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آگهى مفقودى
برگ ســبز  ســوارى ســایپا  مدل 1390 به شــماره موتور 4466035 شماره شاسى 
  و پــالك 41 / 285 م 14 بــه مالکیت علیرضا محمودى مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.بروجرد
********************************************************

پروانه تاســیس و پروانه بهره برداري  پرواربندي بره گوشــتی آبمورد شرکت تعاونی 375 
آبمورد لوداب صادره از جهاد کشــاورزي بویراحمد شهر یاسوج به شماره پروانه تاسیس 1544 
و شــماره پروانه بهره بردارى1386 و شــماره ثبت 960 مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ســاقط 

می باشد . یاسوج
********************************************************

برگ سبز و کارت سوارى  مدل1395 شماره پالك961ى48ایران99 
شــماره موتور   نام امید 

قنبرى مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار
********************************************************

بــرگ ســبز و ســند کمپانــى ســوارى پرایــد جــى تــى ایکــس آى مــدل 1383 شــماره 
پالك729ج14ایران32 شــماره موتور 00944520 شماره شاسى  به نام 

محمد هادى اکبرى مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار
********************************************************

کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره3376301به نــام محمداحمدآبادى فرزنــد حبیب اله 
متولد1372صادره از مشــهد با کد ملى 0922541353 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. سبزوار
********************************************************

بــرگ ســبز ســوارى ســایپا  شــماره پالك351ن98ایــران42 شــماره 
موتــور5479758 شــماره شاســى  بــه نام فاطمه والــه بقال مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار
********************************************************

برگ ســبز و سند کمپانى ســوارى پیکان1600مدل1376شــماره پالك256ج45ایران32 
شــماره موتور11127672355شماره شاسى 76476554 به نام موســى الرضاسلطانى نسب 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار
********************************************************

سند مالکیت (برگ سبز) خودرو تراکتور سیستم آى تى ام ( ) تیپ 285 به رنگ قرمز- 
روغنى مدل 1392 به شماره موتور  و شماره بدنه  
به شــماره پالك 59-887 ك 14 متعلق به خالق دردى دردى زاده فرزند خالق بردى به شــماره 

ملى 5319726422 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد
********************************************************

ســند کمپانى و سند مالکیت (برگ ســبز) خودروى سوارى سیستم  سیتروئن تیپ   
زانتیــا مــدل 1385 بــه رنگ نقــره اى - متالیک به شــماره موتور 528479 و شــماره شاســى 
  به شــماره پالك 33-991 ب 36 متعلق بــه تیمور بهرامى حصارى فرزند 
آقا مظفر به شماره ملى 5889919164 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

********************************************************
ســند مالکیت موتورســیکلت زیگما 125 مدل 1395 رنگ قهوه اى به شــماره پالك: ایران 
614 - 78869 به شــماره شاســى: 9507125 شــماره موتور: 207659 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

برگ سبز و سند کمپانى و کارت موتورسیکلت سیستم پیشرو 125 سى سى به شماره پالك: 
ایران 612 - 68356 به شــماره موتور:  شــماره تنه:   

***  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

کلیه مدارك (برگ سبز و سند کمپانى و ...) خودرو سوارى پژو آر دى آى مدل 1384 رنگ 
طوســى روغنى به شــماره پالك: ایران 38 - 213 ل 27 به شــماره موتــور: 22368226984 

شماره شاسى: 82126942  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

برگ سبز و سند کمپانى موتورسیکلت طرنا مدل 1386 رنگ مشکى به شماره پالك: ایران 
612 - 92861 به شــماره موتور: 2940225 شــماره تنه:   ***  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

چون آقایان صادق عظیمى و یوســف عظیمى مالک کامیونت هیوندا  کروس دى 4 آ.ئى مدل 
1382 به شــماره انتظامى ایران 16 - 214 ع 48 به شــماره شاســى: 37911782001130 
شماره موتور:  به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى نموده است لذا 
چنانچه هرگونه ادعائى در مورد خودرو مذکور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاریخ نشر آگهى 
با در دســت داشــتن مدارك کافى به دفتر فروش شــرکت ایران خودرو دیزل واقع در تهران، 

کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نماید. قم
********************************************************

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى هیونــداى کوپــه  مــدل 2008 رنــگ مشــکى متالیک به 
شــماره پــالك: ایــران 16 - 161 ق 78 به شــماره موتور:  شــماره شاســى:  

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى پراید مدل 1385 به شماره پالك: ایران 16 - 612 
ب 71 به شــماره موتور: 01403919 شــماره شاسى:  مفقود گردیده و از 

درجه ا.عتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

برگ ســبز موتورسیکلت سیستم مهران 125 ســى سى رنگ مشکى مدل 1389 به شماره 
پالك: ایران 612 - 49599 به شــماره موتور: 8810216 شــماره تنه:   *** 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

