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آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660301053002092 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 چاپ و بســته بندى پيشــرو اورامان فرزند بشماره شناسنامه صادره از در شش دانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مســاحت 11171 مترمربع پالك 1580 فرعى از 58 اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم 
حسين روستايى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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: 96/7/6- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/7/20 - م الف/3869
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660301053002318 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 زهرا آقابرار دماوندى فرزند عبداله بشــماره شناســنامه 90 صادره از تهران در شش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 6000 مترمربع پالك 1580 فرعى از 58 اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى / 
خانم حسين روستايى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، 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: 96/7/6- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/7/20 - م الف/3880
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660301058001686 مورخ 1396/6/29 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 امير زوارى فرزند حسين بشماره شناسنامه 2309 صادره از تهران به مقدار 822 مترمربع 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 2618 مترمربع پالك 5750 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
161 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد 
على نوايى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، 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: 96/7/5 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 96/7/20- م الف/4575/1
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660301058001687 مورخ 1396/6/29 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 خانم زهرا نورمحمدى فرزند ناصر بشــماره شناســنامه 331 كدملى 0062413708 صادره از 
تهران به مقدار 796 مترمربع مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 2618 مترمربع پالك 5750 
فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 161 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع 
الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد على نوايى 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 دادخواســت 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: 

96/7/5 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/20- م الف/4575
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139660301058001685 مورخ 1396/6/29 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 حسين صديقى فرزند عباس بشماره شناسنامه 4 كدملى 0794625193 صادره از سبزوار 
به مقدار 1000 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 2618 مترمربع پالك 5750 فرعى 
مفروز و مجزى شده از پالك 161 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواسطه 
از مالك رسمى آقاى محمد على نوايى 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: 96/7/5 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 96/7/20- م الف/4575/2
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660326006001067-1396/6/15 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ناصر خيامى فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 2745 صادره از مالير در ششدانگ اعيانى 
يك باب خانه به مساحت 199/32 مترمربع پالك شماره فرعى از 9 فرعى از 2143 اصلى واقع در بخش يك مالير 
خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود سليمانى گلوشجردى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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/1587– 

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/7/5 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/20
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى ابالغ وقت 
آقاى رضا بابايى دادخواستى به شماره 9609983468200535به طرفيت آقايان مسلم خزائى و الب ناصرى 
گاوكان مبنى بر تنظيم سند به اين شورا تقديم داشته اند لذا به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تحرير ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى وقت رسيدگى 1396/8/29 ساعت 16:00 يك نوبت درج تا خوانده با اطالع از وقت 
رسيدگى در جلسه شورا واقع در كرمان بلوار 22بهمن بعد از چهارراه شعبانيه كوچه  مجتمع قضائى22بهمن اداره 
كل شــوراها مراجعه و در جلســه شــورا  جهت دفاع از خود شركت نمايند  و يا اليحه اى ارسال نمايند و عدم حضور 

نامبرده مانع رسيدگى  نخواهد شد و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد .1507م-الف
 دبير شوراى حل اختالف 22 كرمان

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف مستقر در حوزه ثبتى آرادان
برابــر راى شــماره 139660329126000538 مــورخ 96/5/22 صــادره از هيات تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض آقاى قاسم رامه فرزند على نسبت به 1603/83 سهم مشاع از 1853/83 سهم ششدانگ يك قطعه 
باغ به  به مســاحت 1853/83 متر مربع قســمتى از پالك 107 فرعى از181- اصلى واقع  در روســتاى چهارطاق 
رامه شهرســتان آرادان خريدارى از وراث نجفقلى رامه محرز گرديده لذا در اجراي مقررات ماده 3 قانون تعيين 
تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مي گردد معترضين مي توانند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين 
اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضائي نموده وگواهي 
مربوطه را تسليم نمايند. در صورت عدم وصول اعتراض ويا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست پس از گذشت 
موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر و تسليم خواهد شد بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.م الف : 554
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/7/4

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/7/20             
رئيس ثبت اسناد و امالك  آرادان- شاه حسينى

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001233 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض شبكه 
بهداشــت و درمان گرمســار در شبكه بهداشت و درمان به مساحت 599/05 متر مربع پالك فرعى از 21- اصلى  
مفروز و مجزا شده از پالك فرعى از 21- اصلى قطعه واقع در كوشك خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين بوربور 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت 
آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 557
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/7/6 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/7/20                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به شماره بايگانى:960464
خواندگان:مجيد قصابى-فاطمه زاهدى شكاراســتعلى  مراتب ابالغ رويت نظريه كارشناســى به درخواست 
خواهان ها على بهمن آبادى –ابوالفضل بهمن آبادى وبه استناد ماده 73 ق.آ.د.م تا يك نوبت در يكى از جرايد كثير 
االنتشار درج ميگردد تاخواندگان مجيد قصابى-فاطمه زاهدى شكار استعلى از تاريخ نشر آگهى به مدت يك هفته 
به دفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران واقع در قيامدشت مراجعه وضمن رويت نظريه كارشناسى واعالم 

نشانى،هر اظهار نظرى دارد كتبا اعالم نمايد.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده مرحله دوم – نوبت اول
جلســه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشــينان 1371 زيويه سقز بنا به تصميم هيئت مديره 
و با هماهنگى اداره محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعى شهرســتان ســقز در ســاعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/8/8 درمحل ســالن كتابخانه عمومى شهرســتان ســقز واقع در پارك مولوى جنب آتش نشانى برگزار مى 
گردد. بدينوســيله ازكليه نمايندگان منتخب مرحله اول مجمع عمومى فوق العاده روستاهاى تابعه شركت تعاونى 
دعوت ميشود كه در موعد مقرر درجلسه متشكله حضور بهم رسانند تا نسبت به موضاعات ذيل اخذ تصميم بعمل 
آيد. توضيح اينكه جلسه نوبت اول با حضور دو سوم كل نمايندگان شركت رسميت خواهد يافت . دستور كار جلسه 
: 1. ادغام تعاونى مرزنشينان 1371 زيويه سقز با ديگر تعاونيهاى مرزنشين شهرستان 2. اصالح تبصره يك ماده 
21 مفاد اساسنامه شركت تعاونى (نحوه ى اطالع رسانى در خصوص برگزارى مجامع عمومى عادى و فوق العاده ) 3. 

