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

برابر راى شــماره 1394/1325 مــورخ 1394/4/21 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اســد آباد تصرفــات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى قربان طماسيان فرزند فريدون بشماره شناسنامه 1959 صادره 
از اســد آباد در شــش دانگ يك باب خانه به مســاحت 106/74 مترمربع در 
قسمتى از پالك 1534 اصلى واقع در بلوار كشاورز كوى شهيد فالح خريدارى 
با واســطه از مالك رســمى آقاى عين اله ســبزه اى محرز گرديده اســت لذا به 
منظــور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شــد. تاريخ چــاپ نوبت اول: 96/8/7- تاريــخ چاپ نوبت دوم: 

96/8/22- م الف/1464
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

1- برابر راى شماره 139660322008000049 مورخ 96/7/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى نيكشهر تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى هوشــنگ ناروئى فرزند دادخدا بشــماره شناســنامه 153 صادره از نيكشهر در ششدانگ يك باب 
منزل به مساحت 311/06 مترمربع پالك 12 فرعى از 60- اصلى قطعه دو بخش پانزده واقع در نيكشهر خيابان 
كشاورز بطرف جاده انبگ خريدارى از مالك رسمى آقاى خدابخش بليده محرز گرديده است 2- برابر راى شماره 
139660322008000045 مــورخ 96/7/11 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نيكشــهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هوشنگ 
ناروئى فرزند دادخدا بشماره شناسنامه 153 صادره از نيكشهر در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 281/12 
مترمربع پالك 12 فرعى از 60- اصلى قطعه دو بخش پانزده واقع در نيكشــهر خيابان كشــاورز بطرف جاده انبگ 
خريدارى از مالك رسمى آقاى خدابخش بليده 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: 

96/8/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/22- م الف/139
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نيكشهر

آگهى نظريه هيات حل اختالف قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در ثبت آرادان 

برابــر آرا شــماره 126000888– 96 و 126000895-96و 126000802-96و96-126000884 
مــورخ 1396/7/26 صــادره از هيئت تصرفــات مالكانه و بالمعــارض آقايان على اكبر و على اكبر و اســمعيل و 
حسين همگى محمدى فرزندان محمدعلى در ششدانگ يك باب دامدارى و محوطه متصل به آن و يكباب ساختمان 
مســكونى و يك باب ســاختمان مسكونى و يكباب خانه وباغچه به مســاحتهاى  1969/74و70و428و397/55 و 
415 متــر مربع قســمتى از پالك قطعــه 38 از  77- اصلى واقع در كهن آباد خريدارى از تقســيم نامه بين ورثه 
مرحوم محمدعلى محمدى  مالك رســمى پالك فوق موضوع پرونده كالســه 126000198-95 و126000200-

95و126000197-95 و126000199-95با حدود و مشخصات معين محرز گرديده و به لحاظ عدم دسترسى 
به مالك در اجراى مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مى گردد.معترضين مى توانند ظرف 
مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى اعتراض خويش را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايى نموده و گواهى مربوطه را تسليم نمايند. در صورت عدم 
وصول اعتراض و يا عدم ارائه گواهى تقديم دادخواست پس از گذشت موعد سند مالكيت به نام متصرف صادر و 
تسليم خواهد شد بديهى است صدور سند مالكيت مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف: 693 - تاريخ 

انتشارنوبت اول:96/8/6   تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/22      
رئيس ثبت اسناد و امالك آرادان-شاه حسينى

آگهى نظريه هيات حل اختالف قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در ثبت آرادان 

برابر آرا شماره 126000886– 96 و 126000881-96 مورخ 1396/7/26 صادره از هيئت تصرفات 
مالكانه و بالمعارض آقاى مهدى محمدى و محمود رواز فرزند على اكبر و حســن در ششــدانگ يك باب ســاختمان 
مسكونى به مساحتهاى 172/29 و 298/80 متر مربع قسمتى از پالك قطعه 38 از  77- اصلى واقع در كهن آباد 
خريــدارى از بيع نامه عادى از على اكبر محمدى احدى از ورثه محمدعلى محمدى  مالك رســمى پالك فوق موضوع 
پرونده كالســه 126000202-95 و126000201-95با حدود و مشخصات معين محرز گرديده و به لحاظ عدم 
دسترسى به مالك در اجراى مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى گردد.معترضين مى توانند 
ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهى اعتراض خويش را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايى نموده و گواهى مربوطه را تسليم نمايند. در صورت 
عدم وصول اعتراض و يا عدم ارائه گواهى تقديم دادخواست پس از گذشت موعد سند مالكيت به نام متصرف 
صادر و تســليم خواهد شــد بديهى است صدور ســند مالكيت مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف: 

692  - تاريخ انتشارنوبت اول:96/8/6   تاريخ انتشار نوبت دوم:96/8/22      
رئيس ثبت اسناد و امالك آرادان-شاه حسينى

آگهى دعوت مجمع عمومى انجمن صنفى كارگرى اســاتيد مدعو دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالى استان 
چهارمحال و بختيارى

بدينوسيله به اطالع كليه اعضا انجمن فوق كه مدارك عضويت خود را تحويل داده اند،مى رساند جلسه مجمع 
عمومى موسس در روز پنجشنبه مورخ 1396/09/09 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و 

ارشاد واقع در خيابان كاشانى برگزار مى گردد.
لذا خواهشمند است در اين جلسه حضور بهم رسانيد.

