
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى       

برابــر راى شــماره 139660319014005740 96/09/11هيــات دوم موضــوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى دارد لذا مالكيت اداره اوقاف وامور خيريه جيرفت در ششدانگ ساختمان مسجد ابوالفضل(ع)
به مســاحت 164/70 مترمربع پالك 14فرعى از 153- اصلى مفروز ومجزى شده ازپالك2فرعى از153- اصلى 
قطعــه يــك واقع در اراضى گاوكان گــوران جبالبارزجيرفت  بخش 34كرمان خريدارى ازمالك رســمى آقاى حاجى 
اســحاقى محرز گرديده اســت.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دريك نوبت آگهى مى شــود درصورتى كه اشخاص 
نســبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست 
خــودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت درصورت انقضاى مــدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد. م.الف:921
تاريخ انتشارنوبت اول 1396/10/05

تاريخ انتشارنوبت دوم 1396/10/19 
 جواد فاريابى - رئيس ثبت اسنادوامالك جيرفت

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى       

برابر راى شــماره 139660319014005762 مورخ96/09/11 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى دارد لذا مالكيت اداره اوقاف وامور خيريه جيرفت در ششدانگ ساختمان مسجد امام حسين 
(ع) به مســاحت 2570 مترمربع پالك 8940فرعى از 574اصلى مفروز ومجزى شــده ازپالك 72فرعى از 574- 
اصلى قطعه دوواقع دراراضى صاحب آباد جيرفت بخش 45 كرمان خريدارى ازمالك رسمى آقاى غالمحسين نخعى 
محرز گرديده اســت.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دريك نوبت آگهى مى شــود درصورتى كه اشخاص نسبت به 
صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خودرابه اين اداره تســليم وپس ازاخذرســيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خودرا به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.م.الف:928
تاريخ انتشارنوبت اول:1396/10/05
تاريخ انتشارنوبت دوم:1396/10/19

 جواد فاريابى - رئيس ثبت اسنادوامالك جيرفت

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين
 تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى       

برابر راى شماره 139660319014002271 96/04/18هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم هاجر ســاالرى فرزند على  به شــماره شناسنامه 422 صادره از جيرفت   در ششدانگ يك باب خانه 
وباغچه به مساحت 434/55 مترمربع پالك 36 فرعى از 950- اصلى مفروز ومجزى شده ازپالك فرعى از 950- 
اصلى قطعه شش واقع در اراضى كالكى دلفارد جيرفت  بخش 34 كرمان خريدارى ازمالك رسمى آقاى گرامى ديو 
دل محرز گرديده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  نوبت به به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى 
كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذرسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض 
،دادخواســت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت درصورت انقضاى مــدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.م.الف:925
تاريخ انتشارنوبت اول :1396/10/05 

تاريخ انتشارنوبت دوم:1396/10/19     
  جواد فاريابى - رئيس ثبت اسنادوامالك جيرفت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ســاختمانهاى فاقد 

سند رسمى       
برابر راى شماره 139660319014005766 96/09/11هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رحيم جهان ديده فرزند رضا به شــماره شناســنامه 9687 صادره از جيرفت   در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 307/57 مترمربع پالك 606 فرعى از 581- اصلى مفروز ومجزى شده ازپالك فرعى از 581- 
اصلى قطعه دو واقع دراراضى حسين آبادجيرفت  بخش 45 كرمان خريدارى ازمالك رسمى آقاى ابراهيم سيديان 
محرز گرديده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو  نوبت به به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تســليم وپس ازاخذرســيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض 
،دادخواســت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت درصورت انقضاى مــدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهد شد.م.الف: 927
تاريخ انتشارنوبت اول :1396/10/05 

