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آقاى رامين روئين تن به شماره شناسنامه 215 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
پرونده 1153 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
شده كه شادروان منوچهر روئين تن به شماره شناسنامه 95 در تاريخ 1394/2/13 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
تاريخ تولد 1327 صادره از يزد همسر  : 1. مهرانگيز فارسى شماره شناسنامه 772 
متوفى2. رامين روئين تن شماره شناسنامه 215 تاريخ تولد 1347 صادره از تهران 
پسر متوفى  3. نغمه روئين تن شماره شناسنامه 4230 تاريخ تولد 1352 صادره از 
تهران دختر متوفى 4. نويد روئين تن شماره شناسنامه 519 تاريخ تولد 1361 صادره 
از زاهدان پسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/153168        رئيس شعبه 219 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

دادخواست  مطابق   0011889780 شناسنامه  شماره  به  يگانه  باقرى  مسعود  آقاى   
تقديمى به كالسه پرونده 9500965/791 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان على رضا باقرى يگانه به شماره شناسنامه 
3087 در تاريخ 1395/11/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. احترام اسكندر شماره شناسنامه 3093 تاريخ 
تولد 1343 صادره از شميران همسر متوفى2. مسعود باقرى يگانه شماره شناسنامه 
0011889780 تاريخ تولد 1369 صادره از تهران فرزند متوفى  3. محمد باقرى يگانه 
شماره شناسنامه 0023279656 تاريخ تولد 1379 صادره از تهران فرزند متوفى 4. 
مهسا باقرى يگانه شماره شناسنامه 0014440067 تاريخ تولد 1371 صادره از تهران 
فرزند متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/153162        رئيس شعبه 791 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

به  تقديمى  دادخواست  مطابق   981 شناسنامه  شماره  به  كريميان  محمدرضا  آقاى   
كالسه پرونده 9500949/791 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده شده كه شادروان حسن كريميان به شماره شناسنامه 603 در 
آن  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود  دائمى خود  اقامتگاه   1395/7/8 تاريخ 
تولد  تاريخ   981 شناسنامه  شماره  كريميان  محمدرضا   .1  : به  است  منحصر  مرحوم 
انجام  با  اينك  ندارد  ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى  فرزند  تهران  از  صادره   1339
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك 
او  نزد  از متوفى  اى  يا وصيتنامه  و  اعتراضى دارد  تا هركسى  نمايد  آگهى مى  نوبت 
گواهى  واال  دارد  تقديم  اين شعبه  به  ماه  يك  آگهى ظرف مدت  نشر  تاريخ  از  باشد 

مربوط صادر خواهد شد.
 110/153159        رئيس شعبه 791 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه پرونده كالسه 9409980010501166 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى 
 9509970010501857 شماره  نهايى  تصميم  تهران  عدالت  قضايى  مجتمع 
پور زيردهى   باقر عمور  خواهان:آقاى مجيد شاهرخى فرزند محمد على  خوانده:آقاى 
خسارت  مطالبه   .3 دادرسى  خسارت  مطالبه  بابت2.  وجه  مطالبه  ها:1.  خواسته 
طرفيت  به  شاهرخى  مجيد  آقاى  خواهان  دعوى  خصوص  در  دادگاه  راى  تاخيرتاديه  
 2/700/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  زيردهى  پور  عمور  باقر  آقاى  خوانده 
با خسارت دادرسى  توام  بابت وجه حواله شماره 027180 مورخ 1393/5/7  ريال 
و تاخيرتاديه دادگاه نظر به محتويات پرونده شرح خواسته خواهان اصول مستندات 
027180/الف  شماره  حواله  روى  و  ظهر  مصدق  هاى  فتوكپى  الخصوص  على  ابرازى 
گواهينامه عدن  و  افضل توس  اعتبارى  و  مالى  عهده موسسه  در  مورخ 1393/5/7 
پرداخت آن و اينكه با وصف ابالغ قانونى اخطاريه و انتشار آگهى مربوطه خوانده ضمن 
و  خواهان  ادعاى  به  نسبت  ايرادى  و  دفاع  هيچگونه  رسيدگى  جلسه  در  عدم حضور 
تكذيبى  و  تعرض  هرگونه  از  مصون  استنادى  مدارك  و  نياورده  بعمل  آن  مستندات 
دادگاه  لذا  دارد  خواهان  قبال  در  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حكايت  خود  كه  باقيمانده 
دعوى مطروحه را محمول بر صحت تلقى و با استصحاب بقا دين مستندا به مواد 519 
و515 و303و 198و 73 و2و 522 از قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت 
بابت  از  ريال  ميزان 2/700/000/000  به  مبلغ اصل خواسته  پرداخت  به  خوانده 
وجه حواله مدركيه توام با هزينه هاى دادرسى متعلقه و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 
صدور گواهينامه عدم پرداختى كه داللت بر مطالبه خواهان دارد لغايت زمان اجراى 
حق  در  مركزى  بانك  سوى  از  اعالمى  تورم  شاخص  حسب  به  محكوم  توديع  و  حكم 
هاى  هزينه  توديع  به  ملزم  له  محكوم  خواهان  ضمنا  مينمايد  اعالم  و  صادر  خواهان 
دادرسى در زمان وصول محكوم به مى باشد راى صادره غيابى بوده و بدوا ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  حقوقى   106 شعبه  رئيس              110/153155  

خانم معصومه حدادى نياسر به شماره شناسنامه 1607 مطابق دادخواست تقديمى به 
كالسه پرونده 1028/215/95 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده شده كه شادروان طاهره سلمانى به شماره شناسنامه 78 در تاريخ 
1395/10/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. معصومه حدادى نياسر شماره شناسنامه 1607 تاريخ تولد 1363 
صادره از تهران دختر متوفى2. حميدرضا حدادى نياسر شماره شناسنامه 2462 تاريخ 
شناسنامه  شماره  نياسر  حدادى  محيط   .3 متوفى   پسر  تهران  از  صادره   1352 تولد 
24991 تاريخ تولد 1364 صادره از تهران پسر متوفى 4. سهراب حدادى نياسر شماره 
شناسنامه 57 تاريخ تولد 1318 صادره از كاشان همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون 
امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/153187        رئيس شعبه 215 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

باغى  ژاله  نرگس  خواندگان  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
تاريخ  پرونده:95/205/375  كالسه  بيگى  حسن  اله  خواهان:روح  الهوتى   عادل  و 
رسيدگى:1396/2/17 روز يكشنبه ساعت 9:30 صبح خواسته:مطالبه وجه به ميزان 
تهران  اختالف  حل  شوراى  تسليم  دادخواستى  خواهان  ريال   ميليون   150000000
نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده كه به جهت 
عجر خواهان از اعالم نشانى خوانده و به درخواست وى و دستور شورا به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشود تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود. ضمنا وى ميتواند به 
دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت نمايد.
تهران  اختالف  حل  شوراى   214 حوزه            110/153185  