دستور جلسه:
تصويب اساسنامه انجمن 

برگزارى انتخابات و تعيين اعضاى اصلى و على البدل هيات مديره و بازرسان
الزم به ذكر است فقط كسانى مى توانند در مجمع فوق شركت نمايند كه قبال مدارك عضويت را تحويل هيات 

موسس داده اند و هيات موسس مدارك را به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى تحويل داده باشند.
زينب صابرى دهكردى 09132840822

هما فرخى 09133838821
هيات موسس

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان مرتضى درويش محســنى مالك / مالكين 1/2-3 ســهم مشــاع از 
6سهم مشاع پالك ثبتى 74/270 واقع در قريه كيالن به نشانى محله اتحاد موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 
58 صــادره به تاريخ 1396/3/4 متقاضى تعيين بســتر و حريم / رودخانه / مســيل /نهــر ورك جوى در داخل و 
مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين 
بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى 
تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند 
به نشانى گيالوند روبروى استخر ورزشى وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/4651- تاريخ انتشــار نوبت اول:96/8/22- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/9/2
اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جمال ازكايى الوند فرزند تقى
خواهان آقاى /خانم  محسن شيخلو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى /خانم جمال ازكايى الوند به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و شماره پرونده كالسه 9609982601800524 حوزه شماره 9 شوراى حل 
اختالف شهرستان زنجان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/09/26 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دا درسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 حوزه شماره 9شوراى حل اختالف شهرستان زنجان

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

برابر رأى شماره 139660322002005733-96/7/18 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم رسول رهدار فرزند على بشماره شناسنامه 3 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 240 مترمربع پالك 368 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان فلكه بشير اهللا خيابان امام 
خمينى 11 خريدارى از مالك رسمى آقاى موسى ميرزائى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1822– تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشــنبه 96/8/22 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: سه شنبه 96/9/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005811-1396/7/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم حسنيه پارسائى بيابانى فرزند قاسم بشماره شناسنامه 2943 صادره از زابل در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 196/60 مترمربع در قسمتى از پالك 517 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش 
دو سيستان شهرستان زابل خيابان باهنر باهنر 13 خريدارى از مالك رسمى خانم قمر ساالرى شهرى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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 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 شــد. م الف/1824– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 

96/8/22 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 96/9/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير
برابــر راى شــماره 139560326006000476-1395/4/2 هيــات اول در اجراى مــاده 13 آيين نامه 
اجرائى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى نظر به اينكه تحديد حدود پالك 
20 اصلــى واقــع  در بخش چهار مالير بعمل نيامده تحديد حدود اختصاصى رقبه ذيل بشــرح ذيل در محل انجام 
خواهد شــد. آقاى / خانم حســن بيگلرى ده چانه ئى فرزند على قربان بشماره شناسنامه 459 صادره از اراك در 
ششدانگ اعيانى بانضمام هشتاد و هشت شعير مشاع عرصه يكباب خانه به مساحت 206/52 مترمربع قسمتى 
از پالك 20 اصلى اراضى جعفر آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين ناجى پور محرز 
گرديده اســت. (روز يك شــنبه 1396/9/12 شروع ساعت 9 صبح) لذا به استناد ماده 14 قانون ثبت و قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين رقبه ياد شــده اخطار مى شــود كه در روز و ساعت مقرر در  
آگهى در محل حضور يابند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در محل حضور نداشــته باشــند 
با حدود اظهار شده از سوى مجاورين تحديد حدود خواهد شد واخواهى به حدود و حقوق ارتفاقى برابر ماده 20 
قانــون ثبت اســناد و امالك از تاريخ تحديد حــدود به مدت 20 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف/1759- تاريخ 

انتشار: 1396/8/22
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005458-1396/07/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى مشهدى فرزند حبيب اهللا بشماره شناسنامه 26859 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 211/15 مترمربع در قســمتى از پالك 3 و 4 فرعى از 206 اصلى واقع در بخش يك 
سيستان شهرستان زابل خيابان شهيد باقرى خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم حميدنيا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
بــه مــدت 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 صادر خواهد شــد. م الف/1825– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 

96/8/22 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 96/9/7
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
خواهــان آقــاى يامين كاظمى به طرفيت محمد جواد قاســمى به خواســته مطالبه همراه تقديم شــوراى حل 
اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
1506/2/95 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1396/10/2 و ساعت 15/00 عصر تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/4680
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى مفقودى
برگ ســبز (شناسنامه)خودروســوارى ســمند تيپ SOREN EF7 مدل 94رنگ ســفيد به شماره انتظامى 
997س28ايران 93 به شماره موتور 147H0130397 و به شماره شاسى NAACS1HE5FF823910 به نام 

حسين صابرى اصل مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

سندكمپانى سوارى پژو 405 مدل 1383 رنگ بژ متاليك بشماره پالك ايران 42- 541 ن 73 بشماره موتور 
12483133782  و شماره شاسى 83058186 به نام مريم بيزوال فرزند امين اله ش ش 279 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1395 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايــران 69- 537 و 58 بشــماره موتور 
5527464  و شماره شاسى NAS411100G3457947 به نام احسان هوه چى فرزند يوسف مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســهام با شماره مسلســل 1855 عضويت 6069 شركت تعاونى 400 ســهم يكهزار ريالى بنام محمد 
دلقندى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از كليه اسناد وبرگ سبز موتورسيكلت هوندا مدل 1388 رنگ مشكى بشماره پالك 764- 
61614 به شــماره تنه 125C8839741 و شــماره موتور 156FMI32112423 به نام ابراهيم شمس آبادى 

فرزند على اصغر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت(برگ سبز) خودرو كاميون كشنده-كاميون سيستم البرز مدل 1389 تيپ 
T375-6*4 به رنگ سفيد-روغنى به شماره شاسى NADG4DY38AH602105 و شماره موتور 87864823 
و شــماره پالك ايران83- 177 ع 19 به نام ابوالفضل عندليبى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد 

. بندرعباس

بــرگ سبز(شناسنامه)خودروســوارى پژو206آريــان مــدل89 به رنگ ســفيدروغنى به شــماره انتظامى 
953س59 ايران 24 و به شــماره موتور 13388019442 و به شماره شاسى NAAP41FD8AJ277052  به 