اصالح ماده 6 اساسنامه (تغيير آدرس دفتر شركت تعاونى ).
هيئت مديره شركت تعاونى1371 مرزنشينان زيويه سقز

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004002663 -96/06/27 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات محمود آقائى 
كلشــترى فرزند احمد : 1- ششــدانگ يك قطعه  باغ مشــتمل بر اعيان احداثى به مساحت 4274/51 مترمربع 
به شــماره پالك فرعى 2429 مجزى از 1578 واقع در كلشــتر ســنگ اصلى 2 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در 
رودبار- كلشــتر  محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 05 /96/07 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004002665 -96/06/27 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات شهرام رضائى 
ويائى فرزند محرم و مدينه ميرزائى رزگاهى فرزند خدابخش در (مشــاعا بالسويه) 1- ششدانگ يك باب خانه و 
محوطه به مســاحت 498/77 مترمربع به شــماره پالك فرعى 1821 مجزى از 202 واقع در ويايه سنگ اصلى 3 
بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار- شهرك ويايه پالك 103 جنب ترانس برق  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 صدورسند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 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 سند مالكيت 
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آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 635 فرعى از 50 اصلى بخش دو ثبتى شاهرود در دفتر امالك جلد 5 
صفحه 204 بشماره ثبت 543 به نام بانو بى بى محمدى صادر و تسليم گرديده است سپس پس از انتقاالت برابر 
سند قطعى 76442 مورخه 1375/4/7 به احمد محمدى انتقال گرديد سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه 
محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت بعلت جابجايى مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى 
نموده اند لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
آگهى تا هركس نســبت به صدور ســند 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 كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك 
شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد شماره چاپى سند 322369 مى باشد. تاريخ انتشار:96/7/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى مفقودى
سند مالكيت و سند مادر خودروى سوارى شخصى پژو آردى مدل 1383 به شماره موتور  11783037892 
و به شــماره شاسى 83138123 و به شــماره انتظامى ايران 15- 639 س 65 متعلق به اينجانب موسى حسين 

اكبرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است تبريز

كارت دانشــجويى بنام فاطمه بختيــارى فايندرى فرزند عبداهللا به شــماره دانشــجويى 9202153 مقطع 
كارشناسى رشته زبان از دانشگاه دولتى بجنورد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

سند فاكتور فروش خودرو سوارى سيستم دنا تيپ EF7دنا مدل 1395  به رنگ مشكى-متاليك به شماره 
موتور 147H0233117 شــماره شاســىNAAW01HE2GE416055 و شماره پالك 598 ى 39 ايران 77 به 

نام عطاءاهللا ميرزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشــمند خودرو كاميون كشــنده سيســتم هوو HOWO تيپ ZZ4257S3241V به رنگ سفيد-
معمولى مدل 2006 به شــماره موتور 06080718857 شــماره شاســى36A098845 شماره پالك 617 ع 51 

ايران 84 به نام مسعود بهادرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كليــه مــدارك اعــم از كليه اسناد،ســندكمپانى، برگ ســبز و كارت ســوارى پــژو206 مــدل 1388 رنگ 
قرمز ســير متاليك بشــماره پالك ايــران 58- 911 د 58  بشــماره موتور 14188052405  وشــماره شاســى 
NAAP03ED3AJ087071 بــه نــام محمد ناظم زاده فرزند حســن ش ش 21089 مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كارت دانشجويى اينجانب شعيب جوهر فرزند خير محمد به شماره دانشجويى 950192041 رشته حقوق 
مقطع كارشناسى دانشگاه پيام نور چابهار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. چابهار

سند كمپانى و برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 8/1 مدل 90 و به شماره انتظامى 
834 ج42- ايران 49 و به شماره موتور 12490195100 و به شماره شاسى NAAM01CA4CR566043 به 

نام صديقه نوروز پور مهريان فرزند بارونى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

مجوز حمل ســالح شــكارى يك لول ســاچمه زنى ته پر كاليبر 12 به شــماره ســالح 917301369 و ساخت 
تركيه به شــماره ســريال 1455068 به نام حميده عســكرى فرزند عزيز اله به شــماره شناسنامه 72 و كدملى 

4231974209 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز پى كى سپند به شماره پالك 155ب98- ايران 26 بنام حسين نودهى مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

همه مدارك موتور ســيكلت مدل پالس (باجاج) 180 ســى ســى مدل 1389 به رنگ قرمز به شــماره پالك 
45697- ايران 126 و به شــماره شاســى 180A8992149 و به شــماره موتور NE.DJGBSD73715 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.كاشان
                                                                      

بــرگ ســبز خودرو وانت پيــكان مدل 1376 به شــماره انتظامــى 421ب55- ايران 31 به شــماره موتور 
11517605490 و به شــماره شاســى 76915109 به نام حجت اله احمدى ســبزوار مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

ســند فروش خودرو 405 مدل 1389 به شــماره شاســى NAAM01CAXAR525994 و شماره موتور 
12489086493 و شــماره پــالك ايران 95-261س36 متعلق به آقاى مهــراب جاللى ناهوك مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شماره 96/33- سراوان

آگهى فقدان پروانه ( نوبت سوم)
 پروانه موقت بشــماره 1258-401522  مور خه 87/1/17 به نام مركز آموزش درمانى چشــم پزشــكى 
نيكوكارى تبريز صادره از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى تبريز مفقود گريده است و فاقد اعتبار مى باشد از 
يابنده تقاضا مى شود اصل پروانه را به امور حقوقى و قراردادهاى مركز آموزشى درمانى چشم پزشكى نيكوكارى 

تبريز به نشانى تبريز- خيابان عباسى روبروى كالنترى 12 شهرستان تبريز ارسال نمايد.
با تشكر – مديريت مركز آموزشى درمانى نيكوكارى تبريز- فرزان حاجى زاده 

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه نوبيجار  الهيجان  سنگ اصلى 
3  بخش 14 گيالن به شــماره فرعى زير : پالك فرعى  2893  مفروز از 1092- زهرا اكبر دوســت سليمى فرزند 
عزيز به ش ش 6 و كدملى 2722624508 صادره از الهيجان –ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى 
بمساحت 254/60 مترمربع از مورد مالكيت على اكبر دوست به استناد راى 139660318005001646 مورخه 
1396/6/20 هيات  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى 
پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره 
متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند 
مالكيت اقدام خواهد شــد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجــراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و امالك عادى و 
اســناد مشــاعى درخواست صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه الشــيدان 
مطلق  الهيجان  سنگ اصلى 2  بخش 14 گيالن به شماره فرعى زير : پالك فرعى  2034  مفروز از 8- على فرزايى 
فرزند فرهاد به ش ش 17982 و كدملى 2720179795 صادره از الهيجان ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل 
بر انبارى بمســاحت 107/50 مترمربع از مورد مالكيت جواد و خانم انيس و حســن جملگى مطلق كبير به استناد 
راى 139660318005000936 مورخه 1396/4/24 هيات  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و 
مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به 

مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/7/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/20  
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آگهــى مــاده 3 قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه نمكايه  الهيجان  سنگ اصلى 
19  بخش 14 گيالن به شــماره فرعى زير : پالك فرعى  4196  مفروز از 269- على محمدى فرزند قربانعلى به 
ش ش 1881 و كدملى 5399869918 صادره از زنجان ششدانگ يكقطعه يكبابخانه و مغازه بمساحت 67/60 
مترمربع از مورد مالكيت بنياد مستضعفان انقالب اسالمى- اداره اموال و دارائى هاى شرق گيالن به استناد راى 
139660318005001550 مورخه 1396/6/14 هيات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به 
مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظــرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور 
برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به 
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حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محســن خســروجردى داراى شناســنامه شماره 39381 به شــرح دادخواست به كالسه 
6031-96/7/17 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى 
خسروجردى به شناسنامه 16 در تاريخ 96/6/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-شهربانو شاهى فرزند على متولد 1335 ش ش 1239 همسر2-محمود خسروجردى 
فرزند محمدعلى ش ش 1359 ش ش 229 فرزند3-محسن خسروجردى فرزند محمدعلى ش ش 1352 ش ش 
39381 فرزند4-احمد خسروجردى فرزند محمدعلى ش ش 1356 ش ش 1017 فرزند5-قاسم خسروجردى 
فرزند محمدعلى ش ش 1366 ش ش 13327 فرزند-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. 
رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم كنيز رضا عسكرى وكيل آقاى غالمعلى عسكرى با تسليم درخواست به شماره 8354-96/7/6 اعالم 
داشته كه سند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب خانه پالك 628- اصلى (باقيمانده) واقع در بخش 1 سيستان ملكى 
نامبرده كه ذيل ثبت 84 صفحه 262 دفتر جلد 1 بنام غالمعلى عسكرى صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه 
بــر اثر جابه جايى مفقود گرديده لــذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت امالك مصوب 
80/11/8 مراتب باستناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شود تا هركس مدعى انجام معامله مى باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و 
يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده يا در صورت اعتراض سند 
مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد 

كرد. تاريخ انتشار: روز پنجشنبه 96/7/20- م الف/1569
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
پرونده كالســه 9509982640700294 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار تصميم نهايى 
شــماره 9609972640700638- خواهان: آقاى عبدالرزاق على مردانى فرزند عبدالخالق با وكالت آقاى حسن 
ايروانى فرزند جواد به نشــانى تهران شــهريار شــهريار خ وليعصر (عج) برج پارســيان ط 6 واحد 19- خواندگان: 
1- آقاى عليرضا لطف دوست فرزند ابراهيم با وكالت آقاى محمد قنبريان نايينى فرزند جواد و آقاى يونس كاهه 
فرزند رضا همگى به نشانى مالرد خيابان كسرى غربى كوى مسجد پالك يك واحد 4 -2- آقاى على حاجى با وكالت 
آقاى على مردان شيرازى فرزند محمدحسن به نشانى تهران قيطريه نرسيده به بلوار اندرزگو كوچه كيا رنگ پالك 
4 زنگ 1012 و آقاى مجيد زندى فرزند سعيد به نشانى نياوران مقابل خيابان جماران جنب بانك پاسارگاد پالك 
154-3- آقاى حســن عبدوس فرزند فرمان به نشــانى مجهول المكان 4- آقاى حســين مرتاضيه فرزند صادق 
5- شركت توليدى بازرگانى بهار چين رانجو (سهامى خاص) با مديريت حسين مرتاضيه با وكالت آقاى سعيد اصغرى 
فرزند ســتار به نشــانى تهران خ گاندى شــمالى كوچه صانعى پالك 19 واحد 12- خواسته: مطالبه وجه بابت (راى 
دادگاه) در خصوص دعوى عبدالرزاق على مردانى بطرفيت شركت توليدى بازرگانى بهار چين رانجو (شركت سهامى 
خاص با مديريت حســين مرتاضيه 2- حســين مرتاضيه هر دو با وكالت ســعيد اصغرى و ســيد مجيد بنى جمالى 
مجتمعا منفردا 3- حسن عبدوس 4- عليرضا لطف دوست با وكالت محمد قنبريان و يوسف كاهه منفردا و مجتمعا 
و علــى حاجى با وكالت مجيد زندى به خواســته صدور حكم مبنى بر محكوميــت تضامنى خواندگان بپرداخت مبلغ 
7/695/000/000 ريال بابت وجه دو فقره چك بشماره هاى 292592-87/12/15 و 88/7/15-292593 
به همراه خسارت تاخير تاديه و خسارات دادرسى و حق الوكاله بدين توضيح كه وكيل خواهان با تقديم دادخواست 
منعكس در پرونده مدعى شده است كه خوانده رديف اول به نمايندگى خواندگان دوم و سوم چك مدركيه را بابت 
طلب وى صادر مى نمايد كه خواندگان رديف چهارم و پنجم به عنوان ضامن ظهر چك را امضاء نموده اند كه متاسفانه 
پس از مراجعه به بانك محال عليه در سررسيد به لحاظ فقدان موجودى موجب صدور گواهى عدم پرداخت بانك 
محال عليه شــده اســت لذا تقاضاى صدور حكم به شــرح خواســته را دارم وكيل خواندگان اول و دوم در پاســخ 
اظهار داشته اند كه موكل حسين مرتاضيه كه سمت مدير عامل شركت بهارچين را دارا مى باشد بعنوان نماينده 
قانونى شــركت مبادرت به امضا چك موضوع دعوى نموده اســت و نامبرده وفق ماده 319 قانون تجارت به عنوان 
شــخص حقيق امكان اســتفاده بالجهت را نداشته از سوى ديگر مطابق ماده مذكور استفاده بالجهت مى بايستى از 
سوى خواهان دعوى ارائه و اثبات مى گرديد در حاليكه خواهان هيچگونه دليلى به اثبات استفاده بالصحت ارائه 
ننموده است وكالى خواندگان چهارم و پنجم نيز اظهار داشته اند كه كه چون موكل به عنوان ضامن امضا كرده و با 
توجه به اينكه مطابق ماده 319 قانون تجارت وجه آن زمان قابل مطالبه است كه خواهان دارا شده بالجهت موكل 
را ثابت در حاليكه دليلى به اين موضوع ارائه نگرديده اســت لذا تقاضاى صدور حكم شايســته را دارم دادگاه با 
بررســى جميع اوراق پرونده نظر به اينكه چك مدركيه در يد دارنده قطع نظر از مرور زمان حادث شــده به عنوان 
يك ســند عادى طلب نشــانگر دين در ذمه صادر كننده اســت و اين امر با حدوث مرور زمان ســاقط نمى شود لذا 
دادگاه با عنايت به اينكه وكيل خوانده دليلى بر برائت ذمه موكل خويش ارائه ننموده است لذا مستنداً به مواد 
198و515و519و520 ق آ د م حكــم به محكوميت خوانــده رديف اول به عنوان مديون اصلى به پرداخت مبلغ 
7/695/000/000 ريــال به عنوان اصل خواســته و نيز پرداخت مبلــغ 27/137/000 ريال به عنوان هزينه 
دادرســى و مســتندا به ماده 2 آئين نامه تعرفه حق الوكاله وكيل بپرداخت 10/200/000 ريال نيز مستندا به 
ماده واحده استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى و نيز به پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از زمان تقديم دادخواست مورخه 95/4/21 لغايت زمان وصول در حق خواهان را صادر و اعالم مى نمايد و اجراى 
احكام مكلف اســت كه خســارت تاخير را محاســبه و از محكوم عليه وصول و در حق محكوم له ايصال نمايند و نيز 
هزينه دادرسى متناسب با آن را محاسبه و از محكوم له وصول در حق صندوق دولت واريز نمايند و اما در خصوص 
ساير خواندگان توجها به اينكه مسئوليت آنها در زمان كه سند وصف تجارى داشته ايجاد شده است و در حال حاضر 
سند با توجه به مرور زمان حادث شده اين وصل از سند زايل شده است لذا مطابق ماده 319 قانون تجارت خواهان 
دليلى به استفاده بالجهت خواندگان وارد شدن آنها ارائه ننموده است لذا مطابق مواد 318 و 319 قانون تجارت 
مسئوليتى متوجه خواندگان نيست النهايه مستندا به مواد مرقوم و ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به 
بى حقى خواهان از اين حيث را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/30015
رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار

آگهى دادخواست بدوى
خواهان: ســعيد شــهبازيان ، نام پدر نصرت اله ، ســال تولد 1360 ، شــماره ملى 3341269428 ، عنوان 
شــغل : مباشــر ، ميزان ســابقه كار در كارگاه 5 ماه و 2 روز ، اقامتگاه: اســالم  آباد غرب روســتاى بدره اى شــماره 
تلفن 09188399846 ، خوانده: شــركت فن آوران نوين كوشــا به نشانى تهران سعادت آباد ميدان كتاب خيابان 
طاهرخانى خيابان كاج پالك 6- تلفن 02122383479- موارد خواسته به تفكيك: طلب حقوق معوق و اضافه كارى 

و عيدى و پاداش و سنوات. م الف/2/673
اداره كل تعاون رفاه اجتماعى استان كرمانشاه – اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى سرپلذهاب

مزايده 
در پرونده كالســه 950465 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه آقاى 
حمزه عرب محكوم اســت به پرداخت مبلغ-/117/198/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ-/3/515/940 
ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ-/4/012/752  ريال بابت حق الوكاله وكيل مبلغ -/3/000/000 ريال بابت 
هزينه كارشناســي جمعا بمبلغ-/227/726/692 در حق محكوم له آقاي منصور ادي زاده با وكالت ايوب پرتوي و 
پرداخت مبلغ-/6/386/335 ريال بابت هزينه اجرا درحق دولت جمعا بمبلغ-/234/113/027 ريال كه در قبال 
آن بشــرح نامه شماره 139605812004000148 مازاد اول پالك ثبتي شماره 7255 فرعي از يك اصلي بخش 
10 به مساحت 86/3 (هشتادوشش مترمربع و سي دسيمترمربع توقيف و حسب نظريه كارشناس ارزش كل آن 
به مبلغ-/2/800/000/000 ريال (دويست و هشتاد ميليون تومان) ارزيابي و اعالم گرديده است كه با توجه به 
سابقه بازداشت و رهن مقدم بمبلغ -/1/200/000/000 ريال در حق مرتهن بانك ملي شعبه مركزي گنبد مقدار 
52 سهم مشاع ازيكصد سهم مشاع پالك ثبتي شماره 7255 فرعي از يك اصلي بخش 10 به مساحت 86/3 (هشتاد 
و شش متر و سي دسيمترمربع واقع درگنبدكاووس-خيابان مختوم جنوبي-مقابل اداره راهنمايي و رانندگي-نبش 
كوچه چهارم از طريق مزايده حضوري و با حضور نماينده دادســرا به فروش ميرســد.1-مطابق نظريه كارشناســان 
منتخب دادگســترى به تاريــخ 11//1396/03 ارزش كل مال به مبلغ -/2/800/000/000 ريال ميباشــد مع 
الوصف حســب اعــالم اداره ثبت در قبال مبلــغ -/1/200/000/000 ريال در رهن بانك ملي ميباشــد از اينرو 
مقدار 52 سهم مشاع از يكصد سهم مشاع پالك ثبتي شماره 7255 فرعي از يك اصلي بخش 10 به مساحت 86/3 
(هشــتاد و شش مترمربع و سي دسيمترمربع واقع درگنبدكاووس-خيابان مختوم جنوبي-مقابل اداره راهنمايي و 
رانندگي-نبــش كوچه چهارم به ارزش -/1/456/000/000 ريال متناســب بــا ميزان محكوم به و مبلغ رهن از 
طريق و جهت وصول محكوم به از طريق مزايده بفروش مى رســد.2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و 
به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشنبه مورخ 1396/08/17 ساعت 9 الى 
10 ميباشــد.4-مزايده براى جلسه اول تشــكيل مى گردد.5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى 
دادگســترى شهرستان گنبدكاووس مى باشــد.6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور 
بازديد نمايند.7-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشر ميگردد.8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى 
خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش 
آنرا ارائه نمايد . در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط ميگردد.9-بهمراه داشتن كارت شناسايى 

معتبر براى متقاضيان الزامى است.10-مالكيت برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود .
مغربى قوجق - مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

 
حصروراثت

آقاى عبدالناصر قياسى سيد داراى شناسنامه شماره 94 به شرح دادخواست به كالسه 2/960547 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان دردى محمد قياسى سيد به شناسنامه 
834 درتاريخ 93/12/19 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت 
به: 1- عبدالناصر قياســى ســيد فرزند دردى محمد ش-ش 94 ت.ت 60/11/28 صادره از گنبدكاووس پســر 
متوفى2-عارف قياسى سيد فرزند دردى محمد ش-ش 2020625301 ت.ت 75/5/27 صادره از گنبدكاووس 
پسر متوفى 3-بى بى طاهره قياسى سيد فرزند دردى محمد ش-ش 76 ت.ت 63/10/15 صادره از گنبدكاووس 
دختــر متوفى 4-مريم قياســى ســيد فرزنــد دردى محمــد ش-ش 2020108836 ت.ت 68/6/20 صادره از 
گنبدكاووس دختر متوفى 5-مهناز قياســى ســيد فرزند دردى محمــد ش-ش 2020427788 ت.ت 72/8/30 
صادره از گنبدكاووس دختر متوفى 6-حميده قياســى ســيد فرزند آرتــق ش-ش 1270 ت.ت 47/3/5 صادره 
از گنبدكاووس دختر متوفى 7-طيبه قياســى ســيد فرزند دردى محمد ش-ش 351 ت.ت 66/3/18 صادره از 
گنبدكاووس دختر متوفى 8-خال جان ســليمانى سيد فرزند ســليمان ش-ش 191 ت.ت 1324/11/15 صادره 
از گنبدكاووس همســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  