تاريخ انتشارنوبت دوم :1396/10/19     
 جواد فاريابى - رئيس ثبت اسنادوامالك جيرفت

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 139660301058002480 مورخــه 1396/9/22 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم نرگس افشــار جليلى فرزند جواد بشــماره شناســنامه 5654 صادره از 
تهران در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر و محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 1634/44 مترمربع پالك 
487 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 60 فرعى از 70 اصلى واقع در قريه شــلمبه از تمامى مالكيت رســمى و 
مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/4784– تاريخ انتشــار نوبت اول: 

96/10/4 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/19
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139660329015000157 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ايوانكى تصرفات مالكانه و  بالمعارض متقاضى آقاى ذبيح اله اشترى 
فرزند على به شــماره شناسنامه 107 صادره از گرمســار در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 35825/3 متر 
مربع  مفروز و مجزا شــده از پالك 1502 فرعى از 164- اصلى واقع در ايوانكى منطقه درســن آباد خريدارى از 
مالك رسمى آقاى على اشترى  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 ميتوانند 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 مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف:882 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/10/4- تاريخ انتشار نوبت دوم :  1396/10/19

رئيس ثبت اسناد و امالك ايوانكى – محمدرضا دهقانى عشرت آبادى

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 139660329015000156 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ايوانكى تصرفات مالكانه و  بالمعارض متقاضى آقاى نجات اله 
قاسمى فرزند ولى اله  به شماره شناسنامه 7 صادره از گرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
72123 متــر مربع  مفروز و مجزا شــده از پالك 1031 فرعــى از 164- اصلى واقع در ايوانكى منطقه برج حيدر 
خريدارى از مالك رســمى خانم يكتا احمدى محرز گرديده اســت. 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 
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف:871 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/10/4- تاريخ انتشار نوبت دوم :  1396/10/19 

رئيس ثبت اسناد و امالك ايوانكى – محمدرضا دهقانى عشرت آبادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمايم آن
شــماره پرونده:  96/ 2/ 606 ح-خواهان: ســتار مرتضوى پور فرزند ماشــااله_ انديمشك ،كوى رسالت ، 
خ آزاده 3 بيــن عــارف 4 و 5 - خوانده: صيدموســى جودكى فرزند حســن جان مجهول المكان- خواســته: مطالبه 
وجه - وقت رسيدگى: 96/11/25  ساعت 10/15 صبح- خواهان دادخواستى تسليم دادگاه عمومى انديمشك 
نموده كه به شــعبه 2 شــوراى حل اختالف مســتقر در دادگاه ارجاع و به كالســه فوق الذكر ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى به شــرح فوق تعيين شــده على ايحال به علت مجهول المكان بودن خوانده جهت درخواست خواهان و 
دســتور دادگاه به تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود كه خوانده از نشر آگهى ظرف 20 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه دوم  
دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت رسيدگى تعيين شده در جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
دبير شعبه 2 شوراى حل اختالف انديمشك

