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آگهى مفقودى
شناســنامه خــودرو ســوارى پژو 405 تيــپ i 1,8 مــدل 1388 رنگ نقــره اى متاليك به شــماره موتور 
12488144170 ، شــماره شاسى NAAM01CA49E114142 و شماره پالك 399 ج 63 – ايران 84  بنام 

فرشيد مرادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مــدرك فــارغ التحصيلــى اينجانــب على اصغــر ابويســانى فرزنــد ابراهيم به شــماره شناســنامه 877 
صادره از ح 3جغتاى در مقطع كاردانى رشــته دامپزشــكى صادره از واحد دانشــگاهى آزاد ســبزوار با شــماره 
پرونــده127005368 مفقــود گرديــده وفاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصــل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد سبزوار به نشانى مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سبزوار ارسال نمايد. (نوبت 

سوم)   تاريخ چاپ : 94/6/9   

ســند كمپانــى خودرو ســوارى پژو پــارس مدل 82 شــماره موتــور 22828213697 شــماره شاســى 
82813576 شــماره پالك 335 ل83 ايران 44 بنام صفر على مســكنى فرزنــد محمدتقى مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

ســند كمپانى و شناســنامه مالكيت و تسلســل اســناد با كليه مدارك پژو405GLI مــدل84 پالك 82-
796س15ش موتور 12484027300 شاسى 16204650 به نام مهناز احمدى مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. 

اينجانــب مظفــر خان پــور مالك خــودروى پــژو405 ش بدنــه NAAM01CA29E102099 ش موتور 
12488060020پالك 62-843ج92 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى سند خودروى 
مذكــور را نموده اســت . لذا چنانچه احدى ادعايــى درخصوص خودروى فوق دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر 
منطقه اى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از 

مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب بهزاد ســليمى مالك خودروى پيكان به شــماره بدنه 79513886 ش موتور 91127908444 
پالك68-616ص62 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده 
اســت . لــذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خــودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى ســارى 
واقع در كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شــركت شــماليت مراجعه نمايند. بديهى اســت پس از مهلت مزبور 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

شاســى   13389009621 موتــور  ش   1389 مــدل  ســفيد   SD  206 ســوارى  ســبز  بــرگ 
NAAP41FD3AJ286953 پــالك 72-935ل16متعلــق به تقــى گرائيلى مفقود گرديــده و فاقد اعتبار مى 

باشد.

ســند كمپانى پژو GLX 405 مدل 1390 ش موتور 12490112589 شهربانى 82-414س86 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

 NAACA1CB4AF210982 سند خودرو سمند پالك 72-253هـ27 ش موتور 12488139352 شاسى
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. 

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب ســحر زراعى فرزند ابراهيم به شــماره شناسنامه 119 صادره از بندرعباس 
در مقطــع كارشناســى رشــته علمــى كاربــردى معمــارى صــادره از واحــد دانشــگاهى آزاد بندرعباس با شــماره 
168811400662 مفقــود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشــد .  از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد بندرعباس به نشانى بلوار دانشگاه – پرديس دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس 
ارســال نمايد.  تاريخ چاپ نوبت اول: 94/05/12 – تاريخ چاپ نوبت دوم : 94/5/26 – تاريخ چاپ نوبت ســوم : 

94/6/9 - بندرعباس
 

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حميده ســادات حســينى فارغانى فرزند ســيد يونس به شــماره شناســنامه 
1077 صادره از حاجى آباد در مقطع كارشناسى رشته معمارى صادره از واحد دانشگاهى آزاد بندرعباس با شماره 
168811400858 مفقــود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشــد .  از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به 
دانشــگاه آزاد اســالمى واحد بندرعباس به نشانى بلوار دانشگاه – پرديس دانشگاه آزاد اسالمى واحد بندرعباس 
ارســال نمايد.   تاريخ چاپ نوبت اول: 94/05/12 – تاريخ چاپ نوبت دوم : 94/5/26 – تاريخ چاپ نوبت ســوم 

: 94/6/9- بندرعباس

ســند مالكيت و  كارت ســبز يكدســتگاه وسيله نقليه موتور ســيكلت متين 200cc به رنگ سفيد به شماره 
شهربانى 15582-753 و شماره موتور 30062244 و شماره تنه 8802524 متعلق به آقاى محسن اخالقى فرزند 

حسينعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  نوبت دوم:94/6/1

پــالك خــودرو تويوتا 2000 به شــماره پالك انتظامــى 895ق25- ايــران 65 مدل 1983 و شــماره موتور 
2167940 و شــماره شاســى 606239 متعلق به ادريس بهرام زهى مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. سراوان – شماره 94/117

سند و فاكتور فروش و كارت مشخصات خودرو تويوتا 1600 به شماره پالك انتظامى 959ب12- ايران 73 و 
شماره شاسى 171880 و شماره موتور 2822300 متعلق به عبدالعلى رحمانيان فرزند محمد حسن مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان – شماره 94/118

ســند كمپانى خودرو پيكان سوارى سفيد روغنى مدل 1376 به شــماره انتظامى 784ج26- ايران 19 و به 
شماره شاســى 0076411831 و به شماره موتور 11127611003 بنام بابا مراد محمدى ده پهن مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 Z24045163Z سند كمپانى پاترول دو درب مدل 77 به شماره پالك 428ب93- ايران 87 و شماره موتور
و شماره شاسى PNK15Z618643 متعلق به محمد حسن سلطانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

زنجان

كارت هوشــمند ناوگان به شماره كارت 1394555 متعلق به كاميون اسكانيا به شماره شهربانى 183ع36- 
ايران 87 تعويض پالك 373ع59- ايران 87 مفقود گرديده و از اين تاريخ به بعد فاقد اعتبار است. زنجان

برگ ســبز و ســند موتور سيكلت فرزام تيپ CDI125 مدل 89 به شــماره موتور FS125090600296 و 
شماره تنه NE6***125F8911223 به شماره پالك 12344-481 متعلق به احمد كردى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

چون آقاى بهرام رضايى فرد مالك كاميون مدل 85 به شــماره انتظامى ايران 87-137ع34 با شماره شاسى 
37433316595511 و شــماره موتور 33593210096952 به علت فقدان ســند تقاضاى صدور سند المثنى 
نموده است لذا چنانچه هرگونه ادعايى در مورد خودروى مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهى 
با در دســت داشــتن مدارك كافى به دفتر فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر 8 جاده ساوه 

مراجعه نمايند. زنجان

ســند كمپانى پژو 405 مدل 84 به شــماره پالك 112د79- ايران 87 و شــماره موتور 12484099508 و 
شماره شاسى 14236025 متعلق به على طارمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

چون اينجانب بهبود مريمى مالك كاميون بنز ال /52/1921 مدل 1364 به رنگ سبز و به شماره شهربانى 
122ع71- ايران 63 و شماره موتور 10047581 و شماره شاسى 16568235 بعلت فقدان سند كمپانى تقاضاى 
صــدور المثنى نموده ام لذا چنانكه كســى ادعايى دارد ظرف 15 روز به دفتر فــروش ايران خودرو ديزل واقع در 

كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه كند پس از مهلت مذكور اقدام قانونى بعمل مى آيد. شيراز

چون آقاى على ولى نژاد احمد آبادى مالك كاميون كمپرســى بنز ال كا 2624 مدل 1982 به شــماره انتظامى 
728 ع71- ايران 54 با شماره شاسى 14958353 و شماره موتور 286918 به علت فقدان سند تقاضاى صدور 
سند المثنى نموده است لذا چنانچه هر گونه ادعايى در مورد خودروى مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ 
نشر آگهى با در دست داشتن مدارك كافى به دفتر فروش ايران خودرو ديزل واقع در تهران ، خيابان آزادى ، كوچه 

شهيد حبيب زادگان ، پالك 1 مراجعه نمايند. يزد

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

برابــر راى شــماره 139460319014006532 – 1394/05/3 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه  
بالمعارض  متقاضى آقاى ماشااهللا رفيعى پور  فرزند احمد  بشماره شناسنامه 8415 صادره ازجيرفت در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 190/84 متر مربع پالك 354 فرعى از 581 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك – فرعى 
از 581 اصلى قطعه دو واقع در اراضى حسين آباد جيرفت بخش 45 كرمان خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم 
ســيديان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

 جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

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

برابــر راى شــماره 139460319014005627 – 94/04/06 هيــات دوم  موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه  
بالمعارض  متقاضى  خانم عذرى مشايخى ساردو فرزند اصغر بشماره شناسنامه 10 صادره ازجيرفت در ششدانگ 
يك باب مغازه به مساحت 29/50 متر مربع پالك 285 فرعى از 556 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك – فرعى از 
556 اصلى قطعه 5 واقع در اراضى سنگ سفيد ساردوئيه جيرفت بخش 34 كرمان خريدارى از مالك رسمى آقاى 
سيد عباس فاطمى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود 
در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

 جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

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

برابــر راى شــماره 139360319014024468 – 93/10/17 هيــات دوم  موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه  
بالمعارض  متقاضى آقاى اميد على درينى  فرزند مراد بشماره شناسنامه 49 صادره ازجيرفت در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 812 متر مربع پالك 480 فرعى از 47- اصلى مفروز و مجزى شده از پالك – فرعى از 47 – اصلى 
قطعه يك واقع در اراضى احمد آباد عنبر آباد بخش 45 كرمان خريدارى از مالك رســمى آقاى منوچهر ســلمان زاده 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
– دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

 جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

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

برابــر راى شــماره 139460319014005654 – 94/04/07 هيــات دوم  موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه  
بالمعارض  متقاضى آقاى محمود تناور فرزند اله مراد بشماره شناسنامه 253 صادره  ازعنبرآباد در ششدانگ يك 
باب خانه به مســاحت 330/10 متر مربع پالك 332 فرعى از 45- اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك – فرعى از 
45 – اصلى قطعه يك واقع در اراضى خدا آفرين عنبرآباد بخش 45 كرمان خريدارى از مالك رســمى آقاى ســيد 
محمد موسوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض – دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/05/26
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1394/06/09

 جواد فاريابى ،رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

متن آگهى
خواهــان حميد آزادى دادخواســتى به طرفيــت خوانده/ مينا ياورى به خواســته صدور گواهــى عدم امكان 
ســازش به درخواســت زوج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرج نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 19 دادگاه 
خانــواده كــرج واقع در كرج، ميدان نبوت ، بلــوار مالصدرا، روبروى پارك نبوت ، مجتمع خانواده ارجاع و به كالســه 
9409982611900642 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/08/19 و ساعت 10/30 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/24677
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 19 دادگاه خانواده كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى خالد صبوحى ســرجو داراى شناســنامه شــماره 3701732345 به شــرح دادخواســت به كالســه 
94-542 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد صالح 
صبوحى سرجو بشناسنامه 1299 در تاريخ 94/5/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به : 1- محمد عالم صبوحى ســرجو فرزند محمد صالح بــه ش ملى 3690042240 
متولــد 1368 صادره ســراوان پســر متوفى 2- محمــد امين صبوحى ســرجو فرزند محمد صالــح به ش ملى 
3701762988 متولد 1366 صادره ســراوان پسر متوفى 3- خالد صبوحى سرجو فرزند محمد صالح به ش 
ملى 3701732345 متولد 1365 صادره ســراوان پســر متوفى4- محمد اشرف صبوحى سرجو فرزند محمد 
صالح به ش ملى 3700061765 متولد 1354 صادره ســراوان پســر متوفى5- محمد يوسف صبوحى سرجو 
فرزند محمد صالح به ش ملى 3701349894 متولد 1348 صادره ســراوان پســر متوفى 6- ســارا صبوحى 
ســرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3690236861 متولد 1371 صادره ســراوان دختر متوفى 7- آســيه 
صبوحى ســرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3690164273 متولد 1370 صادره سراوان دختر متوفى 8- 
سميه صبوحى سرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3701441596 متولد 1363 صادره سراوان دختر متوفى 
9- كلثوم صبوحى ســرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3701417075 متولد 1362 صادره ســراوان دختر 
متوفــى 10- گلى بى بى صبوحى ســرجو فرزند محمد صالح به ش ملــى 3701408270 متولد 1361 صادره 
سراوان دختر متوفى 11- حميده صبوحى سرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3702376026 متولد 1356 
صادره سراوان دختر متوفى 12- زر بى بى صبوحى سرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3700049390 متولد 
1352 صادره سراوان دختر متوفى 13- مريم صبوحى سرجو فرزند محمد صالح به ش ملى 3700042213 
متولد 1350 صادره سراوان دختر متوفى 14- گسو دهقانى سرجو فرزند آدينه به ش ملى 3701317641 
متولد 1332 صادره ســراوان همســر متوفى بجز از افراد ياد شــده فوق وارث ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. بشماره 94/542
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر اسدى با وكالت آقاى فرزاد غنى داراى شناسنامه شماره 1365 به شرح دادخواست به كالسه 
395/965/94 اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اسداله 
اسدى بشناسنامه 12 در تاريخ 94/4/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- اكبر اســدى به ش ش 1365 پسر متوفى 2- فضل اله اسدى به ش ش 17762 پسر 
متوفى 3- اكرم اســدى به ش ش 17763 دختر متوفى 4- اعظم اســدى به ش ش 1364 دختر متوفى 5- 
فرزانه اسدى به ش ش 1889 دختر متوفى 6- مريم اسدى به ش ش 1058 دختر متوفى 7- زهرا شفيعى 
كوشك به ش ش 802 همسر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2387
رئيس شعبه 965 شوراى حل اختالف رى