کارت هوشــمند ســوارى پژو 405 به شــماره هوشمند 2332075 به شــماره پالك: ایران 
55 - 257 ع 47 به نام سید مرتضى سادات مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

********************************************************
برگ سبز خودرو سوارى پژو 206 مدل 1397 به شماره پالك: ایران 21 - 725 ط 98 به 
شماره موتور:  شــماره شاسى:  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.  قم
********************************************************

سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى پراید صبا مدل 1378 به شماره پالك: ایران 16 - 
355 ق 83 به شــماره موتور: 00126286 شماره شاسى:  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
********************************************************

کارت ماشین ، کارت سوخت و بیمه نامه خودروى سوارى پراید مدل 1383 به رنگ یشمى و 
به شماره انتظامى 314س42- ایران 18 به شماره شاسى  و شماره موتور 

01035081 متعلــق به آقــاى امید آبرومندى فرزند عباس بــه کدملى 3860201761 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

********************************************************
برگ ســبز خودرو وانــت پیکان تیپ  مدل 1388 رنگ ســفید روغنى شــماره 
موتور 11488023165 شــماره شاســى  شماره پالك ایران96-

191ب51 به نام رضا عراقى مخدوش گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى
********************************************************

بــرگ ســبز - ســند کمپانى و کارت ماشــین خودرو ســوارى پــژو 405 جــى ال ایکس آى 
8/1  رنــگ نقره اى آبى متالیک مدل 1382 شــماره موتور 12483111409 شــماره شاســى 
83049714 شــماره پــالك ایران82-528د74 به نام ســید قاســم قوام پور هاشــمى مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************************************

بــرگ ســبز خــودرو پــژو 206  مــدل 1396 رنگ ســفید روغنى شــماره موتور 
 شماره شاســى  شماره پالك ایران92-717ب44 

به نام سید جواد دهقان مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
********************************************************

کارت ماشــین سوارى رنو لوگان  مدل 1390 شماره پالك ایران62-221ج43 شماره 
موتور  شــماره شاسى  مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى 

باشد . سارى
********************************************************
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه

شرکت خدماتى شهرك صنعتى شاهرود (سهامى خاص) شماره ثبت 3948
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت مى شود تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه که در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 98/12/19 
بــه آدرس: شــاهرود ، بلوار دانشــگاه ، پارك علم و فناورى اســتان ســمنان 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: تصویب بودجه سال 1399 و سایر مواردى که در صالحیت 

مجمع مى باشد. 
 هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت ســهامداران صندوق غیر دولتى پژوهش و فناورى اســتان ســمنان (سهامى 
خاص)

ثبت شــده به شــماره 3684 و شناســه ملى 14001930618 جهت تشکیل مجمع 
عمومى عادى

بدین وســیله از کلیه ســهامداران صندوق دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى ســالیانه که روز دوشــنبه مورخ 1398/12/19 ، ســاعت 14:00 در محل صندوق 
واقع در بلوار شهید بهشتى ، خیابان کشاورز، خیابان وحدت ، پالك 19 ، تشکیل مى گردد 

حضور به هم رسانند.
دســتور جلســه: 1- ارایه گزارش رییس هیات مدیره 2- تصویب بودجه ســال 99 
صنــدوق 3- انتخاب بازرس اصلــى و على البدل 4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار براى 

درج آگهى ها
5- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد. 

هیات مدیره صندوق

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1398 ثبت اسناد و امالك شهرستان سرخه
به اســتناد ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور امالکى که 
در حوزه ثبتى شهرســتان سرخه در سه ماهه سوم ســال 1398 درخواست ثبت به عمل آمده ، 

جهت اطالع عموم به ترتیب شماره پالك  بخش مربوطه به شرح ذیل آگهى مى گردد: 
امالك واقع در بخش پنج سمنان (شهرستان سرخه)

1- دو دانگ مشــاع از کل شــش دانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت هفتصد و پنجاه 
و ســه متر و شــصت و پنج دســیمتر مربــع داراى پالك ثبتــى 2532 اصلى واقــع در بخش پنج 
شهرســتان ســرخه بنام آقاى محمد قیومى فرزند هدایت اهللا، لذا بدین وســیله برابر ماده 16 
قانون ثبت اشخاصى که نسبت به امالك ثبت شده فوق اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود 
را از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت نود (90) روز به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند 
و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگرى قبل از انتشــار این آگهى دعوى در مراجع قضایى اقامه شــده 
باشــد طبق ماده 17 قانون ثبت ، کســى که طرف دعوى با تقاضا کننده اســت باید از تاریخ نشــر 
اولین اعالن نوبتى تا 90 روزتصدیق محکمه را مشــعربه جریان دعوى اداره ثبت تســلیم نماید 
واال حق او ساقط خواهد شد و در صورتى که اعتراض در مهملت قانونى واصل نگردد اداره ثبت 
محــل مبادرت به صدور ســند ما لکیت مى نماید ضمنا معترض بایــد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواســت بــه مرجع ذیصالح قضایى تقدیــم نماید و همچنین 
حقوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود در صورتجلســه تحدید حدود منظور میگردد. تاریخ انتشار 