راى دادگاه
درخصوص موضوع دادخواست شركت صادرات تميز(سهامى خاص)به شماره ثبت 4756بامديرعاملى آقاى 
على عبداله پورباوكالت مجيد روح الهى به طرفيت جهانگيرطاالرى زاده  به خواسته صدورحكم مبنى براعالم فسخ 
قرارداد قطعه زمين قطعه 3842جزپالك ثبتى 142اصلى ثانياابطال سندرهنى شماره 75605_15/2/54تنظيمى 
دادنامــه  كليــه خســارات دادرســى مســتندبه تصويرمصــدق  انضمــام  بــه  دردفترخانــه شــماره17تهران 
شــماره113_95مورخ7/2/95/صادره ازشــعبه ششم دادگســترى بهارســتان تصويرمصدق سندرهنى بدين 
شــرح كه خوانده يك قطعه زمين حدودچهل ســال پيــش ازخواهان خريدارى نموده وبه موجب ســندرهنى فوق 
الذكر متعهدشــده ثمــن معامله راطى اقســاط به خواهــان بپردازدوليكن عليرغم گذشــت مدت طوالنى اقســاط 
مزبوررانپرداخته اســت.باامعان نظردرمحتويات پرونده اظهارات خواهان ووكيل مدافع ايشــان متن دادخواست 
تقديمى مدارك ومستندات ابرازى عدم حضورخوانده وعدم ارائه دليل معارض باتوجه به اينكه هيچ دسترسى به 
خوانده وجودنداردوازسوى ديگردرازاى بدهى ثمن معامله سندملك دررهن شركت خواهان قراردادليكن تالش 
شــركت خواهان جهت شناسايى خوانده والزام ايشان به بيع ياپرداخت دين برابرماده779قانون مدنى بى نتيجه 
بوده است.اين محكمه باعنايت به مدارك ومستندات ابرازى خواهان وعدم حضورخوانده وباالتفات به سندمالكيتى 
ثبتى ورونوشت سندرهنى تنظيمى دردفترخانه اسنادرسمى وجميع قرائن وامارات موجوددرپرونده باتوجه به نكات 
ذيــل دعوى خواهان راواردوثابت مى داند1_مرتهن ياخريدارمتعهدبوده ظرف دوســال ازتاريخ عقدتكليف بدهى 
خويش رامعين نمايدحال آنكه حدودچهل ســال ازتاريخ عقدسپرى وهيچ اقدامى ننموده است.2_باتوجه به عدم 
دسترســى به خوانده ومجهول المكان بودن ايشــان الزام آنهابه بيع ياپرداخت دين برابرانچه درماده779قانون 
مدنى حق مرتهن شــناخته شده امكان پذيرنمى باشد.3_فك رهن وپرداخت دين عمل مادى است كه مى بايست 
ازسوى خريدار صورت مى گرفته است برابرمواد237تا239قانون مدنى اگرانجام عمل(موضوع تعهد)صرفاتوسط 
متعهدامكان پذيرباشدصاحب حق يامتعهدله حق فسخ قراردادراخواهدداشت دراين پرونده مالحظه مى گردد كه 
قدريقين پرداخت بدهى وفك رهن صرفاتوســط خودمتعهدامكان پذيراســت چه آنكه هيچ دسترســى به ايشان 
واموال آنها باتوجه به مجهول المكان بودن وســپرى شــدن حدودچهل سال اززمان قراردادبرمبناى عرف معامالت 
جارى وجودنداردخودياافرادديگرى جهت پرداخت بدهى ايشان وجود خارجى نداشته ومتصورنمى باشد.4_باتوجه 
به اينكه فك رهن والزام به بيع وپرداخت الباقى ثمن معامله دراين موضوع امكان پذيرنيســت بى حق شــناختن 
خواهــان ومكلــف كردن وى به بيع واجبارايشــان به انتظار تاپيگيــرى خوانده باتوجه به اينكه ايشــان حدودچهل 
ســال اقدامى نكرده وبه آنهانيزدسترسى وجودنداردومشخص نيست كه پيگيرى نمايدياخيرنظربه اينكه موضوع 
تعهددوســال اززمان قراردادبوده برمبناى رويه جارى معامالت مســتلزم ورود خســارات فــراوان به خواهان مى 
باشــد.5_برابراظهارات وكيل خواهان ملك مزبوركماكان خالى ازهرگونه سكنه وساخت وسازبوده وخواهان تااين 
زمــان خودراملــزم به آثاربيع نموده وهيچ اقدامى جهت نقل وانتقال وغيره نكرده حال آنكه ســندمالكيت شــش 