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظــر به اينكه آقاى محمد ابراهيم زارعى داراى شناســنامه شــماره 7 به شــرح دادخواســت به كالســه 
278/94-14 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه كامل 
حســن آباد به شناسنامه 9 در تاريخ 94/2/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :1- محمد ابراهيم زارعى فرزند محمد على ش ش 7 متولد 1326 همسر مرحومه 
2- محمد زارعى فرزند محمد ابراهيم ش ش 0780276825 متولد 1370 فرزند مرحومه 3- سميه زارعى 
فرزنــد محمد ابراهيم ش ش 4915 متولد 1363 فرزند مرحومه 4- نرگس زارعى فرزند محمد ابراهيم ش 
ش 2814 متولــد 1361 فرزنــد مرحومه 5- زهره زارعى فرزند محمــد ابراهيم ش ش 1078 متولد 1356 
فرزنــد مرحومــه 6- زهرا زارعى فرزنــد محمد ابراهيــم ش ش 964 متولد 1352 فرزنــد مرحومه ، غير از 
نامبردگان فوق الذكر وارث ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبى يك نوبت 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 شورا – شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى امير مســعود همتى نيك به شماره شناسنامه 3318 به شــرح دادخواست به كالسه 79/2/94 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شــادروان حسين همتى نيك به 
شماره شناسنامه 1 در تاريخ 94/3/10 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- امير مســعود همتى نيك فرزند حســين به ش ش 3318 صادره از تهران فرزند متوفى 
2- هاجــر احمــدى فرزند على به ش ش 4 صادره از دماوند مادر متوفى 3- پروين شــجاع الدين فرزند احمد 
به ش ش 126 صادره از دماوند همســر متوفى 4- مريم همتى نيك فرزند حســين به ش ش 965 صادره از 
تهران فرزند متوفى 5- ليال همتى نيك فرزند حسين به ش ش 908 صادره از تهران فرزند متوفى 6- سارا 
همتى نيك فرزند حسين به ش ش 27868 صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او 
مي باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهي صادر خواهد 

شد. م الف/2624
رئيس شوراي حل اختالف حوزه 2 دماوند

متن آگهى 
خواهان عبدالناصر تخله دادخواستى به طرفيت خوانده گان شركت آذر كيميا پالست و محمد على رضى 
قزلجه و هادى فرمانى باســمنج به خواســته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان گنبد كاووس 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان گنبد كاووس واقع در استان گلستان ، شهرستا 
گنبدكاووس ، خيابان طالقانى شرقى ، خيابان شكوفه ، جنب جايگاه سوخت معصومى كدپستى 4979163768، 
تلفن: 01725581610 ، پورتال دادگسترى كل استان گلســتان: http://dadgolestan.ir ارجاع و به كالسه 
9409987157300199 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/07/18 و ساعت 10/00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده گان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين داردسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شــود تا خوانده گان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان گنبد كاووس- لطيفه اصحابى

آگهى ابالغ محاسبه مهريه به نرخ روز پرونده كالسه 9400168 اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله پيرو آگهى ابالغ محاسبه مهريه به نرخ روز به شماره 94/5/3-139405106218000735 
در موضوع پرونده كالســه فوق له ســحر صاعدى و عليه ورثه مرحوم حســن باغجرى و پيرو اجرائيه ابالغ شده 
از طريق درج در روزنامه مورخه 94/4/25 سياســت روز بدينوســيله اخطار مى گردد طبق درخواســت مجدد 
بســتانكار و ارائه گواهى فوت و برابر آئين نامه الحاق يك تبصــره به ماده 1082 قانون مدنى ميزان وجه نقد 
مهريه مندرج در قبض اقســاطى شــماره 441638 سند نكاحيه شــماره 16105 تنظيمى در دفترخانه ازدواج 
شماره 43 شهر سبزوار به مبلغ يك ميليارد و يكصد و شصت ميليون و نهصد و بيست و چهار هزار و نود و دو 

ريال محاسبه گرديد كه مراتب بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد. تاريخ انتشار: دو شنبه 1394/6/9
رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار- اميد خيرخواه

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى آق اويلى گرگانلى دوجى وكالتاً از طرف وراث مرحوم آدينه قلى گرگانلى دوجى با ارائه دو برگ استشهاديه 
گواهى شده ادعا نموده كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين داراى پالك شماره 106 فرعى از 187- اصلى 
بخش 4 ثبت كالله ذيل ثبت 3802 صفحه 68 دفتر جلد 20 ثبت و صادر گرديده و آن را مفقود نموده است تقاضاى 
صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده است از اين رو به استناد ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت 
مراتب در يك نوبت آگهى مى گردد تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود باشد. ظرف مدت 10 روز از تاريخ آگهى ، اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مستندات 
به اين اداره تسليم نمايند در غير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات ، نسبت به صدور مالكيت 

المثنى اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى: دوشنبه مورخه 94/06/09- م الف/8338
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كالله- هوشنگ مشانى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى آق اويلى گرگانلى دوجى وكالتاً از طرف وراث مرحوم آدينه قلى گرگانلى دوجى با ارائه دو برگ استشهاديه 
گواهى شده ادعا نموده كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين داراى پالك شماره 107 فرعى از 187- اصلى 
بخش 4 ثبت كالله ذيل ثبت 3803 صفحه 71 دفتر جلد 20 ثبت و صادر گرديده و آن را مفقود نموده است تقاضاى 
صدور المثنى سند مالكيت را از اين اداره نموده است از اين رو به استناد ماده 120 اصالحى آئين نامه قانون ثبت 
مراتب در يك نوبت آگهى مى گردد تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله ديگرى انجام داده و يا مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود باشد. ظرف مدت 10 روز از تاريخ آگهى ، اعتراض كتبى خود را ضمن ارائه مدارك و مستندات 
به اين اداره تسليم نمايند در غير اين صورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات ، نسبت به صدور مالكيت 

المثنى اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى: دوشنبه مورخه 94/06/09- م الف/8337
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان كالله- هوشنگ مشانى

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان فرنگيس لك دادخواســتى مبنى بر مطالبه اجورات معوقه و خسارات بطرفيت جواد خراسانى تسليم 
دفتر دادگاه شعبه بخش رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 722/1/94 براى مورخ شنبه 94/7/11 ساعت 
4/30 عصر تعيين وقت گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جوابيه كثيراالنتشار آگهى شود تا خوانده از 
تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه اى از دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى 

خواهد كرد.م الف/2623
مدير دفتر شعبه اول رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله به متهم مجهول المكان آقاى فرشيد معظمى گودرزى فرزند غالمعباس كه مشخصات بيشترى از 
وى در دسترس نمى باشد ابالغ ميشود به موجب محتويات پرونده كالسه 9409986622400347 متهم به ترك 
انفاق نسبت به خانم حديث گودرزى فرزند عباسعلى ميباشد لذا نظر به اينكه وقت رسيدگى به اين پرونده مورخ 
1394/7/11 ساعت 9 تعيين شده است جهت رسيدگى و اخذ توضيح در اين مرجع واقع در دادگسترى بروجرد 
شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 بروجرد حاضر گردد عدم حضور مانع از تصميم دادگاه نميباشد اين آگهى به تجويز ماده 

115 ق آ د ك جهت ابالغ قانونى به نامبرده يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد.
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 بروجرد