نام على حسن نوروزى فرزند بابا مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على داناى مالشــاهى با تسليم درخواست به شماره 10171-96/8/8 اعالم داشته كه سند مالكيت 
مقدار 228 سهم مشاع از ده هزار سهم ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 1/694- اصلى واقع در بخش 2 
سيستان ملكى نامبرده كه ذيل ثبت 31404 صفحه 139 دفتر جلد 224 بنام على داناى مالشاهى صادر و تسليم 
گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابه جايى مفقود گرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين نامه اصالحى 
قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باســتناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شــود 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: دوشنبه 96/8/22- م الف/1818
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
خواهــان آقاى صمد صفى خانى به طرفيت محمد ملك محمدى به خواســته مطالبه وجه تقديم شــوراى حل 
اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
1503/2/95 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1396/9/20 و ساعت 17/00 عصر تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/4684
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ آپارتمان به مساحت 95/56 بشماره 9806 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد كه 
ذيل ثبت و صفحه 357 دفتر جلد 633 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 167736 بنام مانيا نيرورنگ صادر و 
تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 5471-
5472-1396/7/18 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت سرقت مفقود 
گرديده اســت و درخواست صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4683
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: رضا يارمرادى برج احمدى فرزند رحيم به نشانى كرمانشاه شهرك معلم 
فاز 2 خيابان استاد شهريار كوى پنجم پالك 9- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم:سارا كرمى ناصر خانى فرزند 
صحبت به نشانى كرمانشاه شهرك معلم فاز 2 خيابان استاد شهريار كوى 8 پالك 9 ، محكوم به: بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9610098499800606 و شــماره دادنامه مربوطه 9609978499800974 
محكوم عليه محكوم است به تمكين و مراجعت به منزل مشترك. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) (راى دادگاه) در خصوص دعوى  
آقاى رضا يار مرادى برج احمدى به طرفيت خانم ســارا كرمى ناصر خانى به خواســته الزام خوانده به تمكين با اين 
توضيح كه خواهان اظهار ميدارد حسب فتوكپى مصدق عقد نكاحيه پيوستى خوانده دعوى همسر شرعى و قانونى 
وى بوده در مورخ 96/3/15 بدون هيچگونه عذر موجهى زندگى مشترك را ترك نموده است و خبرى از وى ندارد 
لهذا تقاضاى صدور حكم به شرح ستون خواسته را دارد خواده دعوى با وجود ابالغ در جلسه رسيدگى دادگاه حاضر 
نشــده و دفاعى در رد ادعاى مطروحه معمول نداشــته اســت لهذا دادگاه با عنايت به اينكه به موجب ماده 1102 
قانون مدنى همين كه عقد نكاح دائم به طور صحيح واقع شد حقوق و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر بر قرار مى 
گردد كه از جمله آنها تمكين زوجه در قبال زوج مى باشــد مگر اينكه بودن زوج و زوجه در منزل مشــترك موجب 
ضرر مالى جانى يا شرافتى باشد و چنين مدركى ارائه نگرديده است و قاضى محترم مشاور نيز موافقت خود را با 
صدور حكم مبنى بر الزام خوانده به تمكين را اعالم نموده است لهذا دادگاه دعوى خواهان را موجه و ثابت تشخيص 
مســتندا به ماده ياد شــده و مواد 1103و1104و1105و1108و1114 قانون مرقوم و حكم به الزام خوانده به 
تمكين و مراجعت به منزل مشــترك از زوج صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد. م الف/608
 رئيس شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى احضار متهم
شماره بايگانى:960513- نظر به اينكه متهم كيوان كوتى به اتهام ايجاد مزاحمت تهديد و توهين و ارعاب 
به شماره كالسه 96/353 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان مى باشد لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين 
دادرسى كيفرى از طريق انتشار آگهى در روزنامه به نامبرده ابالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار 
اين آگهى جهت دفاع از خود در اين شــعبه داديارى دادســراى عمومى وانقالب كرمانشاه حاضر در غير اين صورت 

غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/857
داديار شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
شــماره بايگانــى:951601- نظر به اينكه متهمين ســيد حســين و ســيد محمدرضا توكلى بــه اتهام جعل و 
كالهبردارى به شماره كالسه 93/247 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان مى باشد لذا در اجراى ماده 174 
قانون آئين دادرسى كيفرى از طريق انتشار آگهى در روزنامه به نامبرده ابالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
انتشــار اين آگهى جهت دفاع از خود در اين شــعبه داديارى دادســراى عمومى وانقالب كرمانشاه حاضر در غير اين 

صورت غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/858
داديار شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
شماره بايگانى:951535- نظر به اينكه متهم ميثم نظرى به اتهام جعل ، كالهبردارى و سرقت به شماره كالسه 
1470/95 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان مى باشد لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى 
از طريق انتشــار آگهى در روزنامه به نامبرده ابالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى جهت 
دفاع از خود در اين شعبه داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه حاضر در غير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم 

خواهد شد. م الف/859
داديار شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
شــماره بايگانى:960404- نظر به اينكه متهم پرويز نويدى فرد به اتهام خيانت در امانت به شــماره كالســه 
96/299 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان مى باشد لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى 
از طريق انتشــار آگهى در روزنامه به نامبرده ابالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى جهت 
دفاع از خود در اين شعبه داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه حاضر در غير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم 

خواهد شد. م الف/856
داديار شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى وحيد سنجابى و غيره
نظر به اينكه در خصوص اتهام آقايان 1- فرهاد سنجابى فرزند احمد 2- سعيد سنجابى فرزند حميد و وحيد 
ســنجابى فرزند حميد وقت رســيدگى براى مورخه 96/9/22 ســاعت 10 صبح شعبه 14 دادگاه تجديدنظر تعيين 
گرديده در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى از طريق آگهى در روزنامه به شما ابالغ مى گردد تا در جهت 