نوبت اول 98/11/1 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/12/1 
على حسین جهانى ، رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان سرخه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى عباسعلى ناصرى داراى شناسنامه شماره 316 به شرح دادخواست به کالسه 980625 
در این شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحومه 
ربابــه میرزایى تپه اســمعیل شــافعى مذهب به شناســنامه 313 در تاریــخ1376/10/14 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : سه فرزند 
پســر به اســامى فتاح ناصرى به شناسنامه شماره 153 و به شــماره ملى3358655547 متولد  
1327/07/06 و حاتم ناصرى  به شناسنامه شماره 199 و به شماره ملى 3358656063 متولد 
1342/03/01 و رســتم ناصرى به شناســنامه شماره 221 و به شــماره ملى 3358656462 
متولد 1344/06/01 و دو فرزند دختر به اســامى کبرى ناصرى به شناســنامه شــماره 154 و 
به شــماره ملــى 3358655555 متولد 1329/03/05 و منیجه ناصرى به شناســنامه شــماره 
488 و به شــماره ملــى 3358526313 متولد 1336/07/03 مى باشــند.  و بجــز اینها ورثه 
دیگرى ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید 
تا هرکســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف مدت 
یک ماه به شوراى حل اختالف شماره یک کامیاران تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

شماره نامه : 1398038000938079 
شماره پرونده : 9809988951100613

م/الف: 443
 ژیال خانى پور - مســئول دفتر شعبه شــوراى حل اختالف شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان
کامیاران