دانگ به نام وى صادرگرديده اســت.6_خواهان آمادگى خودراجهت پرداخت مابه التفات قيمت پرداختى خوانده 
معادل1250ريال ســال1354 تازمان صدورراى برمبناى تغييرات شــاخص بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران 
رااعــالم نموده اســت.7_ازكل مبلغ ثمن معامله صرفامبلغ ناچيزى توســط خوانده پرداخت شــده وعدم پيگيرى 
وى به انجام تعهددربازپرداخت اقســاط معامله خود به منزله انصراف ضمنى وى ازمعامله اســت.باتوجه به جميع 
موارد مذكوروتوجه به كليه قرائن وامارات موجود درپرونده ومســتندا به مواد273تا239،10،190و779قانون 
مدنــى وباتوجه به عدم انجام تعهدتوســط خريدار(خوانده)وســپرى شــدن حدودچهل ســال اززمــان انجام تعهد 
ونظربه اينكه موضوع تعهدتوســط غيرخوانده قابل انجام نمى باشدبنابر نص ماده239قانون مدنى دعوى خواهان 
ثابت و واردتشــخيص داده شده حكم برتاييدفسخ قرارداد موضوع خواسته وبه تبع آن ابطال سندرهنى مندرج 
درستون خواسته راصادرواعالم مى دارد خواهان مكلف است ما به التفاوت قيمت1250ريال پرداختى خواندگان 
درتاريخ1354رابرمبنــاى تغييرات تورمى شــاخص بانــك مركزى  تاتاريخ صــدور ايــن راى راپرداخت نمايدراى 
صــادره غيابى بدوا ظرف20روقابل واخواهى دراين دادگاه وپس ازآن ظرف 20روزقابل اعتراض درمرجع محترم 
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متصدى اموردفترى دادگاه شعبه6دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان_مدينه پورپرويز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى روح اله ريگى فرزند گشــماد بشماره شناسنامه 536 متولد ســال 1362 صادره از زاهدان با استناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواستى بشــماره 262-96-1 دادخواست مورخ 
96/10/17 تقديم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان نگين 
ريگى فرزند حيدر بشماره شناسنامه 8 متولد 1326/1/10 صادره از خاش در تاريخ 96/10/8 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- روح اله ريگى فرزند گمشاد ش ش 536 متولد 1362 صادره از زاهدان 
فرزند متوفى 2- بهمن ريگى فرزند گمشاد ش ش 984 متولد 1355 صادره از زاهدان فرزند متوفى 3- ايرج 
ريگى فرزند گمشاد ش ش 197 متولد 1352 صادره خاش فرزند متوفى 4- عبداله ريگى فرزند گمشاد ش ش 
1971 متولد 1363 صادره از زاهدان فرزند متوفى 5- احمد ريگى فرزند گمشاد ش ش 15705 متولد 1339 
صــادره از زاهدان فرزند متوفى 6- پرويز ريگى فرزند گمشــاد ش ش 7485 متولــد 1358 صادره از زاهدان 
فرزند متوفى 7- پروانه ريگى فرزند گمشاد ش ش 1 متولد 1350 صادره از زاهدان فرزند متوفى 8- فرزانه 
ريگى فرزند گمشــاد ش ش 1986 متولد 1356 صادره از زاهدان فرزند متوفى 9- شهناز ريگى فرزند گمشاد 
ش ش 85 متولــد 1348 صــادره از زاهــدان فرزند متوفــى 10- ليال ريگى فرزند گمشــاد ش ش 914 متولد 
1360 صادره از زاهدان فرزند متوفى 11- معصومه ريگى فرزند گمشاد ش ش 10347 متولد 1366 صادره از 
زاهدان فرزند متوفى 12- آمنه ريگى فرزند گمشاد ش ش 580 متولد 1361 صادره از زاهدان فرزند متوفى ، 
اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا 
اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند 
ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) 
ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت 

برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/628
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

راى دادگاه
درخصوص موضوع دادخواســت شــركت صادرات تميز(ســهامى خاص)به شــماره ثبت 4756بامديرعاملى 
آقاى على عبداله پورباوكالت مجيد روح الهى به طرفيت  1_نرگس خاتون نبى على 2_عبداله نبى على به خواسته 
صدورحكم مبنى براعالم فسخ قرارداديك قطعه زمين قطعه 3885جزپالك ثبتى 142اصلى ثانياابطال سندرهنى 
شــماره 74875تنظيمى دردفترخانه شــماره17تهران به انضمام كليه خسارات دادرسى مستندبه تصويرمصدق 
دادنامه شــماره95_113مورخ95/2/7/صادره ازشعبه ششم دادگســترى بهارستان تصويرمصدق سندرهنى 
بدين شــرح كه خوانده يك قطعه زمين حدودچهل ســال پيش ازخواهان خريدارى نموده وبه موجب ســندرهنى 
فوق الذكر متعهدشــده ثمن معامله راطى اقســاط به خواهان بپردازدوليكن عليرغم گذشــت مدت طوالنى اقساط 
مزبوررانپرداخته اســت.باامعان نظردرمحتويات پرونده اظهارات خواهان ووكيل مدافع ايشــان متن دادخواست 
تقديمى مدارك ومستندات ابرازى عدم حضورخوانده وعدم ارائه دليل معارض باتوجه به اينكه هيچ دسترسى به 
خوانده وجودنداردوازسوى ديگردرازاى بدهى ثمن معامله سندملك دررهن شركت خواهان قراردادليكن تالش 
شــركت خواهان جهت شناسايى خوانده والزام ايشان به بيع ياپرداخت دين برابرماده779قانون مدنى بى نتيجه 
بوده است.اين محكمه باعنايت به مدارك ومستندات ابرازى خواهان وعدم حضورخوانده وباالتفات به سندمالكيتى 
ثبتى ورونوشت سندرهنى تنظيمى دردفترخانه اسنادرسمى وجميع قرائن وامارات موجوددرپرونده باتوجه به نكات 
ذيــل دعوى خواهان راواردوثابت مى داند1_مرتهن ياخريدارمتعهدبوده ظرف دوســال ازتاريخ عقدتكليف بدهى 
خويش رامعين نمايدحال آنكه حدودچهل ســال ازتاريخ عقدسپرى وهيچ اقدامى ننموده است.2_باتوجه به عدم 
دسترسى به خواندگان ومجهول المكان بودن ايشان الزام آنهابه بيع ياپرداخت دين برابرانچه درماده779قانون 
مدنى حق مرتهن شــناخته شده امكان پذيرنمى باشد.3_فك رهن وپرداخت دين عمل مادى است كه مى بايست 
ازسوى خريدار صورت مى گرفته است برابرمواد237تا239قانون مدنى اگرانجام عمل(موضوع تعهد)صرفاتوسط 
متعهدامكان پذيرباشدصاحب حق يامتعهدله حق فسخ قراردادراخواهدداشت دراين پرونده مالحظه مى گردد كه 
قدريقين پرداخت بدهى وفك رهن صرفاتوســط  خودمتعهدامكان پذيراســت چه آنكه هيچ دسترسى به ايشان 
واموال آنها باتوجه به مجهول المكان بودن وســپرى شــدن حدودچهل سال اززمان قراردادبرمبناى عرف معامالت 
جارى وجودنداردخودياافرادديگرى جهت پرداخت بدهى ايشان وجود خارجى نداشته ومتصورنمى باشد.4_باتوجه 
به اينكه فك رهن والزام به بيع وپرداخت الباقى ثمن معامله دراين موضوع امكان پذيرنيســت بى حق شــناختن 
خواهــان ومكلــف كردن وى به بيع واجبارايشــان به انتظار تاپيگيــرى خوانده باتوجه به اينكه ايشــان حدودچهل 