متن آگهى احضار متهم 
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)

مجتمع دادگاه هاى جزايى شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواست شماره 5105610 در پرونده كالسه 
9409988322300292 بــراى حــاج ناصــر احمدى به اتهام تصرف عدوانى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به 
موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/07/20 ساعت 08:00 تعيين گرديده است با 
عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 

م الف /2398
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (106 جزائى سابق)

آگهى احضار و ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى
به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى، بدينوسيله به ياسر رستمى فرزند حبيب فعال مجهول المكان، 
ابالغ مى گردد حسب محتويات پرونده كالسه 9409988315600119 با توجه به شكايتى كه توسط وحيد هلولى 
و على ايراندوســت در حال تحقيقات اســت در اين شعبه متهم است به مشــاركت در ضرب و جرح عمدى كه وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است در موعد مقرر فوق جهت دفاع از اتهام انتسابى خويش در اين شعبه حاضر شويد، در 

غير اينصورت برابر مقررات اقدام مى گردد. م/ الف 972
 دفتر شعبه پنجم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اسالمى كرمانشاه

آگهى وقت اجراى قرار تحرير تركه
بدينوســيله اعالم مى نمايد به موجب دادخواســت خانم عطيه حســن زاده فرزند محمد على به عنوان ورثه 
مرحوم محمد هادى شهسوارى متوفى به تاريخ 94/4/5 لذا اقرار تحرير تركه آن مرحوم به شماره 382/94 مورخ 
94/5/31 صادر و وقت اجراى قرار مورخ 94/7/18 ســاعت 4/30 تعيين گرديده اســت لذا از ورثه يا نماينده 
قانونى آنها بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه حق بر تركه متوفى دارند يا وصيتنامه اى از وى در 
اختيار دارند دعوت مى شود در موعد مذكور در محل اين شورا واقع در كاشان خيابان باباافضل شعبه سى ام حاضر 

شوند. عدم حضور مانع اجراى قرار نخواهد بود. م الف/804
مسئول دفتر شعبه سى ام شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان / خواهانها حسنعلى طالبى دادخواست به خواسته جلب ثالث به طرفيت اميد نژاد آبى ، 
رضا اســفنديارى به دادگســترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه ششم دادگاه حقوقى به كالسه 940279 
ثبت و براى روز 94/8/17 ســاعت 8/30 صبح  وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خواندگان مجهول المكان 
بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبردگان ابالغ 
ميگردد كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب 

شده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. م الف/836
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى كاشان

آگهى ابالغ
بدينوســيله به آقاى حمزه هاديان نژاد فرزند سلطانمراد فعالً مجهول المكان ابالغ مى گردد خانم غزل وراثى 
فرزند محمد حســين دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ هفت ميليون و نهصد هزار ريال بابت يك فقره چك به 
شــماره 2388/153567 مورخ 93/12/10 عهده بانك تجارت شــعبه آزادگان به طرفيت شــما تقديم اين شورا 
نموده كه به شــماره 9409983588400121 ثبت كالسه و وقت رسيدگى ساعت 16:00 مورخ 1394/07/29 
تعيين گرديده است شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دفتر اين شورا واقع در يزد خيابان فرخى ساختمان شوراى 
حل اختالف دادگســترى يزد مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواست و ضمايم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ 

خواهد شد. م الف/2216
مسئول دفتر شوراى حل اختالف حوزه 4 شهرستان يزد

آگهى مفقودى
اينجانب مسعود عرب تيمورى مالك خودرو به شماره شهربانى 885ن75- ايران 12 و شماره شاسى 82512804 
و شماره موتور 11158237057 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا 
چنانچه هر كس ادعائى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد لذا بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. هشترود

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه قانون ثبت
چون آقاى ســيد صادق محمديان مغانى مالك ششدانگ يك باب ساختمان باستثناء ثمن اعيانى پالك 33/1089 
اصلى بخش دو شــاهرود باستناد تبصره فوق الذكر درخواست ارزيابى ثمن اعيانى ششدانگ پالك 33/44 كه متعلق 
به خانم خديجه باالنده را نموده اســت موضوع به كارشــناس رسمى دادگسترى ارجاع و ثمن اعيانى ششدانگ به مبلغ 
سه ميليون ريال ارزيابى گرديده است لذا شايسته است خانم نامبرده جهت دريافت وجه مزبور به اين اداره مراجعه يا 
در صورت هرگونه ادعا و تضييع حق حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى به دادگاه صالحه مراجعه طرح دعوى باين 
اداره ارسال نمايند در غير اينصورت پس از سپرى شدن مدت مزبور اداره ثبت برابر مقررات اقدامات بعدى را معمول 

مينمايد. تاريخ انتشار: 94/6/9
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى دعوت به افراز
شماره 121/11960- نظر به اينكه آقاى محمد رضا تقى پور اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف ساير ورثه تقى 
پور بموجب درخواست شماره 121/11625-94/5/31 تقاضاى افراز سهم خود از پالك 1/2014- واقع در بخش دو 
ثبتى شاهرود را نموده و در ذيل تقاضاى خود اعالم نموده كه به  ديگر مالكين مشاعى ورثه اسداهللا بازدار بنامهاى عزت 
اهللا تقى پور و محمد تقى بازدار و عصمت صفارى و فاطمه بازدار و فاطمه بازدار و معصومه بازدار و آسيه بازدار دسترسى 
ندارم و از طريق صدور آگهى اقدام شود لذا بدينوسيله به استناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع به 
كليه مالكين مشاعى و همچنين به اشخاصى كه در پالك مذكور ذينفع مى باشند اعالم مى دارد كه افراز سهمى خواهان در 
مورخه 94/6/31 ساعت 9/00 صبح درمحل وقوع ملك انجام خواهد شد لذا در محل وقوع ملك حضور يافته تا توسط 
نقشه بردار و نماينده ثبت معاينه محل به عمل آيد و عدم حضور خواندگان مانع از انجام عمليات افراز نخواهد بود اين 
آگهى مطابق ماده 17 آئين نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به كليه افراد ذينفع ابالغ و معترضين مى توانند به 

اداره ثبت و يا دادگاه صالحه محل مراجعه نمايند و اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى شود. تاريخ انتشار: 93/6/9
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

متن آگهى
خواهان / هاشــم احمدى مشعوف دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم ناصر چهاردولى به خواسته وارد ثالث 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان همدان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه حقوقى شهرستان همدان واقع 
در دادگسترى همدان ارجاع و به كالسه 9409988110400304 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/08/05 
و ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقى شهرستان همدان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان/ شاكى بانك ملت به مديريت على ديواندارى دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم على اكبر گيوه و مهدى 
شهبازى و امين تقى نجات به خواسته مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه سفته تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان همدان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان همدان واقع در دادگســترى همدان ارجاع و به كالســه 9309988159300282 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1394/07/25 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
 منشى دادگاه حقوقى شعبه سيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ابوالقاســم مكى داراى شــماره شناســنامه 145 به شرح دادخواســت به كالســه 187/8/94 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقا جعفر مكى به شماره شناسنامه 146 در تاريخ 
94/1/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين فوت مرحوم منحصر است به: 1- آقا ابوالقاسم مكى 
فرزند سيد محمود ش ش 145 صادره بروجرد برادر متوفى، ضمن انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزدش باشد در تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