آگهى مزایده نوبت اول 
احتراما در خصوص پرونده کالســه 930815 اجراى احکام مدنى شهرستان دماوند موضوع 
دســتور فروش ملک مشــاع از پالك ثبتى 2546 فرعى مفروز از 552 فرعى از 56 اصلى مشــاء 
از ســوى شــعبه 44 دادگاه عمومى شهید صدر تهران مورخه 1393/9/9 خواهان بهرام و بردیا 
هــر دو ساســانى با وکالت خانم زهرا بهادرى فرخ به طرفیت خانــم نیکو هجران با توجه به اینکه 
کارشــناس منتخب محترم آقاى حسن ابراهیمى به شــرح ذیل کارشناسى نموده اند: احتراما در 
اجــراى پرونده کالســه 930815 در خصوص ارزیابى پالك 2546 فرعــى مفروز از 552 فرعى 
مجــزى شــده از 113 فرعى از 56 اصلى مشــاء دماوند ، ضمــن مطالعه پرونده و اطــالع از قرار 
کارشناســى به اتفاق وکیل محکوم له و آقاى ساســانى برادر مــورث أصحاب دعوى از پالك مورد 
نظر واقع در مشــاء - فالمرز - دشــت 46 - خیابان گلستان - خیابان فردوس - جنب ملک اقاى 
اســماعیل زالى معاینه و نتیجه بررســى هاى انجام شده را به استحضار مى رساند 1- مشخصات 
پالك ثبتى 2546 فرعى مفروز از 552 فرعى از 56 اصلى مشاء ششدانگ یک قطعه زمین مشجر 
به مساحت هفتصد و پانزده متر و ده دسیمتر مربع قطعه چهارم تفکیکى پالك دو هزار و پانصد 
و چهل و شش فرعى مفروز از پانصد و پنجاه و دو فرعى مجزى شده از یکصد و سیزده فرعى از 
پنجاه و شش اصلى واقع در مشاء دماوند داراى شماره ثبت 63423 صفحه 262 دفتر جلد 309 
در تاریخ یکم شهریور هزار و سیصد و هفتاد و پنج به نام آقاى احمد على عسگرى فرزند محمد 
ثبت ، صادر و تســلیم گردید ، ســپس طى یک زنجیره خرید و فروش در تاریخ1382/5/25در 
دفترخانه شــماره 12 دماوند به نام مرحوم بهروز ساســانى انتقال قطعى بافته اســت .2- حدود 
اربعه پالك موصوف براســاس ســند مالکیت به صورت شماال به طول 24/35 متر به زمین زهرا 
خانم و شــرقا به طول85/ 29 متر به قطعه ســهمى محمد زالى و جنوبا به طول 51 / 23 به کوچه 
6 مترى و غربا به طول 32/56 به زمین ساره خاتون محمد زالى محدود مى باشد .3- مشاهدات 
فنى و میدانى: عرصه مورد تعرفه به صورت مسطح و فاقد هر گونه بناء و تاسیسات و فاقد دیوار 
کشــى مى باشد .4- شــهردارى دماوند طى نامه شــماره 25548 مورخ 1392/12/14 کاربرى 
پالك فوق را براســاس نقشــه طرح هادى مشاء ذخیره با قابلیت گردشــگرى و اقامت هاى موقت 
اعالم نمود 5- شهردارى دماوند طى نامه شماره 305 مورخ 1392/1/17 اعالم که عرصه پالك 
مذکور بعد از اصالحى 630/6 متر مربع مى باشــد .نتیجه کارشناســى: ارزش ششــدانگ پالك 
2546 فرعى از 552 فرعى مجزى شده از 113 فرعى از 56 اصلى مشاء دماوند به مساحت 10 
/ 715 مترمربــع بــا در نظر گرفتن موقعیت مکانى و ابعاد زمین و نوع کاربرى و دیگر جهات قابل 
لحــاظ و در صورت نداشــتن هر گونه بدهى احتمالى به اشــخاص حقیقــى و حقوقى و در صورتى 
که انتقال آن در محاضر رســمى کشــور به طریق قانونى امکان پذیر باشد ( سهل البیع باشد ) و 
صرف نظر از احراز اســناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتســاب آن به هر شخص حقیقى و حقوقى 
و فــارغ از بدهى - رهن و موانع شــرعى و قانونى در انتقــال و معاذیر و مغایرت هاى ثبتى و هر 
گونــه تعهدات از قرار متر مربعى 13/000/000 ریال جمعا به مبلغ 9/296/300/000 ریال 
به حروف نه میلیارد و دویســت و نود و شــش میلیون و ســیصد هزار ریال بعنوان قیمت پایه 
مزایــده بــرآورد مى گردد .بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابى نموده اســت نظریه کارشــناس به 
طرفین ابالغ گردیده که مصون از اعتراض مانده اســت . مزایده از قیمت پایه کارشناســى آغاز 
خواهد خواهد شــد و به کســى که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد به او فروخته خواهد شــد . 
برنده مزایده مى بایســت مبلغ  قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگسترى 
بــه حســاب 2171299027006 واریز نماید و فیــش مربوطه را به دفتر اجــراى احکام مدنى 
تحویل نمایند الباقى را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا مى باشد به حساب 
ســپرده فوق واریز نماید و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احکام مدنى دماوند تحویل نمایند 
و در غیــر اینصــورت و عــدم واریز مابقى مبلغ مذکــور ده درصد واریزى را بــه نفع دولت ضبط 
خواهد شــد وقت مزایده 1398/12/25 ســاعت 10 صبح تعیین گردید .طالبین جهت اطالعات 
بیشــتر 5 روز قبل از شــروع مزایده مى توانند به دفتر اجراى احکام مدنى دادگســترى دماوند 

مراجعه نمایند./ق- 6654
مدیردفتراجراى احکام مدنى دماوند- نصیرى نیا

آگهى فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششــدانگ یک باب واحدتجارى بمســاحت 52/44 مترمربع بشماره 14951 
فرعى از 71 اصلى واقع در جیالرد که ذیل ثبت و صفحه و دفتر جلد 139620301058000439 
داراى ســند مالکیت چاپى بشماره 261029 بنام آقاى مهدى خانمحمدى صادر و تسلیم گردیده 
اســت. ســپس نامبرده با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره  
12111- 1398/11/10بگواهى دفترخانه 5 دماوند رســیده مدعى است که سند مالکیت آن 
بعلت نامعلوم مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور سند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده 
است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند 
مالکیــت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیــر این صورت پس از انقضاء 