دفاع از اتهام در جلسه ياد شده حاضر شويد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى خواهد بود. م الف/444
مدير دفتر شعبه 14 دادگاه تجديدنظر كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى كرمى فرزند قمربگ
خواهان خانم فريبا ويســى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مهدى كرمى به خواسته اعتراض ثالث مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988312200319 شــعبه 2 دادگاه تجديدنظر استن 
كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى 1396/10/18 ســاعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/545
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى راى تجديدنظر 
حســب دادنامه صادره بشــماره 96*856 از اين شــعبه با توجه به اينكه خواندگان پرونده خانم غزاله آزادى 
قره ولى فرزند رمضان و ســاالر آزادى گوهره فرزند يوســف مجهول المكان مى باشــد بدينوسيله به نامبرده اعالم 
ميگردد ظرف بيســت روز از تاريخ نشــر آگهى جهت  دريافت دادنامه و پيگيرى پرونده به اين شعبه مراجعه نمايند 
در غير اين صورت دادنامه ابالغ شــده محســوب و پس از گذشت 20 روز پرونده جهت اجرا به شعبه بدوى ارسال 

خواهد شد. م الف/547
 شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 92/12/4 در پرونده كالسه 9609988435300168 
شعبه دوازدهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه حمزه ايجادى فرزند مصيب كه به اتهام فرار 
از دين به موجب شكايت آقاى ميثم كرمى فرزند عباسعلى تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار 
آگهى در شعبه مارالذكر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور در مهلت مذكور تصميم 

الزم گرفته خواهد شد. م الف/860
داديار شعبه دوازدهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خانم فاطمه خوش اخالق
شاكى خانم مهناز گذالن فر شكايتى عليه خوانده خانم فاطمه خوش اخالق به اتهام افتراء تهديد و تهمت مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9509988315800871 شــعبه 5 دادگاه تجديدنظر استان 
كرمانشــاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/10/6 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متشــاكى و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متشاكى ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/546
منشى شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: زهرا محمدى فرزند قدرت اله به نشــانى كاشــان خ 22 بهمن ك ش على 
اصغر ديماسى پ 20- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم:عبدالقديم عبدالرحمن فرزند عبدالرحمن ، محكوم به: 
بموجب دادنامه قطعيت يافته شماره 9609973658000799 حضانت فرزند مشترك دختر بنام فريال و نگهدارى 
آن تا پايان ســن 9 ســالگى با محكوم لها مى باشد ضمنا رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومــى و انقالب در امور مدنى الزامى اســت هزينه اجرا نيز معــادل 75/000 تومان از محكوم عليه قابل دريافت 
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 2 دادگاه خانواده شهرستان كاشان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت منصور دشــتى فرزند پتى محمد به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9609985457200261 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان پتى محمد دشتى فرزند حسن به شــماره ملى 6458906846 به تاريخ 1396/8/4 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود حياط گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به : 1- منصور دشــتى فرزند پتى محمد شــماره ملى 
6450262524 تاريخ تولد 1372 محل صدور ســرباز پســر متوفى 2- شيما دشتى فرزند پتى محمد شماره ملى 
6450262532 تاريخ تولد 1373 محل صدور ســرباز دختر متوفى 3- پرويز دشتى فرزند پتى محمد شماره ملى 
6450262540 تاريخ تولد 1374 محل صدور سرباز پسر متوفى 4- عبدالقدوس دشتى فرزند پتى محمد شماره 
ملى 6450440260 تاريخ تولد 1377 محل صدور سرباز پسر متوفى 5- مينا دشتى فرزند پتى محمد شماره ملى 
7200051381 تاريخ تولد 1382 محل صدور سرباز – راسك دختر متوفى 6- جواد دشتى فرزند پتى محمد شماره 
ملى 6450500761 صادره از ســرباز فوت شده به تاريخ 1396/8/8 پسر متوفى 7- حوا دشتى فرزند شادمان 
شماره ملى 6459122512 صادره از ايرانشهر فوت شده به تاريخ 1396/8/11 همسر پتى محمد ، 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 شــعبه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت 

صادر خواهد شد. م الف/214
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

 مفقودى
 اينجانبه الهه گردانى فرزند نصرت به شــماره ملى 4879885878 مالك خودروى ســوارى سيستم پژو 
تيــپ PARSTU5 مدل 1393 به رنگ مشــكى– متاليك بشــماره موتور 139B0089867 و شــماره شاســى 
NAAN11FC2FK838226 بــه شــماره پالك 88-842 س63 بعلت فقدان اســناد فروش (ســند كمپانى) 
تقاضاى رونوشــت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده اســت.لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خودروى 
فــوق دارد ظــرف مــدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا جنب شــركت 

شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

اينجانبــه آى جمال مختومى فرزند عبا به شــماره ملى 2031666983 مالك خودروى ســوارى سيســتم 
ســمند تيپ LX-EF7 مدل 1392 به رنگ ســفيد-روغنى بشــماره موتور 147H0036344 و شماره شاسى 
NAACR1HS4DF554284 به شماره پالك 69-782 و 27 بعلت فقدان اسناد فروش (سند كمپانى و سند 
برگ ســبز) تقاضاى رونوشت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده است.لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص 
خــودروى فــوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر6 جاده ســارى به نكا جنب 

شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده كالســه 930002 اجراى احكام مدنى مياندرود مطابق دادنامــه 9009971984200388 مورخ 
90/7/27 صادره از شعبه دوم دادگاه محكوم عليهما رضا مومنى دارابى و غيره به پرداخت 496,026,0186 ريال 
در حق محكوم له موسســه اعتبارى قوامين و مبلغ 7,820,000 ريال نيم عشــر دولتى محكوم گرديده اند. محكوم 
عليه ملكى واقع در روستاى دارابكال به شماره سند 56-1098 به شماره ثبت48971 به مساحت عرصه و اعيان 
421/88 مترمربع را معرفى نموده كه در سطح عرصه بناى يك باب منزل مسكونى در حال احداث(پيلوت زير سقف 
اول) ســطح بنا در دســت اقدام برابر 120مترمربع عرصه از اشــتراك آب و برق و گاز برخوردار مى باشد. ارزش 
عرصــه واعيانــى مورد ارزيابى به مبلغ 1,000,000,000 ريال مى باشــد كه از طريق مزايــده در تاريخ 96/9/19 
روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده 
جهت اطالعات بيشتر به دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق 
شــروع و برنده آن كســى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى 
پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را بصورت كامل پرداخت 
نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى 
است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.(مازندران-مياندرود-بلوار امام رضا-جنب كتابخانه 