 خانم نسترن نيك نامى به شماره شناسنامه 841 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين  پرونده 1022/215/95 
توضيح داده شده كه شادروان غالمعلى نيك نامى به شماره شناسنامه 291 در تاريخ 
1395/11/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. مكرم سعيد فرجى شماره شناسنامه 185 تاريخ تولد 1314 صادره 
از بندر انزلى همسر متوفى2. ناديه نيك نامى شماره شناسنامه 318 تاريخ تولد 1343 
صادره از رشت دختر متوفى  3. نسترن نيك نامى شماره شناسنامه 841 تاريخ تولد 
1347 صادره از رشت دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/153181        رئيس شعبه 215 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران
 خانم مريم عزيزى بيل تن به شماره شناسنامه 6006 مطابق دادخواست تقديمى به 
كالسه پرونده 1003/215/95 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده شده كه شادروان منوچهر مقدسى به شماره شناسنامه 21 در تاريخ 
1395/8/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. پريسا مقدسى شماره شناسنامه 0017271800 تاريخ تولد 1373 
صادره از تهران فرزند اناث متوفى2. پدرام مقدسى شماره شناسنامه 0150269390 
تاريخ تولد 1381 صادره از تهران فرزند ذكور متوفى  3. مريم عزيزى بيل تن شماره 
شناسنامه 6006 تاريخ تولد 1352 صادره از تهران همسر متوفى 4. فريده بهادرى صفا 
شماره شناسنامه 433 تاريخ تولد 1329 صادره از فاروج مادر متوفى و مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 
قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد 

واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/153177        رئيس شعبه 215 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران
اجرائيه  مشخصات محكوم له:غالمعباس ترقى خواه مشخصات محكوم عليه:بهنام وادى  
مربوطه  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجراى حكم  درخواست  به:بموجب  محكوم 
9509970933400856 محكوم عليه محكوم است به 1. پرداخت مبلغ هشت ميليون 
و يكصد و چهل و يك هزار تومان در حق محكوم له ضمنا هزينه نيم عشر اجرايى به عهده 

محكوم عليه مى باشد.
 110/153171         دبير شعبه 215 مجتمع شماره 5 شوراى حل اختالف شهر تهران 

آگهى مفقودى
برگ ســبز پژو 405 به شــماره پالك 378 ب 73 ايران 26 بنام على بهلول مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. بجنورد

مــدرك فارغ التحصيلــى اينجانب امين تاتارى فرزند رمضانعلى بشــماره شناســنامه1050485769 صادره 
از نيشــابور فــارغ التحصيل مقطع كارشناســى رشــته حقــوق صادره از واحد دانشــگاهى آزاد ســبزوار بشــماره 
15931270079 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد سبزوار به نشانى سبزوار،دانشگاه آزاد ارسال نمايد. (نوبت دوم) 

برگ سبز خودرو سوارى پيكان رنگ سفيد مدل 1383 بشماره پالك ايران 32- 963 ب 16 به مالكيت حسن 
محروقى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

كليه مدارك اعم از (برگ ســبز، ســند مالكيت) موتور سيكلت ارشياDMI مدل 1386 رنگ نقره اى بشماره 
پالك 771-43632 بشــماره تنه 125B8603735 و شــماره موتور86903059 به مالكيت ابوالفضل اسدى گل 

بخشى فرزند رضا ش ش 144 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)  

بــرگ ســبز خودروى ســوارى رنو PK مــدل 1385 و شــماره شاســى PSV68I5068007 و شــماره موتور 
M131652717 و شــماره انتظامى 41 ايران 467ب93 به نام ليال صادقى منفرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

اصل سند كمپانى و برگ سبز وانت دو كابين كاپرا مدل 1392 به رنگ سفيد و شماره شهربانى 797ه15- 
ايران 83 و شــماره موتور SLQ7189 و شــماره شاسى 22DC813652 بنام مالك محمد عليزاده مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شيراز

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

برابر راى شماره 139560322001000648 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى زاهدان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم رويا رضائى 
زاده مال فرزند مهدى بشماره شناسنامه 4941 صادره از زاهدان در قسمتى از سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب 
يك باب خانه به مساحت 204 مترمربع پالك 75 فرعى از 2907 اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان 
كوچه منشــعبه از خيابان ميرزاى شيرازى خريدارى از مالك رسمى آقاى على اكبر بهره مند راد محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 95/12/11- تاريخ انتشار نوبت دوم:95/12/26- 

م الف/3690
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به شــركت نگين رى(على فرامرزى) فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى رضا نيكوصفت 
دادخواســتى به خواســته تخليه فورى به طرفيت شما به شعبه سوم شــوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 
3/95/869 ثبت و براى روز چهارشــنبه مورخ 96/02/13 ســاعت 17/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. 
لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از 
رســيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه سوم شهرســتان سبزوار مستقر در مجتمع شماره سوم به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

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

فقدان سند مالكيت
آقــاى على اكبر قربانى و على غريب برابر وكالتنامه 82561- 1395/09/14 دفترخانه 87 گنبد از خانم ام 
البنين دونلو فرزند كاظم با ارائه دو برگ شــهادت شهود مصدق مدعى شده كه سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه 
آپارتمان مســكونى به مســاحت 86/46  مترمربع به پالك 1/40726-اصلى بخش 10 حوزه ثبتى گنبد به شماره 
ورقــه مالكيت 254779 د 91 ذيل ثبت 102995 صفحه 228 دفترجلد 553 به نام خانم ام البنين دونلو فرزند 
كاظم شــماره شناسنامه 2 صادره گنبد ثبت و صادرگرديده است ضمنا برابر سند رهنى 1395/05/05-73486 
دفتر87 گنبد دررهن بانك مســكن قرار گرفته اســت، برابرتبصره يك اصالحى ازماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب يك نوبت درروزنامه كثيراالنتشارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود 
باشد ظرف مدت 10 روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد درغيراين صورت پس 

ازانقضاى مدت مذكور برابرمقررات اقدام خواهد شد. م-الف:8733 
سرايلو-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
درپرونده شماره بايگانى 950930 خواهان شركت تعاونى اعتبارثامن االئمه (ع) به شماره ثبت 181457 با 
مديريت محمد حسين نظرى توكلى و با وكالت محسن فدايى دادخواستى به طرفيت خوانده على اصغر نورزاده فرزند 
برات به خواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت ميليون ريال بابت يك فقره چك به انضمام خسارات تاخير تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان گنبدكاووس نموده كه جهت رسيدگى به شوراى حل اختالف شعبه هفتم گنبدكاووس ارجاع و 
به كالسه 9509987157700912 ثبت گرديده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق وجرى 
تشريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد، 
لذا مســتنداً به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج 
ميگردد تا خوانده دردفترشــعبه هفتم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و 
اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه روز شنبه تاريخ 1395/01/26 ساعت 10:00 صبح تعيين شده 

است شركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
حق بين- مسئول دفترشعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى ســيدابراهيم حســين نژاد داراى شناســنامه شماره 855 به شــرح دادخواست به كالسه 
5/95/875از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رقيه بيگم كسكنى 
به شناسنامه 6 در تاريخ 1395/11/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سيدرضا حسين نژاد ش ش 1024 متولد 1315 برادر2- سيد ابراهيم حسين نژاد ش ش 
855 متولد 1307 برادر3-ربابه بيگم كسكنى ش ش 2 متولد 1326 خواهر 4-تاج بيگم كسكنى ش ش 35 متولد 
1318 خواهر بغير 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 هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

متن آگهى
در پرونده كالســه 9510468323100040 شــعبه يازدهم داديارى دادســراى عمومى و انقالب كرمانشاه 
آقايان 1- امير حســين جليليان 2- عليرضا زرينى 3- مهران دهقانى فرزند كامران متهم هســتند به مشاركت در 
ضرب و جرح عمدى با چاقو بدين وسيله به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى ظرف يكماه پس از نشر 
اين آگهى در شــعبه يازدهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه حاضر شوند در صورت عدم حضور شعبه 

تصميمات قانونى را اتخاذ مى نمايد. م الف/6029
شعبه 11 داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى مزايده مال  غيرمنقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 920002
ششدانگ دو قطعه زمين مشتمل بر باغ و ساختمان به مساحت 1149 متر و 1556/50 مترمربع به پالك ثبتى 
978 و 323 فرعى از سنگ 92 اصلى واقع در قريه جابان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود پالك 978 فرعى شماالً 
به طول 14 متر ديواريست به باقيمانده پالك 321/1 فرعى شرقاً اول به طول 9/50 متر ديواريست به پالك 318 
فرعى دوم به طول 48/75 متر پى اشتراكى است با پالك 323 فرعى جنوباً اول به طول 16 متر ديواريست به پالك 
325 فرعى حســن خانى دوم به طور شكســته به طول هاى 4 متر و 8/30 متر به كوچه قريه غرباً به طور منكسر به 
طول هاى 56/65 متر ديواريست به باقيمانده پالك 321/1 فرعى حدود و مشخصات پالك 323 شماالً به طول 30 
متر ديواريست به پالك 318 شرقاً به طول 47/20 متر ديواريست به پالك 358 فرعى جنوباً بطول انكسار به طول 
هاى 31 و4 متر ديواريست به پالك 325 غرباً به طول 48/75 متر پى اشتراكى است با پالك 321/1 از باقيمانده 
كه ذيل ثبت 81788 و 66132 صفحه 124 و 37 دفتر 474 و 326 مع الواسطه به آقاى محسن ميرناهى انتقال 
گرديده و بموجب سند رهنى شماره 224631 دفترخانه 6 شهررى در رهن بانك تجارت قرار گرفته است كه بعلت 
عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالســه 9200002 شــده است و برابر نظريه مورخ 1395/06/17 
كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت از ملك فوق واقع است در دماوند روستاى جابان باغ 
مورد بازديد از پالك ثبتى 92/323 و 92/978 تجميع گرديد كه بعلت نداشتن مشخصه جدا كننده هر دو پالك به 
صورت يكجا توسط كارشناس ارزيابى گرديده مجموع مساحت دو پالك 2612 مترمربع ميباشد كه در اين باغ بنائى 
به مســاحت 120 مترمربع  احداث گرديده كه در زمان بازديد بازســازى شده بود پنجره ها آلمينيومى ، شيشه هاى 
دو جداره و حفاظ فلزى است سقف كاذب كناف كفپوش ، كابينت ام دى اف و داراى تاسيسات شوفاژ مركزى با فن 
كوئيل اســت يك باب اســتخر و حوضچه مرداب با گياهان آبزى مشاهده شده فضاى سبز باغ شامل تعدادى درخت 
ميوه از جنس آلو و زرد آلو و گيالس و گالبى ، داربست انگور و هلو و تعدادى درخت كهنسال گردو و تعدادى درخت 
ســوزنى برگ تزئينى مى باشــد. آبيارى به صورت بارانى اســت و داراى چاه آب با پمپ شناور و انشعابات آب و برق 
و گاز و تلفن ميباشــد پيرامون باغ ديوارى به ارتفاع تقريبى 2/5 متر كشــيده شده و راه هاى دسترسى و پاركينگ 
با موزائيك فرش گرديده اســت عمر بنا حدود 35 ســال برآورد و اعالم مى گردد در زمان بازديد بنائى مستحكم به 
نظر ميرسيد در مجموع وضعيت ساختمان و باغ و محوطه خوب توصيف مى گردد و جمعاً به مبلغ 10036000000 
ريال معادل يك ميليارد و ســه ميليون و ششــصد هزار تومان ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق 
دولتى كالســه فوق الذكر در روز يكشــنبه 1396/01/27 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد 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 رســد مزايده از مبلغ 10036000000 ريال (ده ميليارد و سى و شش ميليون ريال) شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كالً 
نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت 
و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى 
به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و 
اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده، 
به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود 
مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139505001090000560 بيمه مى باشد. تاريخ انتشار 

آگهى: 95/12/26- م الف/4175
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر راى شماره 139560301053006299 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم على اصغر عبدالوند فرزند حسين بشماره شناسنامه 604 صادره از قم در شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 1465/07 مترمربع پالك 187 فرعى از 86 اصلى خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم 
سيد محمد جواد رفيعى طباطبائى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/12/26- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/1/14 - م الف/7249
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139560301053006292 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم فرزانه مقدم شيدائى فرزند بهلول بشماره شناسنامه 3623 صادره از رى در يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 322/65 مترمربع پالك 1365 فرعى از 92 اصلى مفروز از پالك 553 فرعى از 92 اصلى خريدارى از 
مالك رســمى آقاى / خانم عبدالمجيد پاكنشــان 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

95/12/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/1/14 - م الف/7248
رئيس ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى حميد جورقانى ، اســماعيل مرادى كه فعالً مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه آقاى 
عبداله زمانى دادخواســتى به خواســته فك و استرداد پالك به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 112/950910ح 
ثبت و براى روز 96/2/2 ساعت 9/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان و در 
اجــراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقــالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به شعبه 112 واقع در همدان ميدان بيمه كوچه مشكى مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق 
در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد 

نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/5594
دبيرخانه 112 شوراى حل اختالف همدان

متن آگهى ابالغ
مشخصات ابالغ شده حقيقى: حيدر پيامنى ، نام پدر درويش ، نشانى مجهول المكان، بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه پرداخت نفقه از تاريخ 86/1/5 لغايت پايان سال ماهانه 140000 
تومان و سال 87 ماهانه 150000 تومان و سال 88 ماهانه 160000 تومان و سال 89-17000 تومان و سال 90 
ماهانه 180000 و سال 91 ماهانه 190000 تومان و سال 92 ماهانه 200000 تومان و سال 93 ماهانه 220000 
تومان و سال 94 – 240000 تومان و از مورخه 95/01/01 لغايت صدور حكم ماهانه 260000 تومان بابت اصل 
خواسته و هزينه كارشناسى 80000 تومان و هزينه دادرسى 60000 تومان و حق الوكاله 108000 تومان در حق 
محكوم له. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 