مهلت سند مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6669
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آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه باغ بمساحت 2000 مترمربع بشــماره 1005 فرعى از 
93 اصلــى واقــع در ســربندان که ذیل ثبت و صفحــه 88 دفتر جلد 420 داراى ســند مالکیت 
چاپى بشــماره 306509 بنام آقاى حمیدرضا دربهشــتى صادر و تســلیم گردیده اســت. سپس 
نامبــرده بــا ارائه یک برگ استشــهاد محلــى که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره  001149- 
1398/11/19بگواهى دفترخانه 854 تهران رســیده مدعى اســت که ســند مالکیت آن بعلت 
اســباب کشــى منزل مفقود گردیده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نــزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهى ظــرف مدت 10 روز اعتراض خــود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت 
مجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شود در غیر این صورت پس 
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فقدان سند مالکیت
آقــاى عبدالجالل آقچه لى فرزند بیــک محمد ش. ملى 2031760181 بــا ارائه وکالتنامه 
44992-1395/12/25 دفترخانــه 108 گنبــد و 19652-1397/10/29 دفترخانــه 59 
گنبــد از عبدالوهــاب آخونــدى فرزند عبدالحى ش . ملــى  2031331345 و بــا ارائه دو برگ 
شهادت شهود مصدق، مدعى شده که سند مالکیت ششدانگ یک واحد تجارى بمساحت 12/67 
مترمربع به شماره ورقه مالکیت 083388 ج 94 بپالك 58499 فرعى از 717-اصلى بخش 10 
حوزه ثبتى گنبد ذیــل دفتر امالك الکترونیکــى 139520312004003547 بنام عبدالوهاب 
آخوندى فرزند عبدالحى ش. ملى 2031331345 ثبت، صادرو تســلیم گردیده اســت، تقاضاى 
صدور المثنى ســند مالکیت را از این اداره نموده لذا برابر تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــارآگهى مى گردد و هرکس مدعى وجود 
ســند مالکیت یا ســند معامله نزد خود باشــد ظرف 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه 
مســتندات به این اداره ارائه نماید در غیراینصورت پس از انقضاى مدت مذکور برابر مقررات 

اقدام خواهد شد.م-الف: 8710
رضا سارانى -مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