ســال اقدامى نكرده وبه آنهانيزدسترسى وجودنداردومشخص نيست كه پيگيرى نمايدياخيرنظربه اينكه موضوع 
تعهددوســال اززمان قراردادبوده برمبناى رويه جارى معامالت مســتلزم ورود خســارات فــراوان به خواهان مى 
باشــد.5_برابراظهارات وكيل خواهان ملك مزبوركماكان خالى ازهرگونه سكنه وساخت وسازبوده وخواهان تااين 
زمــان خودراملــزم به آثاربيع نموده وهيچ اقدامى جهت نقل وانتقال وغيره نكرده حال آنكه ســندمالكيت شــش 
دانگ به نام وى صادرگرديده اســت.6_خواهان آمادگى خودراجهت پرداخت مابه التفات قيمت پرداختى خوانده 
معادل1250ريال ســال1352 تازمان صدورراى برمبناى تغييرات شــاخص بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران 
رااعــالم نموده اســت.7_ازكل مبلغ ثمن معامله صرفامبلغ ناچيزى توســط خوانده پرداخت شــده وعدم پيگيرى 
وى به انجام تعهددربازپرداخت اقســاط معامله خود به منزله انصراف ضمنى وى ازمعامله اســت.باتوجه به جميع 
موارد مذكوروتوجه به كليه قرائن وامارات موجود درپرونده ومستندا به مواد10و190و273تا239و779قانون 
مدنــى وباتوجه به عدم انجام تعهدتوســط خريدار(خوانده)وســپرى شــدن حدودچهل ســال اززمــان انجام تعهد 
ونظربه اينكه موضوع تعهدتوســط غيرخوانده قابل انجام نمى باشدبنابر نص ماده232قانون مدنى دعوى خواهان 
ثابت و واردتشــخيص داده شده حكم برتاييدفسخ قرارداد موضوع خواسته وبه تبع آن ابطال سندرهنى مندرج 
درستون خواسته راصادرواعالم مى دارد خواهان مكلف است ما به التفاوت قيمت1250ريال پرداختى خواندگان 
درتاريخ1352/10/14رابرمبناى تغييرات تورمى شاخص بانك مركزى  تاتاريخ صدور اين راى راپرداخت نمايدراى 
صــادره غيابى بدوا ظرف20روقابل واخواهى دراين دادگاه وپس ازآن ظرف 20روزقابل اعتراض درمرجع محترم 
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آگهى 
در خصوص پرونده اجرايى كالســه 9500159 واحد اجراى اســناد رسمى شهركرد له بانك صادرات ايران 
سرپرســتى اســتان چهارمحال و بختيارى، بدين وســيله به شــركت تعاونى 538 طالكاران صدف شــهركرد، آقاى 
عباسعلى عباسى اشكفتكى، خانم فريبا قادرى دهكردى و نازنين عباسى اشكفتكى ساكنين شهركرد ابالغ مى گردد 
طبق گزارش مورخ 1396/09/25 كارشناس رسمى دادگسترى (آقاى قدرت اهللا نكوئى) پالك ثبتى 4735 فرعى 
از 1 اصلى واقع در شــهركرد مورد وثيقه سند رهنى شــماره 26142 و 49051 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 101 شهر شهركرد استان چهارمحال و بختيارى به مبلغ 5423680000 ريال ارزيابى گرديده لذا چنانچه 
به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ محســوب مى گردد به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 3300000 ريال 
به دفتر اين اجرا به آدرس شــهركرد بلوار آيت اله كاشــانى اداره ثبت اســناد و امالك واحد اجراى اسناد رسمى 
شهركرد تسليم نماييد ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
اداره ثبت اسناد و امالك واحد اجراى اسناد رسمى شهركرد