دادنامه
پرونده كالسه 9309988159400159 شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهر همدان (105 جزايى سابق) دادنامه 
شماره 9409978112500418 ، شاكى: آقاى كامران مهدوى امجد فرزند جعفر به نشانى همدان ، شهرك فرهنگيان فاز 
1 ميدان دانش آموز ك ظفر پ 16- متهم: آقاى محمد رضا محمدى به نشانى مجهول المكان ، اتهام: ضرب و جرح عمدى ، 
گردشكار: دادگاه با بررسى پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمد رضا محمدى داير بر ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شكايت آقاى 
كامران مهدوى امجد فرزند جعفر با توجه به محتويات پرونده ، كيفرخواست صادره ، شكايت شاكى و گزارش مرجع انتظامى 
و نظريه پزشكى قانونى و عدم حضور متهم در دادگاه و ارائه هرگونه دفاع موجهى عليرغم ابالغ از طريق نشر و ساير قراين 
موجود در پرونده دادگاه اتهام نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد 448و401و709و714 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 و ماده 614 قانون تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب 1375 حكم به محكوميت متهم به پرداخت چهار 
و نيم هزارم ديه كامل بابت كبودى آرنج راست و سمت چپ گردن و ساعد راست و يك دهم از يك سوم از يك صدم 
ديه كامل بابت حارصه بند آخر انگشت اول دست راست و چهار و نيم هزارم ديه كامل بابت كبودى قفسه سينه و كبودى 
بازوى چپ و كبودى بازوى راست و نيم درصد ديه كامل بابت حارصه ساعد چپ در حق شاكى صادر و اعالم مى نمايد و از 
حيث جنبه عمومى موضوع به لحاظ بيم تجرى مرتكب و خوف جامعه متهم به تحمل 2 سال حبس محكوم ميگردد راى صادره 
غيابى و ظرف ده روز قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان همدان مى باشد. 
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهر همدان

«آگهى موضوع ماده 210 امور حسبى»
در خصوص دادخواست خانم فرزانه يادگارى فرزند غالمعلى با وكالت نفيسه همدانى به طرفيت 1- مرد على 2- 
محمد على 3- احمد 4- محمود 5- حسين 6- عليرضا 7-بهنام همگى يادگارى فرزندان غالمعلى دائر بر تحرير تركه و 
براساس ماده 210 قانون امور حسبى به وسيله مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه حقى بر تحرير تركه متوفى آقاى 
غالمعلى يادگارى فرزند قربانعلى كه در تاريخ 92/8/23 در شــهر همدان فوت نموده اند و در روز يك شــنبه مورخه 
94/7/12 ساعت 11/30 صبح براى تحرير تركه در شعبه 121 شوراى حل اختالف همدان واقع در ميدان بيمه انتهاى 

كوچه مشكى حاضر و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى براى تحرير تركه حاضر شويد. 
مسئول دبيرخانه حوزه 121 شوراى حل اختالف همدان

دادنامه
پرونده كالســه 9309988114901264 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شــهر همدان (105 جزايى سابق) 
دادنامه شــماره 9409978112500414- شاكى: آقاى رضا شفيعى نهاد فرزند خدامراد به نشانى همدان سنگ 
ســفيد 18 مترى كارگر كوچه شــهيد عســگرى پالك 25 ، متهم: آقاى مهدى محمدى فرزند محمد به نشانى مجهول 
المكان ، اتهام: خيانت در امانت- گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به يارى از 
خداوند دادگر بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى دادگاه) درخصوص اتهام آقاى مهدى محمدى فرزند 
محمد داير بر خيانت در امانت موضوع شكايت آقاى رضا شفيعى نهاد فرزند خدامراد با توجه به محتويات پرونده ، 
كيفرخواست صادره ، شكايت شاكى و اظهارات ايشان مبنى بر اينكه متهم بابت مراسم اربعين از ايشان ظروف غذا 
كرايه كرده و قرار بر اين بوده كه فرداى آن روز آنرا برگرداند اما تا بحال از اســترداد آن خوددارى نموده اســت و 
بــا توجــه به گزارش مرجع انتظامى و اظهارات مطلعين (ص21و22) و عــدم حضور متهم در دادگاه و ارائه هر گونه 
دفاع موجهى على رغم ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى  و ساير قرائن موجود در پرونده دادگاه اتهام نامبرده را محرز 
دانسته و باستناد به ماده 674 قانون تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب سال 1375 حكم به محكوميت متهم 
به تحمل 3 سال حبس صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 10 روز قابل واخواهى در اين دادگاه و پس 

از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان همدان مى باشد.
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم مهين خاورزاده داراى شماره شناسنامه 207 به شرح دادخواست به كالسه 186/8/94 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابوالقاســم معظمى گودرزى به شــماره 
شناســنامه 56 در تاريــخ 94/5/9 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثــه حين فوت مرحوم منحصر 
است به: 1- مهين خاورزاده فرزند كريم ش ش 207 صادره بروجرد همسر متوفى 2- رزا معظمى گودرزى فرزند 
ابوالقاسم ش ش 9044 صادره بروجرد فرزند متوفى، ضمن انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزدش باشد در تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