دادنامه 
/ کالســه پرونــده:140/38/96 شــماره دادنامــه 96/8/24 - 1035 خواهان:بانک مهر 
اقتصاد به مدیریت بهروز درخشــان به وکالت نرگس محمدى فرزند عباس به نشــانى قم، فلکه 
جهــاد، 45 متــرى رضوى، نبش کوچه 3 پالك 1 طبقه فوقانى پســت بانک خواندگان: 1- ســیمه 
عظیمى نیا فرزند عابدین به نشانى قم، بلوار امین، کوچه 31 کوچه 10 پ 114 2- على سعادت 
نژاد قمشــلو فرزند قربانعلى به نشــانى قم، شــاه ابراهیــم، کوچه شــهردارى، فرعى اول پالك 
11 خواســته: مطالبــه وجه باســتناد یک فقره چک عهده عهده بانک تجارت شــعبه ســوم خرداد 
به مورخه 1389/6/13 به مبلغ 13000000 ریال بانضمام کلیه خســارات دادرســى از جمله 
خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تاریخ چک لغایت اجراى حکم حق الوکاله وکیل و هزینه 
دادرســى گردشــکار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفیت خواندگان فوق تقدیم 
داشــته که پس از ارجاع به این شــعبه در وقت مقرر شــورا با عنایت به جامع محتویات پرونده 
مفاد دادخواســت تســلیمى و مدارك پیوســتى از جمله مالحظه مصدق مســتندات تقدیمى ختم 
رســیدگى را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور راى مى نماید. راى شــورا با استعانت از ا..  
قادر متعال نظر به دادخواســت خواهان فوق بــه وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق الذکر به 
اســتناد یک فقره چک متعلق به آقاى على ســعادت نژاد عهده بانک تجارت شعبه سوم خرداد قم 
به شــماره ســریال 492782 به تاریخ 1389/6/13 از شماره حساب جارى 1529080359 و 
ظهرنویســى خوانده ردیف اول و گواهینامه عدم پرداخت بانک تجارت شــعبه ســوم خرداد قم 
به مورخه 89/6/13 بانضمام کلیه خســارات دادرســى از جمله خســارت تاخیــر تادیه از زمان 
سررســید تاریخ چک لغایت اجراى حکم حق الوکاله وکیل هزینه علیهذا شــورا مســتندا به ماده 
199 ق.آ.د.م وبا عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد دادخواست تسلیمى و استماع اظهارات 
وکیل الیحه تقدیمى وکیل خواهان و مدارك پیوستى از جمله مالحظه مصدق مستندات مذکور و 
قرارداد تسهیالت بنحو فروش اقساطى به شماره 409607 که به تایید طرفین رسیده و گواهى 
اســتعالم صورت وضعیت تســهیالت وام گیرنده ســمیه عظیمى نیا بابت دریافت اصل تسهیالت 
بــه مبلــغ 11000000 ریال طى مــدت 34 ماه از قــرار ماهیانه مبلغ 533000 ریــال از تاریخ 
سررســید اولین قســط بــه مورخه 87/10/4 لغایــت 1389/9/4 و پرداخت تعداد 1 قســط و 
مانــده اصل بدهــى به مبلغ 12029040 ریال و  مانده وجه التزام (خســارت تاخیر تادیه دین) 
بمبلغ 2470960 ریال و نرخ خســارت تاخیر تادیه 6 درصد محاســبه جمعى نرخ سود و خسارت 
تاخیر تادیه تســهیالت 19 درصد و جمع کل مانده بدهى 14500000 ریال طبق آخرین صورت 
وضعیت بدهکارى تســهیالت وام گیرنده به تاریخ 96/7/16 و تایید رســید پرداختى تسهیالت 
نامبرده که توسط وکیل خواهان ارائه گردیده که جملگى داللت بر دریافت تسهیالت به مبلغ فوق 
الذکر توسط وام گیرنده داشته و چک و سفته موصوف بابت تضمین قرارداد اخذ شده و با توجه 
به اینکه به گردش در نیامده و از منشا خود جدا نشده است لذا ایرادات به قرارداد پایه قابل 
استماع است و چک و سفته موصوف در حدود قرارداد پایه قابل مطالبه است و اینکه خواندگان 
با وصف ابالغ و نشــر آگهى در جلســه مقرر حاضر نشــده اند و الیحه دفاعیه اى نیز ارائه ننموده 
اند بنابراین شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان و با توجه به اینکه دلیل و مستندى که 
حاکــى از برائت ذمه خواندگان یا بى اعتبارى چک و ســفته موصوف باشــد. ارائه ننموده اند لذا 
استحقاق خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده، اوال در خصوص اصل خواسته مستندا به مواد 
198،515،519 ق.آ.د.م و مــواد 310، 313، 314 ق.ت ناظر به ماده 249 همان قانون و مواد 
10، 219، 223، 271، 1284 و 1301 ق.م و بند ب تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچک 
و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 
15 قانــون عملیــات بانکــى بدون ربا مصوب ســال 1376 و قانون الحاق دو تبصــره به ماده 15 
اصالحــى قانون عملیات بانکى بــدون ربا حکم بر محکومیت خواندگان بنحــو تضامنى به پرداخت 
مبلغ 12029040 ریال بابت اصل دین و ســود ناشــى از قرارداد و نظر به قاعده فقهى الضرر و 
تســبیب بابت هزینه دادرســى به ماخذ محکوم به مبلغ 350726 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نماید ثانیا در خصوص خســارت تاخیر تادیه چک 
و ســفته موصوف حســب قرارداد مذکور بند 4 نظر به اینکه پایان قرارداد تســهیالت در مورخه 
89/9/4 پایــان یافتــه و ایضا اینکه خســارت تاخیر تادیه بر مبناى قــرارداد از قرار 30 درصد 
ســاالنه توافــق گردیده و از طرفــى باتوجه به ماده 522 ق.آ.د.م  متضمــن حکم آمره اى در باب 
خسارت تاخیر تادیه است که به موجب آن هرگونه قراردادى که به تراضى طرفین بر مازاد این 
حکم تعیین و واقع گردد آن مبلغ مازاد بالاثر اســت و قرارداد تنظیمى فى مابین خواهان و وام 
گیرنده که بر اســاس ماده 15 عملیات بانکى راب الزم االجــرا گردیده، هرگز داللتى بر ضرورت 
اجراى قرارداد یا شرطى که بلحاظ ممانعت با موازین شرعى و قانونى که باطل و حرام باشد، ندارد 
و اشــتراط مبلغى زائد بر ماخذ مقرر در مــاده 522 قانون مزبور بلحاظ حمایتى و آمره بودن حکم 
مقرر در آن، خالف قانون و از مصادیق بارز رباى قرضى و بعالوه طبق قاعده اصولى شــرط نســخ 
حضور وقت عمل اســت و ق.آ.د.م (موخر الصویب) اقوى ظهورا بر ماده 15 قانون عملیات بانکى 
بــدون ربا (خاص مقدم) اســت، علیهذا مــاده 522 ق.آ.د.م (عام موخر) اولى و ناظر (ناســخ) بر 
قانون عملیات بانکى بدون ربا (خاص مقدم) است که این آخرین اراده قانونگذار در باب خسارت 
تاخیر تادیه است و ایضا مستندا به قاعده فقهى اکل مال بالباطل و اصل 47 و 49 قانون اساسى 
و مواد 301، 302 305، 303، 975 و بند ماده 3 ماده 232 ق.م و ماده 6 ق.آ.د.م خالف شرع 
و اخالق حســنه مخل نظر عمومى  اســت و در نتیجه باطل اســت لذا شورا بلحاظ مطالبه خواهان و 
امتناع خواندگان در بابت مطالبه خســارت تاخیر تادیه حســب شــاخص بانک مرکزى وارد و ثابت  
تشــخیص داده مســتندا به ماده 15 قانون عملیات بانکى بدون ربا مصــوب 1376 و ماده 522 
ق.آ.د.م مصوب سال 1379 حکم بر محکومیت تضامنى خواندگان به پرداخت اقل مبلغین از بین 
خسارت قابل محاسبه براساس شاخص قیمت ساالنه بانک مرکزى و مبناى مندرج در قرارداد 19 
درصد خواسته در سال از تاریخ سررسید چک 89/9/4 لغایت اجراى حکم در حق خواهان صادر 
که در زمان اجرا توسط واحد اجراى احکام مدنى محاسبه خواهد شد و نیز نسبت به مابه التفاوت 
تمبر دادرسى خسارت تاخیر تادیه در واحد اجرا وصول و ایصال به صندوق دولت خواهد گردید 
و در خصوص الباقى و مازاد خواسته، با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 522 ق.آ.د.م 
مستندا به مواد 197 ق.آ.د.م حکم به بى حقى خواهان صادر و اعالم مى نماید راى صادره غیابى 
و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهى 
در محاکم عمومى حقوقى قم مى باشــد. قاضى شــوراى حل اختالف شــماره 39 قم - کشــاورزى 
رونوشت برابربا اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال مى گردد.
دبیر شوراى حل اختالف شماره 39 قم