قانون اجراى احكام مدنى).
شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

متن آگهى
در پرونده كالسه 941345 اين شعبه اردشير افكار فرزند عباس به اتهام ترك انفاق نسبت به سحر حجازى 
مسترخانى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقررات ماده 174 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين 
آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم احترام نورمحمدى بشماره شناسنامه 154 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 950768 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان سيد حسين افتخارى 
به شــماره شناســنامه 140 در تاريخ 95/11/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- سيده يگانه افتخارى فرزند سيد حسين به ش ش 1411 صادره از تهران دختر متوفى 2- احترام 
نورمحمدى فرزند زين العابدين به ش ش 154 صادره از دماوند همســر متوفى 3- سيده افسانه افتخارى فرزند 
سيد حسين به ش ش 2187 صادره از دماوند دختر متوفى 4- مريم سادات افتخارى فرزند سيد حسين به ش ش 
113 صادره از دماوند دختر متوفى 5- سيد محسن افتخارى فرزند سيد حسين به ش ش 4574 صادره از تهران 
پسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير 

اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4180
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم عليه: مهدى محسنى راد فرزند محسن ، مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: ابوالفضل 
محمدى شــريف فرزند عباس ، به نشــانى همدان خ اكباتان بازار حلبى مغازه عروس ســراى محمدى  – محكوم به: 
بموجب راى شماره 950000030 تاريخ 95/7/29 شعبه 116 شوراى حل اختالف (و راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته به انضمام خســارت تاخير و تاديه در مورد ســفته هاى 0446370-0446371 از تاريخ سررسيد 
ســفته ها تا تاريخ اجراى حكم و نيز مبلغ 1/725/000 ريال هزينه دادرســى بابت تمبر ابطالى در حق محكوم له 
ضمناً نيم عشر دولتى برابر مقررات بر عهده محكوم عليه مى باشد.. به استناد ماده 29 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصــوب ســال 1394 محكوم عليه مكلف اســت: پس از ابالغ ايــن اجرائيه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجراء 
بگــذارد و يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهــد واال اقدامات الزمه قانونى معمول 

خواهد گرديد. م الف/5596
رئيس حوزه 116 شوراى حل اختالف همدان

آگهى اخطاريه موضوع ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى
بدينوســيله به افراد ذيل (مجهول المكان) اخطار مى گردد بر اســاس ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور 
گمركى ظرف مهلت 20 روز از نشر اين آگهى جهت ترخيص يا مرجوع نمودن كاالى خود به شرح ذيل موجود در انبار 
اداره بنــدر و دريانــوردى گناوه مراجعه نمايند در صــورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقــرر ، كاال طبق مقرارت امور 
گمركى ، متروكه محسوب و به فروش خواهد رسيد. 1- آقاى هادى منصورى كاالى مربوطه شامل 6 شيشه نسكافه 
طــى بارنامه 1052 و قبض انبــار 56236-95/8/18- 2- آقاى داريوش ملك محمدى كاالى مربوطه شــامل 61 
كارتن ســم كشــاورزى طى بارنامه 508 و قبض انبار 57626-95/10/20 وكاالى مربوطه شــامل 2 بسته آبميوه 
طى بارنامه 908 و قبض انبار 55858-95/8/22-3- آقاى محمدعلى دهقان كاالى مربوطه شامل 12 كارتن چاى 
-6 كارتــن تمــر -10 كارتن روغن طى بارنامــه 862 و قبض انبــار 57916-95/10/29-4- آقاى عباس عزيزى 
كاالى مربوطه شــامل 4 كيسه استارت خودرو مستعمل – 6 كيســه گيربكس خودرو مستعمل طى بارنامه 1055 و 
قبــض انبار 56011-95/8/25- 5- آقاى عماد آلبوغبيش كاالى مربوطه شــامل 2 كارتن تمر – 10 كارتن روغن 
طــى بارنامــه 839 و قبض انبار 58501-95/7/13 -6- آقاى عادل نورى كاالى مربوطه شــامل 6 عدد باطرى -6 
كارتن ظروف آشــپزخانه -12 كارتن روغن -12 كارتن چاى -12 كارتن نســكافه طــى بارنامه 1059 و قبض انبار 
55923-95/8/26 -7- آقاى محمد احمدزاده كاالى مربوطه شامل 6 بسته آبميوه طى بارنامه 1101 و قبض انبار 
57546-95/8/29- 8- شــركت درين كاال ايرانيان كاالى مربوطه شــامل 3 كارتن سشوار مسافرتى طى بارنامه 

1041 و قبض انبار 57612-95/10/19- م الف/1357
منصور بازيار – مدير كل گمرك گناوه

آگهى اخطاريه موضوع ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى
بدينوســيله به افراد ذيل (مجهول المكان) اخطار مى گردد بر اســاس ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور 
گمركى ظرف مهلت 20 روز از نشر اين آگهى جهت ترخيص يا مرجوع نمودن كاالى خود به شرح ذيل موجود در انبار 
اداره بنــدر و دريانــوردى گناوه مراجعه نمايند در صــورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقــرر ، كاال طبق مقرارت امور 
گمركى ، متروكه محسوب و به فروش خواهد رسيد. 1- آقاى عبدالعلى حصاوى كاالى مربوطه شامل 2 كارتن ظروف 
آشپزخانه طى بارنامه 986 و قبض انبار 58580-95/8/9- 2- آقاى محمد پشوتنى كاالى مربوطه شامل 1 كارتن 
چاى طى بارنامه 986 و قبض انبار 58589-95/8/9 -3- آقاى افشــين لطف كننده كاالى مربوطه شامل 6 كارتن 
آبميوه طى بارنامه 839 و قبض انبار 58507-95/7/13- 4- آقاى عبدالخضر بندرى زاده كاالى مربوطه شامل 10 
كارتن روغن طى بارنامه 839 و قبض انبار 58508-95/7/13 -5- آقاى احمد بركاتيان كاالى مربوطه شامل 10 
كارتن روغن طى بارنامه 839 و قبض انبار 58502-95/7/13-6-آقاى عبدالسعيد شرطى كاالى مربوطه شامل 2 
كارتن ظروف آشــپزخانه طى بارنامه 839 و قبض انبار 58505-95/7/13 -7- آقاى حسن خليفان كاالى مربوطه 
شامل 10 كارتن چاى طى بارنامه 839 و قبض انبار 58504-95/7/13- 8- آقاى جابر خدرى كاالى مربوطه شامل 

2 كارتن ظروف آشپزخانه طى بارنامه 1064 و قبض انبار 55990-95/8/23- م الف/1358
منصور بازيار – مدير كل گمرك گناوه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بدينوســيله به آقاى على اصغر احمدى كه فعالً مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه آقاى رحمان خسروى 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 950717 ثبت و براى روز شنبه 96/2/9 
ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى همدان درج 
مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 
114 واقع در ميدان بيمه انتهاى كوچه مشــكى مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلســه رسيدگى حاضر و 
هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى 

الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/5586
دبيرخانه 114 شوراى حل اختالف همدان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى على اصغر احمدى كه فعالً مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه آقاى رحمان خسروى با 
وكالت محمود بابايى دادخواستى به خواسته مطالبه طلب به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 124/950404ح ثبت 
و براى روز شــنبه ســاعت 5 عصر (96/1/31)  وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان و 
در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به شعبه 124 واقع در همدان ميدان بيمه انتهاى كوچه مشكى مراجعه و در روز و ساعت مقرره 
فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر 

خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/5598
دبيرخانه 124 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى /خانم آمنه شــيرانى بشــماره شناســنامه 498 به شرح دادخواست به كالســه 95/518 از اين دادگاه 
درخواست نموده چنين توضيح داده كه شادروان رمدان دينارى به شماره شناسنامه 794 در تاريخ 95/11/20 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق  
همســر متوفى 2- عزت دينارى به ش ش 41- 3- رحيمداد دينارى به ش ش 3- 4- مرتضى دينارى به ش ملى 
3580787675- 5- عزت بامرى به ش ملى 3580105973- 6- مصطفى دينارى به ش ملى 3581066386- 
7- تراب دينارى به ش ش 603 -8- اسالم دينارى به ش ش 585 فرزند ذكور متوفى 9- فاطمه دينارى به ش ش 
1198 -10- زينب دينارى به ش ش 1199- 11- زرى دينارى به ش ملى 3591011657 -12- سميه دينارى 
به ش ملى 3580566121 فرزندان اناث متوفى ،مرحوم ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/88
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك دلگان

آگهى مزايده (مرحله اول)
نظر به اينكه در پرونده هاى 821/95/ا ج م محكوم عليه حسين پور صفرى فرزند على اكبر محكوم است به 
پرداخــت مبلغ 133/843/458 ريال در حق محكوم له محمد رســول عزيــزى با توجه به ابالغ اجرائيه و عدم اقدام 
محكوم عليه در پرداخت محكوم به ، اينك اموال مشروحه ذيل كه توسط كارشناس ارزيابى شده است در راستاى مواد 
114و117و139 قانون اجراى احكام مدنى در محل مجتمع شوراى حل اختالف شهر بهار واقع در خيابان 17 شهريور 
مورخه 96/1/19 روز شــنبه از ســاعت 12 الى 13 ظهر از طريق مزايده بفروش مى رســد مزايده از قيمت  تعيين 
شــده شــروع و از برندگان اموال مزايده 10 درصد بهاء فى المجلس دريافت و مابقى حداكثر ظرف يك ماه دريافت و 
در صــورت انصراف از خريد 10 درصد پرداختى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. ضمناً خريداران مى توانند قبل از 
جلســه مزايده از اموال مورد مزايده بازديد نمايند. اموال مورد مزايده:  دســتگاه فيلتر شــكنى ، به شــماره سريال 
ABP00106 ، 85 مترمكعب بر ســاعت سال ساخت 1393 – دستگاه سخت گير آبى رنگ 110000 گرين ، ساخته 
شده از ورق گالوانيزه mm5 با لوله كشى و اتصاالت (ABP2016) – ديگ آب گرم با ظرفيت kcal/hr 250000  به 
شــماره ســريال ABP 115 و فشار 3 بار bar – دستگاه هاى مورد نظر در هنگام بازديد غير فعال بودند و مشروط بر 
سالم بودن آن ها برآورد قيمت صورت گرفت است و دستگاه هاى بند 2 و 3 تازه ساخته شده اند و و پالك شناسايى 
بر روى آن ها نصب نگرديده است. * مبلغ پايه ماشين آالت 200/000/000 ريال معادل بيست ميليون تومان * به 

آدرس: جاده همدان ، كرمانشاه ، شهرك صنعتى بهاران ، خيابان صنعت. م الف/5587
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهر بهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نازبى بى دوستكام داراى شناسنامه شماره 3590095822 به شرح دادخواست به كالسه 1/554/95ش 
از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ياســر بامريان بشناســنامه 
3581039176 در تاريخ 95/11/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر 
است: 1- ناز بى بى دوستكام به ش ش 3590095822 مادر متوفى و آن مرحوم ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در سه نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/76
رئيس شعبه شماره يك شوراى حل اختالف ايرانشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رمضانعلى سلمانى مشكانى به شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به كالسه 1578/95 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حبيب سلمانى مشكانى بشماره شناسنامه 
2 در تاريــخ 95/2/14 در اقامتــگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- زهرا عابدى قه فرزند ســلطانعلى به ش ش 5 همســر متوفى 2- ســميرا سلمانى مشــكانى فرزند حبيب به ش 
ش 272- 3- الهام ســلمانى مشــكانى فرزند حبيب به ش ش 28- 4- پيام ســلمانى مشــكانى فرزند حبيب به ش 
ش22- 5- نسرين سلمانى مشكانى فرزند حبيب به ش ش 1887 -6- مهدى سلمانى مشكانى فرزند حبيب به ش 
ش 46-7- رمضانعلى سلمانى مشكانى فرزند حبيب به ش ش 43 -8- نرجس سلمانى مشكانى فرزند حبيب به ش 
ش 69 (همگى فرزندان متوفى والغير) . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت 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

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 12/3 واقع در بخش سه ثبتى شاهرود در صفحه 56 دفتر 131 ذيل شماره 
15848 به نام آقاى منوچهر مظفرى صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده اعالم مفقوديت سند به علت جابجايى 
را نموده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هر كس نســبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند 
مالكيت در دست وى مى باشد و يا  مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار 
آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شــاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند 
مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. شماره چاپى سند 491024 الف 93 مى باشد. ضمناً برابر بازداشت 
نامــه به شــماره 1814-1395 مــورخ 1394/11/12 اصل پالك در قبال مبلغ پانصد ميليــون ريال به نفع داديار 
محترم شعبه يك دادسراى عمومى وانقالب شاهرود بازداشت گرديد و مازاد اول آن برابر نامه 1815-1394 مورخ 
1394/11/13 در قبال مبلغ پانصد ميليون ريال به نفع داديار محترم شعبه يك دادسراى عمومى وانقالب شاهرود 

بازداشت گرديده است. تاريخ انتشار: 95/11/26
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى تجديد وقت دادرسى و ضمائم
خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستى به طرفيت مهدى حالجى دلير و فاطمه پناهى به خواسته مطالبه وجه تسليم 
شوراى حل اختالف شهرستان سمنان شعبه پنجم ارجاع و به شماره 950476 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى 
آن بتاريخ 96/1/29 تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آخرين آگهى ظرف يكماه به شوراى حل اختالف فوق الذكر واقع در سمنان بلوار 17 شهريور روبروى پمپ بنزين 
جاللى مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان سمنان مراجعه و حضور بهم رسانند در غير اينصورت شورا غياباً رسيدگى 

و تصميم قطعى اتخاذ خواهد نمود.
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف سمنان آزيتا صندوقدار