واال گواهى صادر خواهد شد.
 هاشم آبادى- رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى جديد بدينوسيله  به آقاى جانسر توقتامش كه فعال مجهول المكان 
ميباشــد ابالغ ميگردد جهت رســيدگى به اتهام دائر بر ايراد صدمه غير عمدى ناشــى از تصادف در پرونده شماره 
940861 شعبه 101 گنبد شكايت مايسا دربندى در روز 96/9/27 ساعت 12:30 در اين شعبه مستقر در دادگاه 
انقالب گنبد حضور يابند و مستندات و داليل خود را ارائه دهند و عنداللزوم آخرين دفاع اخذ خواهد شد.در غير 

اينصورت دادگاه به صورت غيابى اخاذ تصميم خواهد نمود.
 حامدى-مدير دفتر شعبه 101 كيفرى2 شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول
درپرونــده اجرايى كالســه 961437  شــوراى حل اختالف گنبدكاووس آقاى مســعود قزلجــه و خانم زبيده 
قزلجايى محكوم اســت به پرداخت مبلغ-/41/905/000 ريــال درحق محكوم له آقاى يونس زبرجدى و پرداخت 
مبلــغ-/2/000/000 ريال بابــت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه درقبال بدهى نامبرده اموالى شــامل: 10 
عدد دوربين آى ام پى ســاخت چين-دو عدد دوربين رام prolab  - دوربين پورلب ســوپر اچ دى 1080×1920 
چهار عدد- يك عدد دستگاه دى وى ار داراى هشت كانال ساخت تايوان توقيف گرديده كه از طريق مزايده حضورى 
به شــرح ذيل به فروش ميرســد: 1-مطابق نظريه كارشــناس اموال مورد مزايده به مبلغ-/13/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده است 2-مزايده ازمبلغ كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان 
مزايده در شعبه اجراى مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس ميباشد4-موعد مزايده روز يكشنبه مورخ 
1396/08/07 ســاعت 11 الى 11/30 صبح مى باشــد. 5-متقاضيان شركت درجلســه مى توانند پنج روز قبل 
ازتاريــخ مزايده ازاموال مورد مزايده ديدن نمايند.6-مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل مى گردد 7-همراه 
داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى باشد 8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را 
فى المجلس ومابقى آنرا حداكثرظرف مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آنرا ارايه نمايد درغيراين 

صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد شد.
 بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســيد عمار موسوى نژاد فرزند سيد حسن به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9609987430300602 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سيد حسن موسوى نژاد فرزند سيد عتب اله در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 96/7/10 بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن عبارتند از: 1- ســيد عمار موســوى نژاد فرزند سيد حسن به ش ش 6000036426 
فرزند متوفى 2- ســيد غفار موسوى نژاد فرزند سيد حســن به ش ش 6000158211 فرزند متوفى 3- سيده 
فرخنده موسوى نژاد فرزند سيد حسن به ش  4240104610 فرزند متوفى 4- سيده آزاده موسوى نژاد فرزند 
ســيد حســن به ش ش 6000075022 فرزند متوفى 5- ســيده زهره موسوى نژاد فرزند سيد حسن به ش ش 
6000196040 فرزنــد متوفى 6- فاطمه بگم شــفائى دوك فرزند ميرلطف اله بــه ش ش 195 مادر متوفى 7- 
صدرى خالش فرزند على نظر به ش ش 600 همسر 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. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نسرين عارفى فرزند غالمحيدر داراى شناسنامه شماره 3298 صادره از حوزه 
4 زابل به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 960386 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رســول دهمرده فرزند قادر به شناســنامه 3233 صادره از حوزه 4 زابل 
در تاريــخ 1396/6/8 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضيه با مشخصات فوق الذكر همسر متوفى 2- دانيال دهمرده فرزند رسول به ش ملى 3611680419 
صادره از زاهدان فرزند متوفى 3- ميالد دهمرده فرزند رسول به ش م 3612546996 صادره از زاهدان فرزند 
متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/2369
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

رونوشت آگهى حصروراثت 
 خانــم صديقــه حــق شــناس فرزنــد علــى داراى شناســنامه شــماره 1 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
962153/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى نرگس عباســى بدر آبادى به شناسنامه شماره 1 در تاريخ 96/3/25در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- صديقه حق شناس فرزند على ش ش 1 نسبت با متوفى 
فرزند 2- رضا حق شــناس فرزند على ش ش 7 نســبت با متوفى فرزند 3- محمد حق شــناس فرزند على ش ش 
16 نسبت با متوفى فرزند4- عصمت چوپان كاظم آباد فرزند على ش ش 41 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقــاى عبــاس حلوايى زاده فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 1527 به شــرح دادخواســت به كالســه 
962128/40/96 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان محمد حلوائى زاده به شناســنامه شــماره 14188 در تاريخ 96/4/31 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- اصغر حلوائى زاده فرزند محمد ش ش 95624نسبت 
با متوفى فرزند 2- عباس حلوائى زاده فرزند محمد ش ش 1527 نسبت با متوفى فرزند 3- مليحه حلوائى زاده 
فرزند محمد ش ش 95625 نسبت با متوفى فرزند4- منصوره حلوائى زاده فرزند محمد ش ش 99100نسبت 
بــا متوفى فرزند5- منير حلوائى زاده فرزند محمد ش ش 19350نســبت با متوفى فرزنــد6- زهرا حلوائى زاده 
فرزند محمد ش ش 19351نسبت با متوفى فرزند 7- اشرف يگانه خواه فرزند غالمحسين ش ش 40283نسبت 
با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى ابوالفضل بادى فرزند اســماعيل داراى شناســنامه شــماره 2110 به شــرح دادخواســت به كالســه 
962143/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى اسميعل بادى به شناسنامه شماره 31 در تاريخ 95/8/9 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ابوالفضل بادى فرزند اســمعيل ش ش 2110 نسبت با متوفى فرزند 
2- عباس بادى فرزند اسماعيل ش ش 4319 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد بادى فرزند اسمعيل ش ش 2078 
نسبت با متوفى فرزند4- پروين مرتضوى فرد فرزند اسمعيل ش ش 1062 نسبت با متوفى فرزند5- زهرا بادى 
فرزند اسمعيل ش ش 12076 نسبت با متوفى فرزند6- پرى بادى فرزند اسمعيل ش ش 1061 نسبت با متوفى 
فرزند 7- آمنه مرتضوى فرد فرزند اسمعيل ش ش 19977نسبت با متوفى فرزند8 – اشرف حسين زرندى فرزند 
اصغر ش ش 2 نسبت با متوفى زوجه . اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى اكرم كهندانى فرزند يحيى داراى شناســنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به كالسه 962139 ازاين 
دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده و چنين توضيح داده است كه شادوران اسماعيل محمدى به 
شناسنامه شماره 965 در تاريخ 96/6/16 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1- اكرم كهندانى فرزند يحيى ش ش 1 نسبت با متوفى زوجه  2- زهرا محمدى فرزند اسماعيل 
ش ش 0373752016 نسبت با متوفى فرزند 3- زينب محمدى فرزند اسماعيل ش ش 0372253441 نسبت 
با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى محمد حسين شريفى پور فرزند محمود داراى شناسنامه شماره 107746 به شرح دادخواست به كالسه 
962151/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى زكيه اشرف به شناسنامه شماره 12347در تاريخ 96/3/29 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد حسين شريفى پور فرزند محمود ش ش 107746نسبت با 
متوفى فرزند 2- محمد جواد شريفى پور فرزند محمود ش ش 19883 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه شريفى 
پور فرزند محمود ش ش 104244 نسبت با متوفى فرزند4- صفيه شريفى پور فرزند محمود ش ش 148 نسبت 
با متوفى فرزند5- ليلى شــريفى پور فرزند محمود ش ش 21325 نســبت با متوفى فرزند6- جمليه شريفى پور 
فرزند محمود ش ش 22 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مــواد 361 و 362 
قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقــاى رضــا درودگــر فرزنــد يحيــى داراى شناســنامه شــماره 18774 به شــرح دادخواســت به كالســه 
962119/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى يحيى درودگر به شناســنامه شــماره 10 در تاريخ 96/1/21 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حميدرضا درودگر فرزند يحيى ش ش 9542 نســبت با متوفى 
فرزند 2- رضا درودگر فرزند يحيى ش ش 18774 نسبت با متوفى فرزند 3- عليرضا درودگر فرزند يحيى ش ش 
1562 نسبت با متوفى فرزند4- معصومه درودگر فرزند يحيى ش ش 14960 نسبت با متوفى فرزند5- فاطمه 
درودگــر فرزند يحيى ش ش 668 نســبت با متوفــى فرزند6- زهرا درودگر فرزند يحيى ش ش 632 نســبت با 
متوفى فرزند 7- طاهره درودگر فرزند يحيى ش ش 206 نسبت با متوفى فرزند8 – زينب ابراهيميان فرزند جعفر 
قلى ش ش 0382409353 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 
قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى على اصغر زرساو ف محمدحسن دادخواستى به خواسته انتقال سند به طرفيت خانم سيده ساريه حسين 
نژاد ف ســيدجعفر تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 12/96/491 شوراى ســارى ثبت شد، چون خوانده 
مجهــول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز 
سه شنبه 96/8/30 ساعت 10 در شعبه 12شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيد ســعيد عمادى ف سيدبزرگ دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت رضا صادقى ف رستم 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/96/187 ثبت شــده چون خوانده مجهول المكان مى باشــد حســب 
دستورشــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده 
با مراجعه به دفتر شــعبه 13 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/8/21 
ســاعت 10:30 در شعبه 13 شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
ش پ:19/96/163 دادنامه:354-96/6/21 رأى قاضى شورا:درخصوص دعوى موسسه تعاونى اعتبار ثامن 
االئمه با وكالت 1-محمود درويش ترابى2-فاطمه خدادادى به طرفيت1-الياس رام ف مرتضى2-مرتضى على كوثرى 
لنگرى3-اهللا بخش محمودى برنتى ف شمس اله به خواسته مطالبه وجه به استناد قرارداد بانكى باتوجه به محتويات 
پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك اســتنادى  و نظر به اين كه خواندگان با ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر در 
جلسه حاضر نشده و دفاع يا تكذيبى از دعوى و مستندات خواهان به عمل نياورده و مدارك و مستندات خواهان از 
تعرض مصون مانده لذا دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خواندگان ثابت تشخيص به استناد مواد 198و519و522 
ق آ د م نامبردگان را متضامنا به پرداخت 145,000,000 ريال اصل خواسته و 1,882,500 ريال هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 96/3/17 تا اجرا با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى 
اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در شــورا ســپس ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

دادنامه
پ كالسه:9509982011300548 تصميم نهايى شماره :9609971517200814 تجديدنظرخواه:حسين 
على زاده ف زعفر تجديدنظرخواندگان:1-حسن زالى ف ابوالقاسم-مجهول المكان 2-منيژه شهدوست مقدم ف بهرام 
تجديدنظرخواسته:نســبت به دادنامه شــماره 0460---96-96/4/27 رأى دادگاه:درخصوص تجديدنظرخواهى 
حسين عليزاده ف زعفر نسبت به دادنامه شماره 0460---96-96/4/27صادره از شعبه اول دادگاه عمومى بخش 
سرخرود موضوع دعوى تجديدنظرخواه به طرفيت حسن زال ف ابوالقاسم و خانم منيژه شهدوست مقدم ف بهرام به 
خواســته تاييد فسخ مبايعه نامه شماره 42-92/3/26 به لحاظ مستحق للغير بودن مبيع و پرداخت خسارت تعيين 
شده و خسارت تاخير به ازاى هر روز 2,000,000 ريال كه البته  خواهان بدوى تجديدنظرخواه در جلسه اول دادرسى 
دعوى را به ابطال معامله تغيير داده كه به موجب دادنامه اصدارى محكمه نخستين با اين استدالل كه در مبايعه نامه 
اســتنادى فروشنده در هنگام معامله مالكيتى نداشته و بيع فاســد اثرى در تملك ندارد در هر سه مورد قرار عدم 
استماع دعوى را صادر نموده است باتوجه به مندرجات پرونده و با عنايت به اين كه مطابق برگ 20 پرونده خواهان 
بدوى (تجديدنظرخواه)خواســته خويش را در جلسه اول دادرسى از تاييد فسخ به ابطال معامله كه مرتبط با موضوع 
بوده تغيير داده و اكنون خواهان مطالبه خســارات وارده در هر دوقســمت مى باشد بنابراين قرار صادره قابل تاييد 
نبوده و مســتوجب نقض اســت و مى بايســت در جهت ماهيت دعوى بدان رسيدگى گردد على هذا اين محكمه بنا به 
مراتب پيش گفته به استناد ماده 353 ق آ د م با نقض دادنامه معترض عنه در هر سه مورد پرونده را جهت رسيدگى 

به ماهيت دعوى به شعبه مصدر رأى اعاده مى دهد .اين رأى قطعى است.م/الف
رييس دادگاه تجديدنظر (شعبه 19) مازندران-رمضان زارع

دادنامه
پرونده كالسه:9209982011300805 دادنامه:9309972011300143 خواهان ها:1-ترانه كنگرى2-
محمود كنگرى 3-ياشار كنگرى با وكالت محمود عربلو و مهدى ديوساالر خواندگان:1-شركت خانه دريا2-پرويز عبداله 
وند3- مصطفى آقاخانى خواســته ها:1-خلع يد 2-تنفيذ فســخ قرارداد مالى منقول3-ابطال مبايعه نامه(مالى)رأى 
دادگاه:موضوع دعوا:1-ياشــار لنگرى ف محمود2-ترانه لنگرى ف محمود3-محمود لنگرى قربان همگى اهل وساكن 
تهران با وكالت 1-محمود عرب لو ف يوســف2-مهدى ديوســاالر ف مجتبى به طرفيت1-پرويز عبداله وند ف ســيف 
اله2-مصطفى آقاخانى ف جعفر هردواهل و ساكن محمودآباد3-شركت  خانه دريا مستقر در تهران به خواسته1-فسخ 
مبايعه نامه مورخ 84/4/10 فى مابين خواهان ها و خوانده رديف اول نســبت به شــش دانگ يك واحد آپارتمان به 
مســاحت 119/70 مترمربع واقع در كيلومتر 15 خانه دريا بلوك بنفشه واحد 511 طبقه اول از اراضى مالكال مقوم 
به 51,000,000 ريال2-ابطال مبايعه نامه عادى مورخ 84/5/24 فى مابين خواندگان رديف اول و دوم نســبت به 
آپارتمان مذكور مقوم به 51,000,000 ريال3-خلع يد متصرفين از يك واحد آپارتمان مذكور مقوم به 21,000,000 
ريال4-الزام خواندگان به تنظيم ســند شــش دانگ به نام موكلين مقوم به 21,000,000 ريال به عالوه خســارات 
دادرسى و حق الوكاله وكيل مى باشد وكالى خواهان ها در دادخواست چنين توضيح دادند:خواهان ها مالك يك واحد 
پارتمان با مشخصات 119/70 مترمربع از اراضى مالكال واقع در كيلومتر 15 خانه دريا بلوك بنفشه واحد 511 طبقه 
اول(احداثى شركت خانه دريا)مى باشند كه در تاريخ 84/4/15 آن را طى مبايعه نامه عادى به خوانده رديف اول به 
نام پرويز عبداله وند فروخته اند بعد از فروش كاشــف به عمل آمده كه ايشــان فردى كالهبردارى و زمين خوار مى 
باشد و باالخره با صرف زمان و هزينه زياد موفق به پيداكردن خريدار و فسخ معامله مذكور گرديده اند معامله مذكور 
طى يك برگ فسخ نامه عادى مورخ 84/4/20 فى مابين موكلين و خوانده رديف اول فسخ و اقاله گرديده و مالكيت آن 
به مالكين برگردانده شده بعد از فسخ مشاراليه با وجود فسخ مبايعه نامه اقدام به تنظيم مبايعه نامه عادى ديگرى به 
نام مصطفى آقاخانى نموده و خريدار جديد كه هم دست ايشان مى باشد نيز ملك را به تصرف افراد ديگرى داده است 
اما دادگاه دعوى خواهان ها نسبت به  خواسته رديف اول و دوم نسبت به خواندگان رديف اول و دوم به داليل ذيل 
وارد مى داند:1-مبايعه نامه مورخ 84/4/10  حكايت از وقوع عقد معامله فى مابين خواهان ها به عنوان فروشنده و 
خوانده رديف اول به عنوان خريدار دارد كه طى سند عادى مورخ 84/4/20 ميان طرفين با توافق فسخ و اقاله گرديد 
2-مطابق دادنامه شــماره 86-86/2/20 صادره از شــعبه 1051 دادگاه عمومى تهران حكايت از محكوميت خوانده 
رديف اول پرويز عبداله وند به اتهام تحصيل مال از طريق  غير مشروح دارد3-بعد از فسخ معامله تصرف خوانده در 
ملك مورد تنازع در حكم غصب است و نام برده در تاريخ 84/5/24 طى قرارداد عادى به خوانده رديف دوم انتقال 
مى دهد در حالى كه مالكيتى براى فروشنده يعنى خوانده رديف اول وجود نداشته تا نسبت به انتقال آن به خوانده 
رديف دوم اقدام نمايند4-خواندگان رديف اول و دوم على رغم انتشــار آگهى در جلســات دادگاه حاضر نشــده و در 
مقابل مســتند ابرازى خواهان دفاع و ايرادى به عمل نياوردند بنابراين دادگاه با اســتناد به مواد 519-515-198 
ق آ د م واد 10-246-365-208 قانــون مدنــى حكم به فســخ قــرارداد مورخ 84/4/10 و ابطــال قرارداد مورخ 
84/5/24 بابت اصل خواسته و  خواندگان را به پرداخت 2019300 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 2952000 
ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان ها محكوم و اعالم مى دارد و نســبت به خوانده ردف ســوم نظر به اين كه 
دعوا متوجه ايشان نمى باشد چون حسب اظهارات وكالى خواهان ها ملك در ابتدا از سوى خوانده رديف سو به موكلين 
ايشان ابتياع شده بنابراين دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 ق آ د م قرار رد  دعوى خواهان ها در 
قســمت رديف اول و دوم نســبت به خوانده رديف سوم صادر واعالم مى دارد و دعوى خواهان ها نسبت به خواسته 
رديف ســوم خلع يد وارد نمى باشــد زيرا خلع يد فرع در اثبات مالكيت رقبه مابه النزاع مى باشــد بنابراين دادگاه با 
استنادبه رأى وحدت رويه شماره 672-83/10/1 هيأت عمومى ديوان عالى كشور قرار عدم استماع دعوى خواهان 
ها صادر و اعالم مى گردد.نسبت به خواسته رديف چهارم نظر به اين كه وكالى خواهان ها خواسته خويش را مسترد 
نموده اند بنابراين دادگاه با استناد به بند ب ماده 107 ق آ د م قرار رد دعوى خواهان ها را صادر و اعالم مى دارد.
رأى صادره نسبت به خواندگان رديف اول و دوم غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد و نسبت به خواهان ها 