آگهى فقدان سند مالکیت
ش پ:98/44442 آقــاى قاســم حســینى نیــا بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 25607-
98/11/29 تنظیمــى دفترخانه 127 آمل طى درخواســت شــماره 98/11/13-96/41662 
تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى 524248 شش دانگ پالك شماره 768 فرعى از 52 اصلى 
واقــع در بخــش 9 ثبت آمل که در صفحــه 79 جلد 85 ذیل شــماره 15299 ثبت گردیده و در 
اثــر جابجایى مفقود شــده را نموده اســت کــه 1/9 ( یک نهم) عرصه موقوفه اســت و دراجراى 
مــاده 120اصالحــى آیین نامــه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهى در یک نوبــت در روزنامه 
کثیراالنتشــار مــى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجــام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
میباشــند ظــرف مــدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام 
مــدت مقــرر اعتراض ارائه نگــردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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آگهى فقدان سند مالکیت
ش پ:98/43880 آقــاى حســن نجفى بــا ارائه استشــهادیه شــماره 44378-
98/11/28 تنظیى دفترخانه 34 آمل طى درخواست شماره 98/11/27-98/4388 
تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى 722267 شش دانگ پالك شماره 5066 فرعى از 
41 اصلى واقع در بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 242 جلد 470 ذیل شماره 95176 
ثبت گردیده و در اثر جابجایى مفقود شده را نموده است که دراجراى ماده 120اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهى در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار 
مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشند 
ظــرف مــدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهــى اعتراض خود را به همراه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس 
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 

به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى حصر وراثت
آقــاى عیســى ســام خانیانى فرزند بخشــعلى به شــرح درخواســتى که به شــماره 
1/980397 این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که شادروان بخشعلى ســام خانیانى فرزند غالم شماره شناسنامه 191 
صــادره تنکابن در تاریــخ 98/6/10 بدرود زندگى گفته، ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-عیسى سام خانیانى شماره شناسنامه 635 کدملى 2219782972  
پسر متوفى2-سیما سام خانیانى شماره شناسنامه  476 کدملى 2218666405 دختر 
متوفى3-بانــو جلیلى مقدم شــماره شناســنامه 617 کدملى 2218218550 همســر 
متوفــى 4-اســحاق ســام خانیانى شــماره شناســنامه  و کدملى 2210042771 پســر 
متوفى5-حوا سام خانیانى شماره شناسنامه  475 کدملى 2218666391 دختر متوفى 
6-کلثوم سام خانیانى شماره شناسنامه   و کدملى 2219630706 دختر متوفى والغیر، 
اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبت آگهى مى 
نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاریخ نشر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بخش نشتا-ابوالقاسم قاسم زاده

آگهى اخطاریه دفترخانه
جناب آقاى حمید هوشــیارى آلمانى با احترام به شــما اخطار مى شــود همســر شما 
خانــم الهام مصطفى زاده با ارائه مســتندات قانونى خواهان ثبت طالق فى مابین اســت 
لذا مقتضى اســت ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشــار روزنامه با در دســت داشــتن 
شناســنامه و کارت ملى  به دفترخانه ازدواج و طالق 18 و 5 رامســر به نشانى مازندران 

رامســر خیابان اســتاد مطهرى نارنج بن روبه روى چاپخانه ارجمند مراجعه نمایید در غیر 
این صورت مطابق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد.م/الف