دادنامه- تصميم نهايى
پرونده كالســه 9309988323301166 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9409978312600920- متهم: خانم ندا مرادى فرزند كرم رضا به نشانى متوارى ، اتهام: 
استفاده از شناسنامه مكرر (راى دادگاه) اتهام خانم ندا مرادى فرزند كرم رضا دائر بر استفاده از شناسنامه مكرر 
با وصف دارا بودن بيش از 18 سال به داللت گزارش اوليه اداره ثبت احوال كرمانشاه مبنى بر اينكه نامبرده بطور 
همزمان از دو ســند سجلى (شناسنامه) به شماره مسلســل هاى 984027 الف 22 بنام فروزان مرادى 906001 
الف 22 بنام ندامرادى استفاده نموده ، تصوير اسناد سجلى مربوط و متوارى بودن متهم محرز بوده و به استناد بند 
ب ماده 2 قانون تخلفات، جرائم و مجازات هاى مربوط به اسناد سجلى وى را به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاى 
نقدى محكوم و به استناد ماده 215 قانون مجازات اسالمى سند سجلى به شماره مسلسل 906001 الف 22 را كه 
بنام فروزان مرادى مى باشد ابطال مى نمايد و اعالم مى دارد كه راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى  در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان خواهد بود. م الف/2419
رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى مزايده اموال منقول
در خصوص پرونده اجرايى كالســه 608/94 اجراى احكام شــوراهاى حل اختالف در اجراى دادنامه شــماره 
94/255 مورخه94/3/4 صادره از شــعبه 37 شــوراى حل اختالف شهرســتان كرمانشاه له على عسگر لشينى و 
عليه ســجاد ملكى داير بر محكوميت مبلغ 14/900/000 ريال و بپرداخت مبلغ 695/000 ريال بابت نيم عشــر 
ـ شــوراى حل اختالف كرمانشاه جهت  دولتى صادر گرديده اســت لذا شــعبه اجراى احكام حقوقى / خانواده شعبهـ 
اســتيفاء حقوق محكوم له مال منقول يك دســتگاه كاميونت ون با اوصاف ذيل را كه از اموال محكوم عليه مى باشد 
مستنداً ماده 137 قانون اجراى احكام مدنى بفروش برساند. مشخصات اموال منقول: توسط محكوم له يك دستگاه 
كاميونت ون قولنامه اى كه ســند آن به نام ارسالن آقايى مى باشــد به پالك راهنمايى شماره 948ج37 ايران 19 
معرفى گرديد كه از طريق پليس راهور اســتان در ســامانه شكايت ثبت و از طريق كالنترى 21 كشمير در پاركينگ 
سليمان توقيف فيزيكى شده است لذا در تاريخ 94/5/11 توسط كارشناس رسمى دادگسترى مدل آن 1382 رنگ 
آبى بنزينى اعالم شــده اســت. قيمت پايه مزايده در تاريخ 94/5/11 توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
130/000/000 ريال تعيين شده است مزايده حضورى آن براى روز سه شنبه مورخه 94/6/24 راس ساعت 9 
صبح تعيين گرديده است بديهى است خريداران مى توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به محل اجراى احكام 
مربوط به آدرس ذيل الذكر مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهى فراهم شود مزايده از قيمت ارزيابى 
شــده شروع مى شود هر كس باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد بعنوان برنده شناخته خواهد شد و برنده مزايده 
مكلف اســت 10 درصد بهاى پيشنهادى را فى المجلس بعنوان سپرده به شماره حساب 2171293752003 نزد 
بانك ملى توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آنرا حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز 
كند در صورت عدم پرداخت بقيه بهاى مال در موعد مقرر در راســتاى اجراى ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى 
10 درصد واريزى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد الزم به ذكر است كه متعاقب احراز 
صحت جريان مزايده توســط دادگاه دســتور انتقال اسناد مالكيت بنام خريدار صادر ميشود هزينه نقل و انتقال بر 
عهده خريدار است ، مكان برگزارى مزايده ، اجراى احكام شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه واقع در 22 بهمن 

سى مترى دوم روبروى پارك خلبان شهيد درخشان.
مدير اجراى احكام مجتمع مركزى شوراى حل اختالف كرمانشاه

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا مقدســى داراي شــماره شناســنامه 4120239926 به شرح دادخواســت به كالسه 188/8/94 
اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعباس مقدســى به شماره 
شناســنامه 415 در تاريــخ 1394/5/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه: 1- مريم كاكاوند فرزند محمد ش ش 714 صادره بروجرد همســر متوفى 2- محمد مقدســى 
فرزند غالمعباس ش ش 4120545131 صادره بروجرد فرزند متوفى 3- على مقدسى فرزند غالمعباس ش ش 
4120336905 صادره بروجرد فرزند متوفى 4- رضا مقدســى فرزند غالمعباس ش ش 4120239926 صادره 
بروجرد فرزند متوفى. ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركسى اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم
بدينوســيله به آقاى مهدى عطائى فرزند ــ ابالغ مى گردد كه مازيار معتمدى فرزند ســيف اله دادخواســتى 
بطرفيت شما بخواسته مطالبه وجه چك تقديم داشته كه پس از ارجاع به شماره 94099867060001 اين شعبه 
ثبت و براى روز 94/7/7 ساعت 11/30 تعيين وقت گرديده است نامبرده توضيح داده كه مجهول المكان مى باشد 
لذا با تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
ـ دعوت ميگردد قبل از جلسه  ـ فرزندـ  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود عليهذا از آقاىـ 

فوق جهت تحويل برگ ثانى دادخواست و ضمام به اين دفتر مراجعه نمايند.
شعبه 10 شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى احضار
بدينوسيله به متهم محمد ابوالفضل مرتضائى كه فعال مجهول المكان ميباشد به استناد ماده 180 قانون آئين 
دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهامش داير بر مشاركت در مزاحمت تلفنى و توهين موضوع 
پرونده كالسه 940431 در تاريخ 94/07/22 ساعت 8/30  در اين دادگاه حاضر شود در غير اينصورت به موضوع 

رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
مدير شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 سمنان

آگهى درخواست حصر وراثت
خانم معصومه تيمورى فرزند رضا به شرح درخواستى كه به كالسه اين شورا ثبت گرديده درخواست صدور 
گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه رضا تيمورى فرزند عبداله به شــماره شناســنامه 288 صادره از 
مينودشــت در تاريــخ 1391/5/4 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان فوت نموده و ورثــه / وراث حين الفوت وى 
عبارتند از / عبارتست از: 1- محمد على تيمورى فرزند رضا ش ش 574 ت ت 1350/4/19 فرزند ذكور 2- على 
اكبر تيمورى فرزند رضا ش ش 1145 ت ت 1361/3/12 فرزند ذكور 3- ظهره تيمورى فرزند رضا ش ش 4 ت 
ت 1347/6/10 فرزند اناث 4- سكينه تيمورى فرزند رضا ش ش 576 ت ت 1354/9/30 فرزند اناث 5- مريم 
تيمــورى فرزند رضــا ش ش 575 ت ت 1353/4/19 فرزند اناث 6- معصومه تيمورى فرزند رضا ش ش 22 ت 
ت 1359/7/1 فرزنــد اناث 7- بتول تيمورى فرزند رضا ش ش 1145 ت ت 1365/12/11 فرزند اناث والغير 
، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى در خواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم 