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان بانك توســعه تعاون به مديريت آقاى غالمرضا حســانى زاده با وكالت خانم زهرا زارع به طرفيت خانم 
ها 1- موناآقاحسينى فرزند على آقا 2- فاطمه يحيائى فرزند گل محمد به خواسته 1- محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت اصل طلب 2- خســارت تاخير تاديه از تاريخ واخواســت سفته ها لغايت 
وصول محكوم به و اجراى كامل دادنامه بانضمام كليه خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل و هزينه واخواست به مبلغ 
6/750/000 ريال بدادگاه عمومى مهديشهر ارائه كه جهت رسيدگى به شعبه اول ايندادگاه ارجاع و شماره كالسه 
950955 عمومى ح ثبت و براى روز شنبه مورخ 96/2/9 ساعت 9/30 صبح تعيين وقت گرديده است و چون خوانده 
فاطمه يحيائى فرزند گل محمد مجهول المكان اعالم شــده اســت لذا بر حسب تقاضاى وكيل خواهان و دستور دادگاه 
مســتند بماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج و از خوانده فوق الذكر 
دعوت ميشود كه از تاريخ نشر آگهى قبل از حلول وقت دادرسى به دفتر شعبه اول ايندادگاه مراجعه ضمن دريافت 
دادخواست و ضمائم آدرس دقيق خود را كتباً اعالم دارند و در جلسه دادرسى شركت نمايد در غير اينصورت مفاد 
دادخواست و ضمائم و  وقت دادرسى ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود چنانچه بعداً نيازى 

به درج آگهى باشد فقط يكبار و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مهديشهر –حسين ذوالفقار خانيان

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان بانك توسعه تعاون به مديريت آقاى غالمرضا حسانى زاده با وكالت خانم زهرا زارع به طرفيت آقايان و 
خانم 1- ليلى كسائيان فرزند سيد جمال الدين 2- بهرام قوشچيان فرزد حسين 3- امير نور محمدى فرزند محمد على 
4- امير رشيدى فرزند رشيد به خواسته 1- محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 510/000/000 ريال 
بابت اصل طلب 2- خســارت تاخير تاديه از تاريخ واخواست سفته ها لغايت وصول محكوم به و اجراى كامل دادنامه 
بانضمام كليه خسارات دادرسى از جمله هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و هزينه واخواست به مبلغ 5/175/000 
ريال بدادگاه عمومى مهديشهر ارائه كه جهت رسيدگى به شعبه اول ايندادگاه ارجاع و شماره كالسه 950956 عمومى 
ح ثبت و براى شنبه مورخ 96/2/9 ساعت 9/45 صبح تعيين وقت گرديده است و چون خواندگان 1- ليلى كسائيان 
فرزند ســيد جمال الدين 2- بهرام قوشــچيان فرزند حسين مجهول المكان اعالم شــده است لذا بر حسب تقاضاى 
خواهان و دستور دادگاه مستند بماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج و 
از خواندگان فوق الذكر دعوت ميشود كه از تاريخ نشر آگهى قبل از حلول وقت دادرسى به دفتر شعبه اول ايندادگاه 
مراجعه ضمن دريافت دادخواست و ضمائم آدرس دقيق خود را كتباً اعالم دارند و در جلسه دادرسى شركت نمايد 
در غير اينصورت مفاد دادخواست و ضمائم و  وقت دادرسى ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد 

نمود چنانچه بعداً نيازى به درج آگهى باشد فقط يكبار و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مهديشهر – حسين ذوالفقار خانيان

دادنامه
پرونده كالسه 9509982321200747 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهديشهر تصميم نهايى 
شــماره 9509972321201446- خواهان: بانك توســعه تعاون به مديريت آقاى غالمرضا حسانى زاده با وكالت 
خانم زهرا زارع فرزند على اصغر به نشانى سمنان ميدان مشاهير ضلع جنوبى ميدان مشاهير خ قدس 9 ساختمان 
ديبــا طبقــه 3 واحد 7 دفتر وكالــت ، خواندگان: 1- خانم فاطمه يحيائى فرزند گل محمد به نشــانى مجهول المكان 
2- خانم مونا آقاحســينى فرزند على آقا به نشــانى مهديشــهر شــهرك شــهدا نبش كارخانه پى وى سى ، خواسته: 
تامين خواسته ، گردشكار: در تاريخ 1395/12/07 در وقت فوق العاده بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است با 
بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى دادگاه) 
در خصوص درخواســت بانك توســعه تعاون با نمايندگى آقاى غالمرضا حســانى زاده و با وكالت خانم زهرا زارع به 
طرفيت خانمها 1- مونا آقاحسينى فرزند على آقا 2- فاطمه يحيائى گل محمد مبنى بر صدور قرار تامين خواسته به 
مبلغ 60/000/000 ريال از اموال بالمعارض خواندگان به نحو تضامن و قبل از ابالغ بابت وجه 5 فقره ســفته به 
شــماره هــاى 927297 و 927297 و 927295 و 927294 و927296 و 590715 با توجه به محتويات پرونده 
و اينكه مســتند خواهان اســناد تجارى واخواست شده مى باشد و شــرايط و اركان درخواست نيز فراهم مى باشد 
دادگاه درخواست خواهان را موجه و وارد تشخيص داده و با استناد به بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامين خواسته معادل مبلغ ياد شده از اموال مستثنى از دين و بالمعارض 
خوانــدگان صــادر و اعالم مى نمايد قرار صادره قبل از ابالغ به خوانــدگان قابل اجرا در مهلت ده روز از تاريخ ابالغ 

قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مهديشهر على نادر نژاد

دادنامه
پرونده كالسه 9509982321200748 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهديشهر تصميم نهايى 
شــماره 9509972321201452- خواهان: بانك توســعه تعاون به مديريت آقاى غالمرضا حسانى زاده با وكالت 
خانم زهرا زارع فرزند على اصغر به نشانى سمنان ميدان مشاهير ضلع جنوبى ميدان مشاهير خ قدس 9 ساختمان 
ديبا طبقه 3 واحد 7 دفتر وكالت ، خواندگان: 1- آقاى بهرام قوشچيان فرزند حسين 2- خانم ليلى كسائيان فرزند 
سيد جمال الدين همگى به نشانى مجهول المكان 3- آقاى امير رشيدى فرزند رشيد به نشانى مهديشهر گل رودبار 
خ دوم شــركت مهر گل سنگســر 4- آقاى امير نور محمدى فرزند محمدعلى به نشانى مهديشهر شهرك انقالب فاز 
2 كوچه شهيد باقريان پالك 5 ، خواسته: تامين خواسته ، گردشكار: در تاريخ 1395/12/09 در وقت فوق العاده 
بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است با بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص درخواست بانك توسعه تعاون شعبه سمنان با مديريت آقاى 
غالمرضا حسانى زاده و با وكالت خانم زهرا زارع به طرفيت 1- خانم ليلى كسائيان فرزند سيد جمال الدين 2- آقاى 
بهرام قوشچيان فرزند حسين 3- آقاى امير نور محمدى فرزند محمدعلى 4- آقاى امير رشيدى فرزند رشيد مبنى 
بــر صدور قرار تامين خواســته به مبلغ 510/000/000 ريال از اموال بالمعــارض خواندگان بابت وجه پنج فقره 
سفته به شماره هاى 455898 و 362980 و 227750و227752و227751 دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
و اينكه مســتند خواهان اســناد تجارى واخواست شده مى باشد و شــرايط و اركان درخواست نيز فراهم مى باشد 
دادگاه درخواست خواهان را موجه و وارد تشخيص داده و با استناد به بند ج ماده 108 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامين خواسته معادل مبلغ ياد شده از اموال مستثنى از دين و بالمعارض 
خواندگان صادر و اعالم مى نمايد قرار صادره قبل از ابالغ به خواندگان قابل اجرا و در مهلت ده روز از تاريخ ابالغ 

قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد. 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مهدى شهر على نادر نژاد

آگهى ابالغ معرفى داور
خواهان خانم آرزو خادم فرزند على به طرفيت آقاى اسمعيل كاشى فرزند ابراهيم بخواسته گواهى عدم امكان 
سازش بدادگاه عمومى مهديشهر ارائه كه جهت رسيدگى به شعبه اول ايندادگاه ارجاع و شماره كالسه 950913 
عمومى ح ثبت و با توجه به ارجاع امر به داورى با استناد به ماده واحده اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1371 
و آيين نامه اجرايى آن و تكليف طرفين براى معرفى داور و چون خوانده آقاى اسمعيل كاشى فرزند ابراهيم مجهول 
المكان اعالم شــده لذا بر حســب تقاضاى خواهان و دستور دادگاه مستند بماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود كه از تاريخ نشر آگهى به مدت يك 
هفته به دفتر شعبه اول ايندادگاه مراجعه و داور خود را كه واجد شرايط (مسلمان ، آشنايى نسبى به مسائل شرعى 
، خانوادگى و اجتماعى ، داراى حداقل 30 ســال تمام ، متاهل  ،معتمد و عدم اشــتهار به فســق و فساد) باشد را به 
دادگاه معرفى نمايد در ضمن چنانچه داور از بستگان واجد شرايط باشد اولويت دارد و چنانچه در مهلت مقرر نسبت 

به تعيين و معرفى داور اقدام ننمايد دادگاه راساً از طرف خوانده مبادرت به تعيين داور خواهد نمود.
حسين ذوالفقار خانيان مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مهديشهر

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: حسن گرگيج فرزند اهللا نظر به نشانى سيستان و بلوچستان چاه بهار بلوار 
قدس منازل مسكونى امور آب كوچه دوم درب سوم ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: فاطمه مهديان طرقى 
مجهول المكان ، محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 950545 و شماره دادنامه مربوطه 
9509975457200570 محكــوم عليــه خانم فاطمه مهديان طرقى فرزند اســداهللا محكوم اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيه مســتنداً مطابق مــواد 10و219 و220 قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى نســبت به الزام به تنظيم ســند رسمى خودرو به شماره پالك 36-178د62 مقوم به پنجاه 
پنج ميليون ريال اقدام نمايد و همچنين پرداخت هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى قابل 

محاسبه در اجراى احكام مدنى . 
دبير شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى اخطاريه موضوع ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى
بدينوســيله به افراد ذيل (مجهول المكان) اخطار مى گردد بر اســاس ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور 
گمركى ظرف مهلت 20 روز از نشر اين آگهى جهت ترخيص يا مرجوع نمودن كاالى خود به شرح ذيل موجود در انبار 
اداره بنــدر و دريانــوردى گناوه مراجعه نمايند در صــورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقــرر ، كاال طبق مقرارت امور 
گمركى ، متروكه محسوب و به فروش خواهد رسيد. 1- آقاى عبداهللا ركاب دار كاالى مربوط شامل 6 كارتن روغن 
طى بارنامه 944 و قبض انبار 55955-95/8/26- 2-آقاى پوريا حيدرى كاالى مربوطه شــامل 14 كارتن آبميوه 
طى بارنامه 864 و قبض انبار 55517-95/8/9 -3- آقاى مصطفى كرمى كاالى مربوطه شامل 1 بسته آبميوه طى 
بارنامه 898 و قبض انبار 55631-95/8/12 -4- آقاى محمد ايرانى كاالى مربوطه شــامل 1 بســته آبميوه طى 
بارنامــه 898 و قبض انبــار 55630-95/8/12 -5- آقاى عبداالمير دريس عبداله زاده كاالى مربوطه شــامل 1 
بسته آبميوه طى بارنامه 898 و قبض انبار 55624-95/8/12 -6- آقاى فاضل مطور كاالى مربوطه شامل 1 بسته 
آبميوه طى بارنامه 898 و قبض انبار 55626-95/8/12- 7- آقاى عبداهللا محمدى كاالى مربوطه شامل 2 بسته 
آبميوه طى بارنامه 908 و قبض انبار 55860-95/8/22- 8- خانم رضوان دهداتى كاالى مربوطه شامل 2 بسته 

آبميوه طى بارنامه 908 و قبض انبار 55856-95/8/22- م الف/1360
منصور بازيار – مدير كل گمرك گناوه

آگهى اخطاريه موضوع ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور گمركى
بدينوســيله به افراد ذيل (مجهول المكان) اخطار مى گردد بر اســاس ماده 54 آئين نامه اجرايى قانون امور 
گمركى ظرف مهلت 20 روز از نشر اين آگهى جهت ترخيص يا مرجوع نمودن كاالى خود به شرح ذيل موجود در انبار 
اداره بندر و دريانوردى گناوه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت مقرر ، كاال طبق مقرارت امور گمركى 
، متروكه محسوب و به فروش خواهد رسيد. 1- آقاى عباس اشرافى كاالى مربوطه شامل 2 بسته آبميوه طى بارنامه 
908 و قبض انبار 55861-95/8/22-2- آقاى احمد عبيديان كاالى مربوطه شــامل 2 بســته آبميوه طى بارنامه 
908 و قبض انبار 55857- 95/8/22 -3- آقاى محمد گل سوسن كاالى مربوطه شامل 6 كارتن چاى طى بارنامه 
944 و قبض انبار 55953-95/8/26 -4- آقاى محمد تقوى كاالى مربوطه شامل 2 بسته آبميوه طى بارنامه 908 
و قبض انبار 55859-95/8/22- 5- آقاى محمد پشوتنى كاالى مربوطه شامل 2 كيسه شكر طى بارنامه 986 و 
قبض انبار 58578-95/8/9- 6- آقاى جمشــيد ليراوى كاالى مربوطه شــامل 5 كارتن روغن طى بارنامه 986 و 
قبض انبار 58583-95/8/9- 7-آقاى فواد خاطرى كاالى مربوطه شامل 5 كارتن روغن طى بارنامه 986 و قبض 
انبار 58588-95/8/9- 8- آقاى محمد برازجانى كاالى مربوطه شامل 2 كارتن چاى طى بارنامه 986 و قبض انبار 