عمومى-دادگسترى مياندرود).م/الف
مدير دفتر شعبه دوم اجرايى مياندرود-محسن نامدار

آگهى حصر وراثت
آقاى غالم مهدوى مقدم ف براتعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 960267 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان براتعلى مهدوى مقدم ف حسن ش ش 
315 صادره سرخس در تاريخ 89/11/16 در شهرستان مياندرود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-قاسمعلى ش ش 6   2-غالم ش ش 227   3-احمد ش ش 4647   4-محمود ش ش 215   
5-اسحاق ش ش 17    6-ابراهيم ش ش 158   7-رقيه ش ش 747   8-خديجه ش ش 239   9-حسين ش 
م 2090447273 همگى مهدوى مقدم   نام پدر: براتعلى –فرزندان متوفى10-زهرا ساالرى ف ابراهيم ش ش 
624 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود-آقاجانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده: 619/1/96 وقت رسيدگى: چهارشنبه96/9/29 ساعت 11:30 صبح خواهان:على كشميرى 
خوانده:حســين قادرى –مجهول المكان خواسته:درخواست توقيف خودرو و فك پالك خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت  رسيدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه 
به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول مجتمع قضايى شوراى حل اختالف رامسر

دادنامه
پرونده كالســه 9609975457200072 شعبه دو شــوراى حل اختالف چابهار- خواهان: احمد حسن زهى 
فرزند عزيز اهللا آدرس چابهار بلوار صياد گلريز 2 ســمت راســت درب 3- خوانده: 1- محمود خالويى فرزند رضا 
مجهول المكان 2- شركت ساختمانى راهسازى مجهول المكان (راى شورا) در خصوص دادخواست آقاى احمد حسن 
زهى فرزند عزيز اهللا بطرفيت 1- شركت ساختمانى راهسازى نظام سرا 2- آقاى محمد خالوئى فرزند رضا بخواسته 
مطالبه دو فقره چك به شــماره هاى 1-1492/042884/32 مورخه 1396/2/12 مبلغ چهل و سه ميليون ريال 
2- 1492/042883/46 مورخه 1396/06/12 مبلغ چهل و سه ميليون ريال جمعا مبلغ هشتاد و شش ميليون 
ريال عهده بانك ملت شــعبه بلوار صياد چابهار به انضمام هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه ، تقديمى از سوى 
خواهان كه داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات ابرازى در يد 
مدعى داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و خواندگان عليرغم 
ابالغ اخطاريه در جلســه رســيدگى حضور نيافته و دفاعى بر دعوى مطرح شــده معمول نداشته اند لذا شورا دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و به استناد تبصره 2 ماده قانون صدور چك و مواد 313و314 قانون تجارت 
و مواد 198و519 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم بر محكوميت 
خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و شش ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميلوين و دويست و چهل و 
پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چكها تا زمان اجراى حكم بر اساس شاخص 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادر شده غيابى است ظرف مهلت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه سپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى حقوقى چابهار مى باشد. م الف/215
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مرضيه  آسيابان بشماره ملى 9 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى 
به شــماره 960463 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان آقاى صادق حاجيان به شماره 
شناســنامه 2 در تاريخ 1396/2/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 
1- خانم مرضيه آســيابان فرزند رحمان به ش ش 9 صادره ازكاشان همسر متوفى 2- خانم مهديه حاجيان فرزند 
صادق به ش ش 0430121415 صادره از تهران دختر 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/4687
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ابالغ
آقاى داود رمضانى فرزند محمود مجهول المكان همسر شما برابر دادنامه شماره 9609978120100799 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى اسد آباد با مطالبه مهريه و نفقه به  صورت جداگانه درخواست ثبت طالق را دارد 
لذا الزم است ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهى در دفترخانه 21 طالق اسد آباد به آدرس اسد  آباد خيابان 
فرهنگ جنب مســجد جامع حاضر شويد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدى 

مسموع نخواهد بود. م الف/1769
دفتر ازدواج 76 و طالق 21 اسد آباد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان آقاى عزت اله صادقيان دادخواستى مبنى بر ابطال راى دادرسى بطرفيت عبداله و حبيب اله و مريم 
همگى غفارى و رفعت صولتى و آزاده و رخســاره و الهام و ثريا همگى شــاكرى و پروين فيروزى و نصراله غفارى و 
زهره رضوانى تســليم دفتر دادگاه نموده كه با توجه به عدم شناســايى نامبرده كه پس از ثبت كالسه 950/902 
براى مورخ 96/9/28 ســاعت 9/30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف مهلت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود . 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك سهم از هشت سهم ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 499/35 مترمربع بشماره 
1119 فرعــى از 90 اصلــى واقع در آئينه ورزان كه ذيل ثبت و صفحه 393 دفتر جلد 528 داراى ســند مالكيت 
چاپى بشماره 218899 بنام نسرين شاهرخى صادر و تسليم گرديده است. سپس با ارائه يكبرگ استشهاد محلى 
كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 45644-1396/8/8 بگواهى دفترخانه 12 دماوند رسيده مدعى است كه سند 
مالكيت آن بعلت قيد نشــده و نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود 
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين 

صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4686
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
بدينوســيله به اطالع مى رســاند خواهان بانك ملى ايالم به طرفيت 1- فرهاد گنجى زاده فرزند عبدالمحمد 
2- فرشــاد گنجى زاده فرزند عبدالمحمد 3- كامران نظرعلى زاده فرزند جمعه 4- همايون اكبرى فرزند على جان 
دادخواســتى به خواســته مطالبه طلب و مطالبه خسارت دادرســى و تاخير تاديه به اين دادگاه تقديم داشته كه به 
كالســه بايگانى 960654 شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ايالم ثبت و در ساعت 10/30 صبح مورخ 
96/9/21 تعيين وقت رسيدگى شده است لذا حسب درخواست مدعى و دستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به لحاظ مجهول المكان بودن شما مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا از تاريخ آگهى ظرف مدت بيســت روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد و در وقت فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد در غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
منشى شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ايالم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى بهنام محمودى مهر فرزند عليداد
خواهان آقاى على پناه امير نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى بهنام محمودى مهر به خواسته الزام به 
انتقال سند و پالك موتورسيكلت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609987431200537 
شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/9 ساعت 8/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

گواهى حصر وراثت
آقاى رســول ابراهيمى به شــماره شناســنامه 2 به شــرح دادخواســت به كالســه 648/2/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان مجيد ابراهيمى به شماره شناسنامه 4259 
در تاريخ 1395/10/25 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- رســول ابراهيمى 
فرزند طاهر به ش ش 2 صادره از دماوند پدر متوفى 2- ماه بانو غربائى فرزند شعبان به ش ش 8 صادره از دماوند 
مادر متوفى 3- شهين ايلكا فرزند گداعلى به ش ش 1256 صادره از فيروزكوه همسر متوفى 4- مهدى ابراهيمى 
فرزند مجيد به ش ش 0430022093 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- وحيد ابراهيمى فرزند مجيد به ش ش 
3509 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/4688
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

گواهى حصر وراثت 
خانم زيبا دهقان بنادى بشــماره شناســنامه 52688 مشهد به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه درخواستى بشماره 960967 تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان رمضان 
دهقان بنادكى فرزند امير به شناسنامه شماره 33 مهريز در تاريخ 1396/5/11 در اقمتگاه دائمى خود درگذشته 
و ورثه حين الفوت وى عبارتند از 8 نفر: 1- فاطمه استماعى فرزند ابراهيم دارنده شناسنامه 39848 مشهد (عيال 
دائمى متوفى) 2- جواد دهقان بنادكى فرزند رمضان دارنده شناسنامه شماره 4460062801 مهريز پسر متوفى 
3- حســين دهقان بنادكى فرزند رمضان دارنده شناســنامه شــماره 3134 مهريز پسر متوفى 4- عليرضا دهقان 
بنادكى فرزند رمضان دارنده شناسنامه شماره 48 مهريز پسر متوفى 5- حسن دهقان بنادكى فرزند رمضان دارنده 
شناســنامه شماره 3 مهريز پســر متوفى 6- زيبا  دهقان بنادكى فرزند رمضانى دارنده شناسنامه شماره 52688 
مشــهد دختر متوفى 7- زهره دهقان بنادكى فرزند رمضان دارنده شناسنامه شماره 52687 مشهد دختر متوفى 
8- زهرا دهقان بنادكى فرزند رمضان دارنده شناســنامه شــماره 52686 مشهد دختر متوفى ، پس از تشريفات 
قانونــى و انتشــار يك نوبت آگهى در روزنامــه و عدم وصول هر گونه اليحه يا اعتراض يا ارائه وصيتنامه ســرى يا 
رسمى حسب گواهى متصدى مربوطه مالحظه مدارك موجود در پرونده و با توجه به شهادت شهود سرانجام در تاريخ 
1396/8/5 در وقت فوق العاده شــوراى حل اختالف حوزه 14 شهرســتان يزد به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــته منحصر به اشــخاص ياد شده در باال بوده و وارث 
ديگــرى ندارد و دارائى آن روان شــاد پس از پرداخت و انجام حقــوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد و پس از 
اداى ديون و انجام وصاياى متوفى در صورت بودن وصيت نامه (تا يك ثلث) ثمن از عين اموال منقول و ثمن از بهاء 
اموال غير منقول سهميه عيال دائمى متوفى و مابقى ماترك متوفى به 11 قسمت مساوى تقسيم كه سهم هر يك 
از پسران 2 قسمت و سهم هر يك از دختران 1 قسمت از 11 قسمت منقسم شده خواهد بود. اعتبار قانونى اين 

گواهينامه از حيث مبلغ نامحدود است.
قاضى شوراى حل اختالف حوزه 14 شهرستان يزد

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت المثنى اول ششــدانگ يك قطعه باغ با بنا در آن به مســاحت 2245/50 مترمربع بشماره 
2 فرعــى از 69 اصلــى واقع در وليران كــه ذيل ثبت و صفحه 393 دفتر جلد 223 داراى ســند مالكيت چاپى 
بشــماره 0744438 بنام آقاى حســينعلى رشيدى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ 
استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 59634-1396/8/10 بگواهــى دفترخانه يك دماوند 
رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت مسافرت مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد 
خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا ســند معامله باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده 
و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى 

صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4689
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى  برابر راى شــماره 139660318004003248 -96/07/29 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات على 
اكبر مرادى شــمامى فرزند حســن در  : 1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 311/13 مترمربع به 
شــماره پالك 1289 مجزى از 19 واقع در شــمام ســنگ اصلى 22 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم 
آبــاد- ســردار جنگل – ميثاق 2 محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 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 تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه 

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدور سند 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 سند مالكيت گرديده است لذا 
مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه الشيدان 
مطلق  الهيجان سنگ اصلى 2  بخش 14 گيالن به شماره فرعى زير : پالك فرعى  2037  مفروز از 56- صنوبر 
رعناى اخوان  فرزند حســين   به ش ش 9 و كدملى 2722123261  صادره از الهيجان – ششــدانگ يكقطعه 
زمين مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 179/10  مترمربع از مورد مالكيت حســين رعناى اخوان  به استناد 
راى 139660318005002185 مورخــه 1396/8/1 هيــات . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين 
انتشــار اگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظرف مــدت يك ماه به 
مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم 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 
مالكيــت نيز مانع مراجعه  متضــرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/8/22  تاريخ 
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 رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان الهيجان- مهدى مرادى

آگهى تشكيل جلسه مجمع عمومى فوق العاده
ش نامه:129-96/8/20 بدين وســيله به اطالع مى رســاند مجمع عمومى فوق العاده كانون بازنشســتگان 
كارگرى روز پنج شنبه به تاريخ 96/9/2 ساعت 8 صبح درمسجد جامع عباس آباد برگزار مى گردد.دستور كار:1-