نمايد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف مينودشت – حسن شهابى

آگهى مزايده
در پرونده كالسه 93/410 اجرائيه و به موجب دادنامه شماره 202-93/4/31 صادره از شعبه دوم شوراى 
حل اختالف مينودشــت محكوم عليه معصومه نوروزى نيا فرزند على اكبر محكوم به پرداخت 16/850/000 ريال 
بعنــوان اصل خواســته در حق محكوم لــه رضا فيوج و نيز مبلغ 842/500 ريال به عنوان نيم عشــر در حق دولت 
اسالمى مى باشد على ايحال حسب تقاضاى محكوم له و تعرفه اموال محكوم عليه با مشخصات و توصيف به شرح ذيل 
از اموال محكوم عليه توقيف و كارشناس منتخب واحد اجرا قيمت كل مال / اموال توقيفى را 21/500/000 ريال 
وجه رايج جمهورى اسالمى ايران براورد و اعالم نموده و نظريه مزبور مصون از هرگونه اعتراضى باقى مانده است لذا 
حسب درخواست محكوم له مال / اموال توقيف شده از طريق مزايده در محل واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى 
مينودشــت مورخ 94/6/29 يوم يكشــنبه از ساعت 10 الى 11 صبح با حضور نماينده دادسرا و مامور اجراء انجام 
ميگردد قيمت پايه از مبلغ كارشناسى و با رعايت ساير قيود مندرج در ماده 131 قانون اجراى احكام مدنى شروع 
و مال به كسى تعلق خواهد گرفت كه باالترين قيمت پيشنهادى را قبول كرده است خريدار يا خريداران مى توانند 
پنج روز قبل از فروش و تشكيل مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اجرا احكام مدنى بازديد نموده و سپس 
در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند برنده مزايده بايد 10 درصد بهاء را نقداً و يا بصورت چك پول فى 
المجلس به عنوان سپرده به واحد اجرا تسليم نمايد و الباقى بهاء را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ مزايده پرداخت 
نمايد در غير اينصورت سپرده او پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط ميگردد هرگونه نقل و انتقال مال بعد 
از پرداخت تمام بهاى آن و تاييد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صورت مى گيرد و كليه هزينه هاى نقل و انتقال به 
عهده برنده مزايده است. توصيح اجمالى اموال توقيف شده: يك دستگاه موتور سيكلت آپاچى مدل 90 كه به قيمت 

21/500/000 ريال ارزيابى شد.
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مينودشت

آگهى مزايده اموال غير منقول اسناد رهنى
شــماره مزايده: 139404307141000032- ششدانگ يكباب آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 
87/85 مترمربع بانضمام تراس غير مســقف غربى به مســاحت 8 مترمربع و انبارى اختصاصى شماره 5 مستقر در 
پيلوت به مساحت 4/20 مترمربع و فاقد پاركينگ اختصاصى است داراى پالك ثبتى شماره باقيمانده 133- اصلى 
واقع در بخش يك بجنورد كه سند مالكيت آن ذيل صفحه 436 دفتر 44 بخش مزبور به نام آقاى جواد رحيمى نژاد 
فرزند غالم محمد مديون و وثيقه گذار پرونده اجرائى كالسه 9204007141000434 صادر و تسليم شده است 
و برابر سند رهنى شماره 17248 -1387/4/16 دفتر 21 بجنورد در رهن بانك مسكن شعبه امام خمينى بجنورد 
قرار گرفته محدود به حدود زير: شماالً بطول 11/45 متر ديواريست به پالك 4 فرعى از 133 اصلى ، شرقاً بطول 
10/10 متر ديواريست و پنجره آپارتمان مفتوح است به فضاى حياط خلوت ، جنوباً بطول 7 متر ديوار به ديوار پالك 
134 اصلى ، غرباً بطور منكســر در چهار قســمت اول بطول 2/80 متر ديواريست و پنجره آپارتمان مفتوح است به 
فضاى كوچه دوم بطول 3/85 متر ســوم بطول 4/45 متر (اين قســمت جنوب محســوب است) ديواريست و درب 
آپارتمان مفتوح است به فضاى راه پله اشتراكى چهارم بطول 3/90 متر ديواريست و درب و پنجره آپارتمان مفتوح 
اســت به فضاى تراس غير مســقف واحد احداثى كه توسط كارشــناس مورد ارزيابى قرار گرفته و ششدانگ پالك 
مذكور به مبلغ 1/142/050/000 ريال برآورد شــده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اســت ملك در روز يكشنبه 
مورخه 1394/07/12 از ســاعت 9 تا 12 ظهر در محل شــعبه اجراى ثبت بجنورد به مزايده گذاشــته مى شــود 
خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر شده و درجلسه شركت نمايند مزايده فقط در يك 
نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ يك ميليارد و يكصد و چهل و دو ميليون و پنجاه هزار يال شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى از طرف خريدار فروخته مى شــود و مطابق ماده 136- ائين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد 
چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده 
است پرداخت بدهيهاى مربوط به آب و برق و گاز ، اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى 
و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده اســت. مشخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: 
ملك مورد نظر بصورت يكباب آپارتمان به مساحت 87/85 مترمربع با نماى سنگ ، درب و پنجره فلزى ، پشت بام 
ايزوگام ، كف سراميك، داراى دو اطاق خواب ، هال و پذيرايى ، حمال ، سرويس بهداشتى ، آشپزخانه ، پاركينگ و 
انبارى و عمر ساختمان حدوداً چهار سال و داراى امتيازات آب و برق و گاز و تلفن و به نشانى بجنورد خيابان شهيد 
بهشــتى جنوبى كوچه شهيد علوى (تاتارى) بن بســت دوم ، انتهاى بن بست ، مجتمع دو نبش مهرگان طبقه 4 واحد 
5 مى باشد. توضيح اينكه مطابق گزارش مامور اجراى اين اداره ، ملك به صورت يك واحد آپارتمان مسكونى واقع 
در طبقه چهارم مى باشــد كه به آقاى عابدى انتقال يافته و در حال حاضر ايشــان در محل ســاكن مى باشــند. تاريخ 

انتشار:1394/06/09- م الف/183
رئيس ثبت اسناد و امالك بجنورد- مهران وحدت

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139460301058006051 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى كيان سعادت يزدى فرزند سيد حسن به شماره شناسنامه 1014 صادره از كويت در يك قطعه زمين مشجر با 
بناى احداثى در آن به مســاحت 10658/60 مترمربع پالك 5689 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 106 فرعى 
از 56 اصلى واقع در مشاء از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م 

الف/2625– تاريخ انتشار نوبت اول: 94/6/9 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/6/24
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم كبرى كرميان كوشــك داراى شناســنامه شماره 618 به شرح دادخواســت كالسه 940421 از 
شوراى حل اختالف درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نازى ناصر زاده 
جهان آباد بشناســنامه 324 در تاريخ 1393/06/26 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- كبرى كرميان كوشك به ش ش 618 فرزند متوفى 2- كشور كرميان 
كوشك به ش ش 620 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
دبير شعبه 3 شوراى حل اختالف ياسوج

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر شعبانى به نشانى صالح آباد خ 30 مترى نگارستان 13 پالك 47- مشخصات 
محكــوم عليه: غالم حســن دقيق پور مجهول المــكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 93-693 مورخ 
ـ  ـ دادگاهـ  93/11/27 شــوراى حل اختالف بهارستان شــعبه 11 كه وفق دادنامه شماره 93-693 شعبهـ 
قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه آقاى غالم حسن دقيق پور محكوم است به الزام تنظيم سند رسمى 
و انتقال خودرو با مشخصات 664ج61- ايران 78 در حق محكوم له آقاى اكبر شعبانى . محكوم عليه مكلف 