58585-95/8/9- م الف/1359
منصور بازيار – مدير كل گمرك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونــده 37/924/95 وقت رســيدگى: مورخه 96/1/29 ســاعت 9/30 صبــح ، خواهان: مرتضى 
يوسفى فرزند محمد- خوانده: رضا مرادى فرزند شيرزاد - به آدرس فعال مجهول المكان ، خواسته: مطالبه  خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق تسليم دادگسترى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شوراى حل اختالف 
مجتمع شهيد مطهرى ارجاع و وقت رسيدگى به شرح پيش گفته تعيين شده و به علت مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان به دستور شورا و به تجويز ماده 72 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه از تاريخ نشر 
آگهى به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت كرده و در 

وقت رسيدگى معنونه حضور يابد. واال شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. م الف/12246
دفتر شعبه 37 شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى كرمانشاه

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى به آقاى رضا كفش وند 
ساكن كرمانشاه فعال مجهول المكان، آقاى يداله باقرى مهكى دادخواستى به خواسته مطالبه بطرفيت شما به 
شوراى حل اختالف مجتمع امام (ره) كرمانشاه  تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 1566/95 ثبت و 
جهت رسيدگى مورخه 96/2/17 ساعت 10/00 صبح تعيين وقت گرديده چون اقامتگاه شما نامعلوم است عليهذا 
حسب تقاضاى خواهان و دستور شورا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در يك نوبت روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى و از شما دعوت ميشود جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به اين دفتر مراجعه و در 

وقت مقرر براى رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد در صورت عدم حضور تصميم مقتضى اتخاذ خواهد گرديد. 
رئيس شعبه 27 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) -  كرمانشاه

گواهى حصر وراثت
خانم زينب قهرمانى خو به شناسنامه شماره 5 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى بشــماره 95-4-1085 تقديم اين دادگاه نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان على عبدى به 
شناسنامه شماره 4 در تاريخ 95/8/11 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند/ عبارتست 
از: 1- زينب قهرمانى خو فرزند احمد به ش ش 5 صادره از دهنو همســر متوفى 2- حميدرضا عبدى فرزند على 
به ش ش 1116 صادره از رى پســر متوفى 3- مجيد عبدى فرزند على به ش ش 729 صادره از رى پســر متوفى 
4- سعيد عبدى فرزند على به ش ش 1372 صادره از كهريزك پسر متوفى 5- قدم خير حميدى بگه جان فرزند 
محمد جعفر به ش ش 508 صادره از دهگالن مادر متوفى ، پس از انجام تشريفات قانونى و انتشار سه نوبت آگهى 
در روزنامه و عدم وصول هر گونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سرى يا رسمى حسب گواهى متصدى مربوطه 
و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره – سرانجام در تاريخ – در وقت فوق العاده شعبه – دادگاه عمومى – به 
تصدى امضا كننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص 
/ شخص ياد شده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارائى ان روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و ديونى كه 

بر تركه تعلق مى گيرد. م الف/7274
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف كهريزك

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم:1- محمدرضا ســهرابى راد فرزند عباس به نشــانى كاشان خيابان شهيد 
زيارتى روبروى كلينيك دندانپزشكى پارس دفتر وكالت مهديه كبريتى 2- مهديه كبريتى فرزند عباس به نشانى 
كاشــان خيابان شــهيد زيارتى روبروى كلينيك دندانپزشــكى پارس دفتر وكالت مهديه كبريتى 3- فهيمه نيكوفر 
فرزند عباس به نشانى كاشان خيابان شهيد زيارتى روبروى كلينيك دندانپزشكى پارس دفتر وكالت مهديه كبريتى ، 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: زهرا راجى فرزند حاج محمد مجهول المكان ، مشخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له/ محكوم عليه: مهديه كبريتى فرزند عباس به نشانى كاشان خيابان شهيد زيارتى روبروى كلينيك 
دندانپزشكى پارس دفتر وكالت (وكيل محمدرضا سهرابى راد ، فهيمه نيكوفر) ، محكوم به: بموجب دادنامه قطعيت 
يافته شــماره 9509973657301239 محكوم عليها محكوم است به تنظيم سند رسمى انتقال قطعى مقدار يك 
مميز دويست و بيست و دو هزارم سهم از يازده سهم از شصت و شش سهم شش دانگ باقيمانده پالك ثبتى 184 
فرعى از دو اصلى واقع در صالح آباد بخش دو حوزه ثبتى كاشان به اضافه پنج سهم از 55 سهم از 66 سهم شش 
دانگ همين باقيمانده از آن پالك ثبتى به نام محكوم لها مهديه كبريتى در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم سند 
رسمى انتقال قطعى همان مقادير (يك مميز دويست و بيست و دو هزارم سهم و پنج سهم) به نام محكوم لها فهيمه 
نيكوفر (كبريتى ســابق) در يكى از دفاتر اســناد رسمى و تنظيم سند رسمى انتقال قطعى مقدار يك مميز دويست 
و بيســت و دو هزارم ســهم از يازده سهم از شصت و شش سهم شش دانگ باقيمانده آن پالك ثبتى به اضافه ده 
سهم از 55 سهم از 66 سهم شش دانگ همين باقيمانده از پالك ثبتى مذكور به نام محكوم له محمدرضا سهرابى 
راد (كبريتى سابق) در يكى از دفاتر اسناد رسمى و پرداخت خسارات دادرسى به ميزان 2/176/047 ريال در حق 
محكوم لهم و هزينه اجرائى معادل نيم عشر ارزش محكوم به از محكوم عليها قابل دريافت است. (خواسته به ميزان 
سه ميليون و يكصد هزار ريال تقويم شده است. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 948/95 وقت رسيدگى: مورخه 96/2/3 ساعت 10 صبح ، خواهان: بابك حسينى كرمانشاهى 
فرزند محسن به آدرس كرمانشاه شهرك دادگسترى كوچه پمپ بنزين كوى 6- خوانده: شهرزاد خدامرادى فرزند 
على اصغر - به آدرس فعال مجهول المكان ، خواسته: اعسار از هزينه دادرسى  خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
تسليم دادگسترى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى ارجاع و 
وقت رسيدگى به شرح پيش گفته تعيين شده و به علت مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان به 
دستور شورا و به تجويز ماده 72 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهى به دفتر شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت كرده و در وقت رسيدگى معنونه حضور 

يابد. واال شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. 
دفتر شعبه 35 شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان: بانــك مهر اقتصاد به وكالــت حامد كاوندى خواندگان: 1- مجيــد آزادى ارمكى – داود جواهرى 
آشــنا خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/22 خواهان فوق دادخواستى نشر آگهى به طرفيت خواندگان 
فوق الذكر به شــرح خواســته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 51 ثبت و براى روز 1396/2/27 ساعت 
16:30 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت 
خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم 

رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 39 حقوقى شوراى حل اختالف پرديسان - قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: حسين صادقى خوانده: حسين سهرابى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/23 خواهان: 
حســين صادقى دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده: حسين ســهرابى به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 
15 شــورا تقديم كه به شــماره 950744 ثبت و براى روز 1396/2/24 ساعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به 
مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده 
مذكــور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف قم