حضورى و ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه اول دادگاه بخش سرخ رود-محمد ابراهيم زاده

دادنامه
پرونــده:7/96/184 دادنامه:401-96/6/9 رأى شــورا:درخصوص دعواى بانــك مهر اقتصاد با مديريت 
محمدمهدى بازارى با وكالت حسن قربانى ف قوچعلى به طرفيت1-سليمه صادقى كنتايى ف سيف اله2-محمد غالمى 
ف خســرو به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت 175,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 9139/034158-12-96/1/23 مبلغ 200,000,000 ريال عهده 
بانك ملى ايران شــعبه شهيد رجايى ســارى صادره توسط خوانده رديف دوم با ضمانت خوانده رديف اول ظهر سند 
باتوجــه به گواهى عــدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خواندگان ذيل و ظهر چــك و باتوجه به وجود اصل چك 
مستنددعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت 
دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده 
اند لذا امضائات مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده  دعواى خواهان را وارد تشخيص و 
با استصحاب بقاى دين خواندگان و با استناد به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249و313 و 
310 قانون تجارت و استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت 
نظام حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 175,000,000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2,257,500 
ريال بابت هزينه دادرســى  و مبلغ 5,400,000 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا 
اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا وبيست روز پس از آن قابل 

اعتراض در دادگاه عمومى سارى است.م/الف
 قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونده:7/96/127 دادنامه:365-96/5/26 خواندگان:1-شــيرعلى محمدى2-خديجه ولى زاده كيامحله 
هر دو مجهول المكان رأى شــورا:درخصوص دعواى بانك مهر اقتصاد با مديريت محمدمهدى بازارى با وكالت حسن 
قربانى ف قوچعلى به طرفيت1-شيرعلى محمدى ف ذوالفقار به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 8,000,000 
ريال به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شــماره 005/945309-
93/9/17 مبلغ 170,000,000 ريال عهده بانك انصار صادره توسط خوانده باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك 
محال عليه و امضاى خوانده ذيل  چك و باتوجه به وجود اصل چك مستنددعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و 
دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده  لذا امضاء مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه 
به محتويات پرونده و نامه مورخ 96/5/16 خواهان كه چك مســتند دعوا را بابت تســهيالت پرداختى به نامبرده و 
مابقى بدهى او را 72,000,000 ريال اعالم نمود و دعوا را تا اين مبلغ كاهش داد دعواى خواهان را وارد تشخيص 
و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 313 و 310 
قانون تجارت و استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
حكم به محكوميت تضامنى خوانده به پرداخت 72,000,000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 970,000 ريال بابت 
هزينه دادرسى  و مبلغ 2,592,000ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل 
حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.
رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا وبيست روز پس از آن قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى سارى است. درخصوص دعواى خواهان به طرفيت خديجه ولى زاده كيامحله ف قاسمعلى نظر به اين 
كه ظهر چك مستند دعوا فاقد امضاى خوانده بوده و خواهان دليل ديگرى بر توجه دعوا به وى ارائه ننمود به استناد 
بند 4 ماده 84 و ماده 89 ق آ د م قرار رد دعوا صادر مى گردد. رأى صادره ظرف بيست روز از ابالغ قابل اعتراض 

در دادگاه عمومى حقوقى سارى است.م/الف
 قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

رونوشت آگهى حصروراثت 
 خانــم زهــرا حميديــان فرزنــد عباس داراى شناســنامه شــماره 18587به شــرح دادخواســت به كالســه 
962141/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى هادى عظيمى به شناســنامه شــماره 4997در تاريخ 96/6/3 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت 
وورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- زهرا حميديان فرزند عباس ش ش 18587نســبت با متوفى 
زوجــه 2-  محمد حســين عظيمى فرزند هادى ش ش 0374538761  نســبت با متوفــى فرزند 3- محمد صادق 
عظيمى فرزند هادى ش ش 0373296363 نســبت با متوفى فرزند4- محمد حســن عظيمى فرزند هادى ش ش 
0374538743نسبت با متوفى فرزند5- رقيه اسدالهى فرزند نصرت ش ش 34 نسبت با متوفى مادر. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه 

به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
 خانم رعنا سهرابى فرزند مطلب على داراى شناسنامه شماره 4270080132 به شرح دادخواست به كالسه 
962142/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى مطلب على سهرابى به شناسنامه شماره 633 در تاريخ 96/7/8 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- رعنا سهرابى فرزند مطلب على ش ش 4270080132 نسبت با 
متوفى فرزند 2- محمد جواد سهرابى فرزند مطلب على ش ش 7100005663 نسبت با متوفى فرزند 3- بتول 
سهرابى فرزند مطلب على ش ش 5600079753 نسبت با متوفى فرزند4- فاطمه سهرابى فرزند مطلب على ش 
ش 4270998709نســبت با متوفى فرزند5- شــهال ســهرابى فرزند مطلب على ش ش 4270266422 نسبت 
با متوفى فرزند6- رخســاره شــيرى منفرد فرزند آد شيرين ش ش 1045 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

دادنامه
پرونــده:7/96/185 دادنامه:402-96/6/11 رأى شــورا:درخصوص دعواى بانك مهر اقتصاد با مديريت 
محمدمهدى بازارى با وكالت حســن قربانى ف قوچعلى به طرفيت1-مرتضى اندى ف حميد2-محمدعلى بهرام نژاد 
ف على3-زينب اندى ف حميد به خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت 28,000,000 ريال به انضمام خسارات 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شــماره 797850-95/9/23  مبلغ 700,000,000 
ريال عهده بانك ســپه صادره توســط خوانده رديف دوم با ضمانت ساير خواندگان ظهر سند باتوجه به گواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه و امضاى خواندگان ذيل و ظهر چك و باتوجه به وجود اصل چك مســتنددعوا نزد خواهان 
كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته 
و اليحــه اى نيز ارســال ننمــوده و دليلى بر برائت ذمه خويــش و پرداخت وجه چك ارائه ننمــوده اند لذا امضائات 
مذكور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونده  دعواى خواهان را وارد تشــخيص و با استصحاب 
بقاى دين خواندگان و با استناد به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 249و313 و 310 قانون 
تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم 
به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 28,000,000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 420,000 ريال بابت 
هزينه دادرسى  و مبلغ 1,008,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل 
حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.

رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا وبيست روز پس از آن قابل اعتراض 
در دادگاه عمومى سارى است.م/الف

قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه 