تصويب اساسنامه جديد2-گزارش هيأت مديره.م/الف
كانون بازنشستگان كارگرى عباس آباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى سامان خدادادى ارچى ف حسن على
ش بايگانى شعبه:960173 خواهان بانك رفاه دادخواستى به طرفيت خوانده سامان خدادادى ارچى ف حسن 
على به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981110300167 شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 96/10/26 ساعت 12:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضرگردد.(( مازندران-بابل-ميدان واليت-دادگسترى  بابل-كدپستى 4713658739  )).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمود صمدپور  داراى شناســنامه شــماره  367  به شــرح دادخواســت به كالسه 960768 از اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ناصر صمدپور  به شناســنامه 
م 3750131139  در تاريــخ 96/6/21  دراقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- ندا داودى فرزند محمد صالح  به ش.ش م 3750442339  ت ت 75/11/17  
همســرمتوفى 2- محمــود صمدپورفرزند احمد بــه ش.ش 367 ت. ت 1346/12/4  پــدر متوفى 3- هاجر 
شــيخى فرزنــد على  بــه ش.ش 524  ت.ت 1343/11/2 مــادر متوفى. اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را در يك نوبــت پى در پى ماهى يك مرتبــه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م/الف: 1717
 رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان سقز

حصروراثت
آقاى على سارلى داراى شناسنامه شماره 2020585758 به شرح دادخواست به كالسه 2/960657 از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جان محمد سارلى به شناسنامه 
78 درتاريخ 92/01/25 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست 
به: 1- على ســارلى فرزند  جان محمد ش-ش 2020585758 ت-ت 74/9/15 صادره گنبدكاووس نســبت 
پسر متوفى 2-الناز سارلى فرزند جان محمد ش-ش 2020752727 ت-ت 77/09/21 صادره گنبدكاووس 
نســبت دختر متوفى3-تقان بى بى ســارلى فرزند ايگدر ش-ش 2030969311 ت-ت 49/12/05 صادره 
گنبدكاووس نســبت 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
خواهــان آقــاى عصمت اله گرگيــج فرزند عبدالصمد دادخواســتى بــه طرفيت خوانــدگان 1-محمد على 
2-ياقبال 3-بى برگ 4-شــاه نظر5-مســعود 6-رســول شهرت همگى گرگيج به خواســته اثبات نسب تقديم 
دادگاه هــاى عمومــى شهرســتان گنبدكاووس نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه2دادگاه خانواده شهرســتان 
گنبــدكاووس(1 خانــواده قديــم) واقــع دراســتان گلستان-شهرســتان گنبــد كاووس-خيابان امــام خمينى 
جنوبى–جنــب فرماندارى–كــد پســتى:4971436386- تلفــن:01733334641 الــى 01733334645-

پورتال دادگســترى كل اســتان گلســتان: http://dadgolestan.ir  ارجاع و به شماره بايگانى شعبه 960343 
به كالســه 9609981787100331 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن روز شنبه به تاريخ 1396/09/25 
ســاعت10:00 صبح تعيين شــده اســت به علت مجهول المــكان بودن خوانــدگان و درخواســت خواهان و به 
تجويزمــاده73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــرآگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
 چپرلى-مدير شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى نوروز تجدد لگزائيان داراى شناســنامه شــماره 3043 به شرح دادخواست به كالسه 5/960635 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رشيد تجدد لگزائيان به 
شناســنامه 5661 درتاريــخ 1390/2/19 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به:1-متقاضى فوق الذكر فرزند رشيد ش-ش 3043 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى2-
محمــد تجــدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 3041 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى3-حســين تجدد لگزائيان 
فرزنــد رشــيد ش-ش 18 صــادره گنبدكاوس پســرمتوفى 4-فيروز تجــدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 
19 صــادره گنبدكاوس پســرمتوفى 5-ناصر تجدد لگزائيــان فرزند رشــيد ش-ش 2020311151 صادره 
گنبــدكاوس پســرمتوفى 6-نادر تجــدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 2020311161 صــادره گنبدكاوس 
پســرمتوفى 7-قاســم تجدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 2020589796 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى 
8-رضا تجدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 2020803194 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى 9-محمود تجدد 
لگزائيــان فرزنــد رشــيد ش-ش 2020478366 صادره گنبــدكاوس پســرمتوفى10-گوهرتجدد لگزائيان 
فرزند رشــيد ش-ش5662 صادره راميان دخترمتوفى 11-قمر تجدد لگزائيان فرزند رشيد ش-ش 3042 
صــادره گنبدكاوس دخترمتوفــى 12-معصومه تجدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 91 صــادره گنبدكاوس 
دخترمتوفى13-فاطمــه تجدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 687 صادره گنبــدكاوس دخترمتوفى14-آمنه 
تجدد لگزائيان فرزند رشيد ش-ش 90 صادره گنبدكاوس دخترمتوفى 15-زهرا تجدد لگزائيان فرزند رشيد 
ش-ش 669 صــادره راميــان دخترمتوفى16-الهام تجــدد لگزائيان فرزند رشــيد ش-ش 2020381397 
صــادره گنبدكاوس دخترمتوفــى 17-نرگس تجدد لگزائيــان فرزند رشــيد ش-ش 2020685477 صادره 
گنبدكاوس دخترمتوفى18-شــكوفه تجدد لگزائيان فرزند رشيد ش-ش 2021038051 صادره گنبدكاوس 
دخترمتوفى19-خاور تجدد لگزائيان فرزند رشيد ش-ش 5663 صادره راميان دخترمتوفى20-سكينه فاقد 
شناســنامه همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 صيدزايى- رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى صفرمحمد اريك داراى شناســنامه شــماره 103 به شرح دادخواست به كالسه 2/960666 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مراد محمد خشنودنيا به شناسنامه 
71 درتاريخ 89/01/17 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست 
به: 1- صفرمحمد اريك فرزند مرادمحمد ش-ش 103 ت-ت 41/03/07 صادره گنبدكاووس نســبت پســر 
متوفى2-جــالل خشــنود نيا فرزنــد مرادمحمد ش-ش 7860 ت-ت 54/07/18 صادره مينودشــت نســبت 
پســرمتوفى3-بى جــان اريك فرزند مرادمحمــد ش-ش 14 مواليد ت-ت 35/01/08 صــادره گنبدكاووس 
نسبت دخترمتوفى 4-قربان تاج اريك فرزند مرادمحمد ش-ش 102 ت-ت 39/04/10 صادره گنبدكاووس 
نســبت دخترمتوفى5-نورتاج اريــك فرزند مرادمحمــد ش-ش 158 ت-ت 45/04/02 صادره گنبدكاووس 
نســبت دخترمتوفى6-هســل خشــنودنيا فرزند مرادمحمد ش-ش2 ت-ت 47/01/02 صادره گنبدكاووس 
نســبت دخترمتوفــى 7-گزل خشــنودنيا فرزنــد مرادمحمــد ش-ش 7858 ت-ت 50/06/08 صادره كالله 
نســبت دخترمتوفــى 8-قنان خشــنودنيا فرزنــد مرادمحمــد ش-ش 7859 ت-ت 52/05/19 صادره كالله 
نســبت دخترمتوفى 9-بى بى فاطمه خشــنودنيا فرزند مرادمحمد ش-ش 26826 ت-ت 57/06/30 صادره 
گنبــدكاووس نســبت دخترمتوفــى 10-اقول نيازآق آتابــاى فرزند پولــى ش-ش 24 ت-ت 1317/02/15 
صادره گنبدكاووس نســبت همســرمتوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد 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 اجرائيه
به موجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره 9610091787501300 و شماره دادنامه مربوطه 
9609971787500387 بــه شــماره بايگانى 950192 محكوم عليه آنه محمد بندمــه كه مجهول المكان مى 
باشــند، محكوم اســت به خلع يد از مســاحت 800 مترمربع وفق نظريه كارشــناس و كروكى ترســيمى توســط 
كارشــناس منتخــب از پالك ثبتى مورد اختــالف ( 10523/208 فرعى از يك اصلى واقــع در بخش 10 گنبد) 
و پرداخــت مبلغ هفت ميليون ريال بابت اجرت المثل ايام تصرف از ســال 1384 تا زمان تقديم دادخواســت 
بعنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بعنوان هزينه كارشناسى درحق محكوم له و نيز هزينه 
دادرســى كه باتوجه به معافيت محكوم له كه اداره دولتى اســت ميبايســت توسط اجراى احكام در زمان اجراى 
حكــم محاســبه و در راســتاى بند 23 مــاده 3 قانون وصول برخــى از درآمدهاى دولت و مصــرف آن در موارد 
معيــن به حســاب خزانه دارى كل كشــور واريز گردد محكوم مى نمايد و نيز محكوم اســت بــه پرداخت هزينه 
اجرايــى درحــق دولت، مفاد اجرائيه برابــر ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبــت آگهى مى گردد. محكوم 
عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجراييه ظرف مدت 10 روز مفاد آنرا به اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت 

محكوم به بدهد.  
محمد رضا مظاهرى- مديردفترشعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

راى شورا
پرونــده بايگانى950196 كالســه 9509987157300191 شــعبه 3 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
گنبــدكاووس درخصوص دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه(ع) با وكالت خانم حديثه برزگر به طرفيت آقاى حميد 
صالح پور به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و پنجاه و سه ميليون ريال بابت صدور يك فقره چك به شماره و تاريخ 
137610-94/9/5 عهده بانك ملت با احتســاب هزينه دادرســى و خسارت تاخيرتاديه، با التفات به محتويات 
پرونده، نظر به اينكه وجود اصل چك و گواهى عدم پرداخت در يد خواهان داللت برمديونيت صادر كننده آن 
و بقاى دين و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و خوانده دعوى عليرغم ابالغ 
قانونى درجلسه دادرسى شورا حضور نيافته و دليلى بر برائت ذمه خويش اقامه و ارائه ننموده است و مستند 
ابرازى خواهان مصون از ايراد و تكذيب باقى مانده اســت فلذا با توجه به موارد معنونه و با اســتحصاب بقاى 
دين و با توجه به نظريه مشــورتى اعضاى شــورا دعوى خواهان را ثابت و مسلم دانسته و مستندا به مواد 313 
و 310 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنــى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانــون اصالح صدور چك حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و 
پنجاه و ســه ميليون ريال بابت اصل خواســته و نيز مبلغ دو ميليون و هشــتصد و پنجاه و پنج هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد (94/6/5) لغايت زمان وصول درحق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد، راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 

مرجع و سپس ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم محترم عمومى حقوقى گنبدمى باشد. 
انصاريان –قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ برگ اجرائيه
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به على شيخ فرزند موسى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ 
مى شود طبق اجرائيه صادره به شماره 9610421787300162 از شعبه سوم دادگاه حقوقى گنبد در پرونده 
كالسه 940799 به موجب دادنامه شماره 9509971787300284  مورخ 95/03/25 صادره از شعبه سوم 
محكــوم عليه محكوم به پرداخت -/100/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ-/3/000/000 ريال 
بابــت هزينه دادرســى و مبلــغ-/3/600/000 ريال بابت حــق الوكاله وكيل در مرحله بــدوى و نيز پرداخت 
خســارت تاخيرتاديه مبلغ مذكور ازتاريخ 94/03/31 و 94/04/30 هركدام از مبلغ-/50/000/000 ريال 
لغايت زمان وصول طبق شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى درحق محكوم له مى باشــد. پرداخت نيم عشــر حق 
اجرا و نيز  هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه مى باشــد. بديهى اســت با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى 
حكــم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم 
عليه ميباشــد لــذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و مــاده 9 قانون اجراى احكام مدنى 
دريكى ازجرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقدام گردد. درغير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه 

اجرايى اقدام خواهد نمود.  
 خرمالى –مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان گنبدكاووس