سردفتر رسمى ازدواج 18و طالق 5 رامسر-رضا صائبى

آگهى مزایده
دایره اجراى احکام مدنى بابل در نظر دارد در پرونده اجرایى به  کالسه 982036 
لــه محمد مهدى نیا باوکالت صدقى به طرفیت احمدرضا نعمت زاده جهت وصول محکوم 
بــه و هزینه هــاى اجرایى به مبلــغ 162000000 ریال در خصوص مزایده 3 ســیر از 
240 ســیر از ششــدانگ عرصه و اعیان موقوفى یک قطعه به مســاحت 140 مترمربع 
به شــرح کارشناســى ملک به آدرس بابل میدان قاضى کتى جاده ســاحلى ملک محکوم 
علیه را از طریق مزایده در تارخى 98/12/12 دوشــنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر 
شــعبه دو اجراى احکام حل اختالف دادگسترى بابل به فروش برساند.مزایده از قیمت 
پایه به مبلغ 14,000,000,000 ریال آغاز و به باالترین بهاى پیشنهادى واگذار خواهد 
شــد. برنده مزایده باید پیشــنهاد ده درصد بها را فى المجلس و مابقى را حداکثر ظرف 
یک ماه پرداخت نماید. در صورت انصراف مبلغ پرداختى پس از کسر هزینه مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شــد و کلیه هزینه هاى انتقال نیز با خریدار مى باشد.متقاضیان 
مــى توانند تا پنــج روز قبل از مزایــده با هماهنگى اجــرا از مال مــورد مزایده بازدید 

نمایند.م/الف
             مدیر اجراى احکام مدنى شعبه دوم حل اختالف بابل-قاسمعلى قربان زاده

آگهى حصر وراثت
آقــاى محمدرضــا صادقیــان وکیــل محمد بهــرام پــور داراى شــماره شناســنامه 
2050732678 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 14/1324/98 از ایــن شــورا  
درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید محمد 
صادقیان شــماره شناسنامه 408 در تاریخ 1398/4/2  در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-سید محمدرضا صادقیان 
فرزنــد ســید محمد شــماره شناســنامه 2050732678 پســر متوفى2-ســیده کوثر 
صادقیان فرزند ســید محمد شــماره شناســنامه4980052029 دختر متوفى3-فضه 
خان پور فرزند حســینعلى شــماره شناســنامه 2062016263 همســرمتوفى4-عالیه 
کارآمد فرزند حسنجان شماره شناسنامه 49 مادر متوفى5-سید احمد صادقیان فرزند 
ســید حســن شماره شناســنامه 5 پدر متوفى.  اینک شــورا با انجام تشریفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را یک نوبت آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضــى دارد یا وصیت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهاردهم شوراى حل اختالف بابل-سیده زهرا حسینى

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى مسكن فرهنگيان گنبد به شماره ثبت 395 و شناسه ملى 10700114194 درساعت (9) صبح روز يكشنبه 
مورخ 1398/12/11 درمحل شهرستان گنبدكاووس– خيابان مدرس روبروى پارك ظفر سالن فرهنگى بسيج كد پستى 4971849365 تشكيل مى گردد. لذا از كليه اعضاى 

محترم تعاونى دعوت بعمل مى آيد جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير دراين جلسه حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيات مديره و مديرعامل و بازرس
2- تصميم گيرى تصويب صورت هاى مالى منتهى به سال 1397

3- تصميم گيرى در خصوص بودجه پيشنهادى سال 1398
4- تعيين تكليف خط و مشى شركت در سال جارى

5-تصميم گيرى درخصوص پروژه هاى شركت
6-تصميم گيرى درخصوص پاداش و حق جلسه اعضاى هيات مديره و بازرس

الزم به يادآورى است كه: اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مى توانند حق خود را جهت حضور و دادن راى در اين مجمع به يك نماينده تام االختيار 
خود واگذار نمايند. هرنفرعضو حداكثر نمايندگى 3 نفر عضو و هر غيرعضو نمايندگى فقط يك عضو را به همراه داشته باشد و حضورتوام عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع 
عمومى ممنوع است. عضو و نماينده وى مى بايست ازتاريخ 1398/12/03 لغايت 1398/12/08 از ساعت 8 صبح لغايت 12 ظهر تواما به بارزس تعاونى مستقر در دفتر شركت 

تعاونى به آدرس: خيابان 17 شهريور غربى نرسيده به فلكه ترمينال كد پستى: 4971934495 جهت تائيديه نمايندگى خود مراجعه نمايند.
تذكر : وكالتنامه هايى كه مشخصات كامل وكالت دهنده و وكالت گيرنده تكميل نگرديده باشد و ممهور به مهر تعاونى و امضاء بازرس نباشد مورد پذيرش قرار نگرفته و ابطال 

خواهند گرديد.
*اين جلسه با حضور هر تعداد  نفر از اعضاء و نمايندگى هاى آنان رسميت خواهد يافت.

افتخارالدين افتخارى- رئيس هيات مديره شركت تعاونى مسكن فرهنگيان گنبد 