است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد.
شعبه 11 شوراى حل اختالف بهارستان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (نوبت اول)
حسب اجرائيه شماره 930874 – اجرا مربوط به حشمت اله گودرزى و غيره و بطرفيت فاطمه گودرزى 
و غيــره مبنى بر تقســيم تركه با توجه به تقاضاى ذينفع و مطابق نظريه كارشناســى اجــراى احكام حقوقى 
دادگسترى بروجرد در نظر دارد از طريق مزايده حضورى اقدام به فروش اموال توقيف شده با مشخصات 
ذيل نمايد طالبين مى توانند حداقل پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى اجراى احكام حقوقى بازديد نموده 
در صورت تمايل به شــركت در مزايده الزم اســت حداقل ده درصد قيمت پيشنهادى خود را بصورت وجه 
نقد همراه داشــته باشند تادر صورت ارائه باالترين قيمت وجه مذكور به حساب سپرده دادگسترى واريز 
گردد و مابقى ثمن مورد مزايده نيز مى بايست حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مذكور 
پرداخت گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد ســپرده شده قبلى پس از كسر هزينه هاى اجرايى به نفع 
دولت ضبط شده و مزايده نيز باطل خواهد شد. مشخصات مورد مزايده: الف- يك دانگ از شش دانگ كوره 
آجر پزى معروف به نبوت واقع در روستاى جهان آباد ، عرصه 35000 مترمربع با امكانات از قبيل دستگاه 
خشت زنى اتوماتيك ، 18 قميل آجرپزى ، 17 عدد واگن خشت زنى ،ترانس برق هوايى و تابلو برق صنعتى 
و اتاق تاسيســات و اتاق كارگرى. جمع كل ارزش كوره آجرپزى با وســايل مربوطه بالغ بر 4600000000 
ريال و ارزش يك دانگ 766666666 ريال ميباشد. ب- يكباب واحد مسكونى به شماره ثبتى 131 فرعى 
از 3796 بخش 2 به آدرس ميدان امام حسين (ع) كوچه الله 2 نبش كوچه بهبودى پالك 2- عرصه 71/7 
مترمربع، اعيان 175 مترمربع ، تجارى 15 مترمربع ، جمع كل ارزش واحد مسكونى با كليه انشعابات شامل 
برق آب گاز و تلفن بالغ بر 750000000 ريال ميباشد. – امالك مذكور در حال حاضر تخليه نميباشد. مكان 

مزايده: دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بروجرد. تاريخ مزايده:94/6/22- ساعت 12 ظهر
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بروجرد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
شماره پرونده: 9100400109000143- آگهى مزايده مال غيرمنقول رهنى پرونده اجرائى كالسه 
9100143 ششــدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى در آن به مساحت 5081 مترمربع به پالك ثبتى 479 
فرعى از سنگ 59 اصلى واقع در قريه احمد آباد جزء حوزه ثبتى دماوند به آدرس دماوند احمد آباد ميدان 
قدس خيابان مفتح خيابان شــريعتى پالك شــهردارى 3 با حدود و مشخصات آن به شرح ذيل شماالً به طول 
23/90 متر به كوچه احداثى و نهر عمومى زراعتى شــرقاً اول به طول 24 متر و 2 متر كه شــمالى است به 
كوچه احداث و نهر زراعتى كه ماوراء آن پالك 188 دوم بطول 30/70 متر ديواريست به پالك 187 سوم 
كه شــمالى اســت به طول 37/65 متر ديواريســت به پالك 187 چهارم بطول 36 متر ديواريست به پالك 
182 عباســقلى جنوباً به طول 74 متر پى اســت بــه پى پالك هــاى 487 و 486 و 485 و 484 فروعات از 
59 اصلــى غرباً به طــول 103/50 متربه جاده عمومى احمد آباد به تهران كه ذيل ثبت شــماره 57311 و 
10358 صفحــات 118و126و129 دفاتر 278 و 85 به شــماره چاپــى 136886 و412672 و412675 
مورخ 1372/08/06 كه مع الواســطه به موجب ســند قطعى شــماره 138568 مورخ 1383/06/02 در 
دفترخانه 311 بنام خانم توران عليزاده انتقال قطعى يافته اســت و طبق اســناد رهنى شــماره 195700 
و 196339 در دفترخانــه 2 تهــران در رهــن بانك ملت اداره كل حقوقى قــرار گرفته و به موجب پرونده 
اجرايى كالســه 9200082 مبلــغ 5655500000 ريال به نفع آقاى پيمان منگنــه نورانى در اجراى ثبت 
دماوند بازداشت گرديده است و همچنين برابر نامه شماره 920460 مورخ 1392/06/02 معاونت قضائى 
دادگســترى دماوند و كالسه پرونده شــماره 900028 مورخ 1392/06/16 اجراى احكام دماوند و نيابت 
قضائى اجراى احكام تهران آقاى رحمت اله مومنى درخواســت وصول طلب به مبلغ 5218861740 ريال 
نسبت به ارزش مازاد پالك موصوف را مى نمايد كه به علت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه نسبت 
به پرونده رهنى تحت كالسه 9100143 شده است و برابر نظريه مورخ 1394/05/03 هيات كارشناسان 
رسمى دادگسترى به مبلغ سى و پنج ميليارد ريال ارزيابى شده و پالك فوق برابر توصيف اجمالى كارشناسان 
باغ محصور و مورد ارزيابى در زمان بازديد مشجر با درختان مثمر و غير مثمر بوده و داراى سهم آب با گردش 
ده روز يك بار ميباشد كه سهم حقابه آن تكافوى آبيارى باغ را مى نمايد اين باغ داراى انشعابات و امتيازات 
شــهرى شــامل آب و برق و دو انشــعاب گاز است در دو ســر ابتدا و انتهاى باغ يك باب ساختمان مسكونى 
متعارف با تجهيزات گرمايشــى شوفاژ و يك باب ساختمان سرايدارى متعارف در يك طبقه احداث شده كه 
ساختمان مسكونى نيز در تاريخ 1384/09/01 مورد آناليز و تجزيه و تحليل اداره مهندسى بانك ملت قرار 
گرفته و در اين كارشناسى از آن نيز استفاده گرديده ديوارها در سه طرف شمالى و شرقى و غربى با عرض 
35 سانتى متر با مصالح آجر و به ارتفاع حدود 2 متر و ديوار جنوبى باغ با مصالح سنگى احداث گرديده در 
ديوار ضلع غربى آن كه مجاور است به خيابان احداثى و كوچه كه داراى حق عبور است دو باب درب ورودى 
ماشــين رو و نفر رو تعبيه شــده در مجاور ســاختمان اصلى يك باب استخر احداث شده در قسمت محوطه 
سازى شده قسمتى جهت فضاى بازى كودكان مجهز به انواع وسايل بازى و نيز قسمتى جهت بازى بسكتبال 
با تورى فنس محصور و مجزى شده عمده درختان باغ مشتمل بر درختان گردو و آلو و سيب و تبريزى است 
كــه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك ميباشــد پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز دوشــنبه مورخ 
1394/07/06 در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب 
سينما پرستو اداره ثبت اسناد و  امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ سى و پنج 
ميليارد ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 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 و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى 
گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان 
مقرر برگزار خواهد شد. ضمناً مورد مزايده با توجه به نامه وارده 139305001090000231 بستانكار 

فاقد بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى: 1394/06/09- م الف/2622
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند