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم اغا بيگم يزدانى ســودجانى بموجب درخواســت كتبى منضم به دو برگ استشهاد محلى مصدق، مدعى 
اســت ســند مالكيت خود را به شماره مسلســل 206359 واقع در ســودجان بخش ده تحت پالك 205 فرعى از 
179- اصلى را در اثر سهل انگارى مفقود و تقاضاى صدور سند المثنى نموده است مراتب مطابق ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت اسناد و امالك آگهى مى گردد. علهذا هر كس مدعى انجام معامله به غير از آنچه در  اين آگهى ذكر 
گرديده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ميتواند از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز با ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد بديهى 
اســت پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچه اعتراض واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل ســند يا سند 
معامله ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و تسليم خواهد شد و طبق سند رهنى 1391/5/17-4406 

دفترخانه 14 سورشجان در رهن بانك مسكن مى باشد. 
 بشارتى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ايوب نعمتى فرد داراي شماره شناسنامه 175 به شرح دادخواست به كالسه 96/8/1086 اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على حسن نعمتى فرد به شماره شناسنامه 
211 در تاريخ 83/10/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- منيژه نعمتى فرد ش ش 11 فرزند متوفى 2- سهيال نعمتى فرد ش ش 591 فرزند متوفى 3- كيومرث 
نعمتــى فــرد ش ش 592 فرزند متوفى 4- مهرى نعمتى فرد ش ش 4 فرزند متوفى 5- رضا نعمتى فرد ش ش 
529 فرزند متوفى6- على اكبر نعمتى فرد ش ش 192 فرزند متوفى 7- غالمحسن نعمتى فرد ش ش 9 فرزند 
متوفى 8- ايوب نعمتى فرد ش ش 175 فرزند متوفى 9- پروانه ميرزائى ش ش 20 فرزند متوفى 10- محترم 
لشــنى پارسا ش ش 8 همسر متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد 
هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:1079/4/96- وقت رســيدگى: در روز دوشــنبه مورخ 96/12/21 ساعت 10/15 صبح 
حوزه 4 ، خواهان: على شفائى ، خوانده: غالمعلى سوسن غريبوند ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى 
تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/32023
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســعيد سرفرازى داراى شناسنامه شــماره 5970172294 بشرح دادخواست به كالسه 234/96 از 
اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يلوچ ســرفرازى بشناسنامه 
1560 در تاريخ 96/9/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- سعيد سرفرازى به ش ملى 5970172294 صادره از الشار 2- سمينه سرفرازى به ش ملى 3580712085 
صادره از ايرانشــهر 3- حســينه ســرفرازى ش ش 5970047465 صادره از بخش الشار 4- فاطمه سرفرازى 
ش ش 5970221260 صــادره از الشــار فرزنــدان متوفــى 5- جــان بى بــى بلوچزهى فرزنــد دادكريم به ش 
ملــى 5979253386 صادره از بخش الشــار همســر متوفــى 6- گل خاتون هوتى فرزنــد گل محمد به ش ملى 
5979246861 صادره از بخش الشار مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/207
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 9609985452100238 شعبه اول حقوقى به شماره بايگانى 960251- خواهان: سعيده 
زيانى فرزند لشــكران، خوانده: موســى بلوچ فرزند عبدى (مجهول المكان) ، خواهان خانم ســعيده زيانى فرزند 
لشكران دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى موسى بلوچ فرزند عبدى به خواسته الزام به تنظيم قرارداد و ابطال 
قرارداد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609985452100238 شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/6 ساعت 10/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكن بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف/684
 منشى دادگاه شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم امينه بلوچ داراى شناســنامه شــماره 5250183621 بشرح دادخواســت به كالسه 233/96 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جاسم بلوچى بشناسنامه 1 در تاريخ 
95/11/6 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد بلوچى 
به ش ملى 5250485596 صادره از نيكشهر فرزند متوفى 2- مسعود بلوچى به ش ملى 5250719831 صادره 
از نيكشــهر فرزند متوفى 3- مبينا بلوچى به ش ملى 5250440584 صادره از نيكشهر فرزند متوفى 4- مهسا 
بلوچــى بــه ش ملى 5250609023 فرزند دختر متوفــى 5- امينه بلوچ به ش ملــى 5250183621 صادره از 
نيكشهر فرزند ميران همسر متوفى 6- مه گنج بلوچى به ش ملى 5258890619 صادره از نيكشهر مادر متوفى 
7- سليمان بلوچى به ش ملى 5259558693 صادره از نيكشهر پدر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/206
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

