاز يك فرهنگيان دانش 2 پالك 
25 ، مشــخصات محكوم عليه: محمد عيســى پور ميدانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
253 مورخ 97/5/27 دادگاه شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است. پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويســت و بيســت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/11/2 لغايت 
زمان پرداخت در حق محكوم له و مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از 

تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/5859
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف دماوند

..

دادنامه
شماره پرونده 491/97 شماره دادنامه 1273/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ – در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه – شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه – تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن 
ســليمانى با وكالت حامد حاج مبين فرزند – به طرفيت خوانده اسماعيل الهامى فرزند – به خواسته 
مطالبه مبلغ /24/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه بابت سه فقره 
ســفته به مشــخصات 862465 و 593183 و 593184 با بررسى اوراق پرونده و ارائه مستندات 
تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى حضور بهم نرسانده 
اند و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا 
به استناد مواد 194-197-198-502-519-522 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257- 
1301 از قانــون مدنى و 310-311-312-314 از قانون تجارت به خوانده فوق به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه ابطال ريال بابت خســارات دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه (تاريخ تقويم دادخواست) الى وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز 
از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: زهره ثنايى به نشانى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد رئيسى 
كيا فرزند على به نشانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى 
غيابى شــماره 1028/97 تاريخ 97/9/21 حوزه ســوم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به 
موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/000/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 376787-96/3/28 لغايت 
اجراى حكم هزينه اجراييه ميزان نيم عشر از بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشد.  
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده يك دستگاه خودروى سوارى سمند
بدينوسيله به اطالع عموم مى رساند: به موجب پرونده اجرائى بشماره بايگانى 9700006 اجراى 
اسناد رسمى ثبت شهرستان خوى يك دستگاه خودروى سمند بشماره پالك انتظامى 596م37-15 
برنگ نقره اى بشــماره موتور 12482002877 بشماره شاسى 82242485 مدل 1383 تك گانه 
كه شاســى هاى جلو و چراغ هاى جلو و  عقب ســالم است سپر جلو از سمت چپ تركيدگى دارد ولى 
سپر عقب سالم است درب عقب چپ و گلگير عقب چپ نياز به صافكارى و نقاشى جزئى دارد درب 
صندوق عقب لكه گيرى شــده و دور اتاق داراى رنگ اســت الستيك هاى جلو داراى هفتاد درصد و 
الستيك هاى عقب داراى پنجاه درصد آج است شيشه ها آينه ها سالم ولى شيشه جلو شكسته است 
سوارى فاقد بيمه شخص ثالث است و موتور داراى روغن سوزى است متعلق به آقاى مهدى شاكرى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال) ارزيابى شده 
از ساعت 9 الى 12 مورخ 97/12/25 در اجراى ثبت خوى از طريق مزايده و بصورت نقدى به فروش 
مى رســد مزايده از مبلــغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال ) شــروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى انتقال سند و حق پاركينگ و .... به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. تاريخ انتشار 97/12/6
 معاون مدير كل وسرپرست ثبت اسناد خوى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1674 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر جوى بشماره 
شناســنامه 72 در تاريخ 34/1/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1- 5- منير زينلى لتحرى فرزند عباس به ش ش 65 -6- كبرى زينلى لتحرى فرزند 
عبــاس بــه ش ش 3- 7- فاطمه زينلى لتحرى فرزند عباس بــه ش ش 40 - 8- رضا زينلى لتحرى 
فرزند عباس به ش ش 1228 نوه هاى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1675 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجب جوى بشماره 
شناســنامه 75 در تاريخ 32/2/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1 فرزندان - 5 - صفر جوى فرزند باقر به ش ش 72 پدر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم سيد امين موسوى فرزند سيد اسمعيل داراى شناسنامه 1810280516 به شرح 
كالسه 004/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سيد اسمعيل موسوى فرزند سيد جعفر به شماره شناسنامه 34 در تاريخ 97/10/16 در اقامتگاه 
(موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيد امين موســوى ش ش 
1810280516 پســر متوفى 2- ســيده آرزو موســوى ش ش 1810372895 دختر متوفى 3- 
سيده ايناس موسوى ش ش 1810779677 دختر متوفى 4- امره مدن ش ش 1819800547 
همسر متوفى 5- سهام ميريان ش ش 1815272449 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: مجيد شاطرى فرزند حسين على به نشانى مجهول المكان ،مشخصات 
محكوم له: على كافى زاده فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى پالك 13 ، به موجب 
راى شماره 176/97 تاريخ 97/3/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است 
بــه پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال به موجب 3 فقره چك بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
880/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چكها تا 
زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى است 
تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى پرداخت گردد.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً 

اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
شهرام موالئى تارى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4742 مورخ 97/11/24 
دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك باقيمانده 
1011 فرعــى از 4029 اصلــى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبــت 79137 صفحه 37 دفتر 310 
به ســند شماره 928121 (برابر ســند 19885 مورخه 94/12/12 دفتر اسناد رسمى شماره 19 
خرم آباد به نفع بانك صادرات در رهن مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى 
بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: شــهرك انديشــه فاز يك خيابان دانش مجتمع مرواريد 

پالك 17 واحد 7
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
رضا مقصودى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شــده 4752 مورخ 97/12/1 دفتر 
اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه ســند مالكيت سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
ششــدانگ پالك 0 فرعى از 3973 اصلى واقــع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 78262 صفحه 330 
دفتر 301 به ســند شــماره 679310 (ملك برابر دســتور 960836 مورخه 96/10/3 شبه 1 ب 
دادســراى عمومى وانقالب بروجرد بازداشــت مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء 
مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت 
ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان سپاه كوچه متانت پالك 83- تاريخ 

انتشار 97/12/6
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به كامران عزيزى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى گردد دادخواستى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند در شــوراى حل اختالف تنكابن به كالســه 789/97/ش 5 شعبه پنجم ثبت و وقت 
دادرسى به روز شنبه 98/1/24 ساعت 9 صبح  تعيين گرديد. اينك به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار به شما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه 
دوم دادخواست و ضمايم به دفتر اين شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد.در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود.چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد 

فقط يك نوبت در روزنامه منتشر،مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى حصر وراثت
آقاى نويد كردى ف قاســم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/430/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قاسم كردى ف 
محمدعلى ش ش 407 صادره تنكابن در تاريخ 97/7/10 در شهرستان تنكابن-بخش نشتاء  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-نويد كردى ف قاسم ش ش 29 پسر 
متوفى2-رضا كردى ف قاســم ش ش 22101466740 پسر متوفى3-شاهزاده سرائى ف خيراله 
ش ش 544 همســر متوفى4-كبرى شــاهمردانى ف هاشــم مرحوم ش ش 3 مادر متوفى والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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 شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف نشتارود-ابوالقاسم قاسم زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ظهراب رحيم زاده دمابى داراى شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به كالسه از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد حســين رحيم زاده دمابى 
بشناســنامه 136 در تاريخ 90/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه 1- ظهراب رحيم زاده دمابــى (فرزند متوفى) 2- بابا رحيــم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
3- بهمن رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 4- محمد رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 5- فرج رحيم زاده 
دمابى (فرزند متوفى) 6- يوسف رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 7- نادر رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
8- نــورى جان رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 9- منيژه رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى). اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- رحمانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
شــاده سر الهيجان سنگ اصلى 166 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 623 مفروز از 57- 
محمد جرنگيده فرزند صمد به ش ش 11 و كدملى 2722402246 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى تاسيسات شهرى بمساحت 170 مترمربع از مورد مالكيت عبدالوهاب 
واعظ قائمى به استناد راى 139760318005003888 مورخه 1397/10/29 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد 
شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20  
   1028 

  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى ابالغ اجراييه چك پرونده كالسه 9600089
بدين وســيله به آقاى سلمان رمضانى فرزند حسن شناسنامه شــماره 650 صادره از اسفراين ساكن 
دماوند ، گيالوند ، ميدان جهاد ، بلوار بعث بعد از خ شهيد رجايى پالك 64 بنگاه عدالت آقاى سلمان رمضانى 
ابالغ مى شــود كه آقاى سيد حسن مير محمد حسينى اوشــانى جهت وصول مبلغ 2000000000 ريال به 
استناد چك شماره 409490 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9600089 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/12/09 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/5860
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مرتضى عنصرى فرزند مجتبى به نشانى گيالوند فاز يك فرهنگيان دانش 2 پالك 
25 ، مشــخصات محكوم عليه: محمد عيســى پور ميدانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
253 مورخ 97/5/27 دادگاه شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است. پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويســت و بيســت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/11/2 لغايت 
زمان پرداخت در حق محكوم له و مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از 

تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/5859
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف دماوند
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