دادنامه
شماره پرونده: 641/95 ، شماره دادنامه: 688/96- تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ 96/8/16 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 4 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت 
نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى على منعميان فرزند ماشااله بطرفيت آقاى محمد 
فيروزى فرزند يداله به خواســته مطالبه وجه يك فقره چك به شــماره 833687 مورخ 92/11/25 پســت بانك 
شعبه مركزى جيرفت به مبلغ 50/000/000 ريال با احتساب هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ صدور لغايت 
اجراى حكم تقديمى از ناحيه خواهان داللت بر استقرار دين بعنوان خواسته بر عهده خوانده داشته ووصول مدارك 
نزد خواهان داللت بر بقاى دين را دارد و لذا چون خوانده براى دفاع حاضر نشده و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه 
و اقامه نكرده اســت لذا دعوى خواهان را ثابت تلقى مســتندا به ماده 310 قانون تجارت و مواد 519و522 آيين 
دادرسى مدنى راى به محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نيز ساير خسارات مذكور در حق خواهان صادر 

و اعالم مى دارد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى مى باشد.
 قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى يعقوب ريگى كوته فرزند رودين بشــماره شناســنامه 14292 متولد 1334 صادره از خاش با استناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواســتى بشــماره 264-1/96 دادخواست مورخ 
96/10/18 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشــته كه شــادروان 
هانيه ريگى كوته فرزند تيمور بشماره شناسنامه 3710361249 متولد سال 77/7/8 صادره از خاش در تاريخ 
96/7/15 درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- يعقوب ريگى كوته فرزند رودين ش ش 
14292 متولد 1334 صادره خاش پدر متوفى 2- غالم رسول ريگى كوته فرزند اميرك ش  ش3710028507 
متولد 1368 صادره خاش همسر متوفى 3- برنيام ريگى كوته فرزند غالم رسول ش ش 3711213227 متولد 
1394 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا 
رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان 
خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى 

در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/630
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالوحيد حســين زهى زمانى فرزند قادر بشــماره شناســنامه 3710006287 متولد سال 1368 
صادره از خاش با استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 960292 
دادخواست مورخ 96/10/17 تقديم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه 
شــادروان قادر حســين زهى فرزند ملك داد بشماره شناسنامه 980 متولد سال 1334/2/6 صادره از خاش در 
تاريخ 96/6/26 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- زهره حسين زهى زمانى فرزند موسى 
ش ش 132 متولــد 1333 صادره از خاش زوجه متوفى 2- عبدالوحيد حســين زهــى زمانى فرزند قادر ش ش 
3710006287 متولد 1368 صادره خاش فرزند متوفى 3- زكريا حســين زهى زمانى فرزند قادر ش ش 321 
متولد 1358 صادره خاش فرزند متوفى 4- فاطمه حســين زهى زمانى فرزند قادر ش ش 371077480 متولد 
1372 صادره خاش فرزند متوفى 5- زهرا حسين زهى زمانى فرزند قادر ش ش 17 متولد 1354 صادره خاش 
فرزند متوفى 6- مهناز حسين زهى زمانى فرزند قادر ش ش 3710136271 متولد 1370 صادره خاش فرزند 
متوفى 7- خان بى بى حسين زهى زمانى فرزند قادر ش ش 1855 متولد 1352 صادره خاش فرزند متوفى 8- 
سناز حسين زهى زمانى فرزند قادر ش ش 58 متولد 1363 صادره خاش فرزند متوفى 9- مكه حسين زهى زمانى 
فرزند قادر ش ش 2151 متولد 1354 صادره خاش فرزند متوفى 10- شهناز حسين زهى زمانى فرزند قادر ش 
ش 483 متولد 1361 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از 
سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه 
يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از 

انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/631
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش
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آگهى مفقودى
اصل برگ ســبز (شناســنامه) خودرو پرايد مدل 1387 به شماره شــهربانى 986ب53- ايران 73 و شماره 
موتور 2715351 و شماره شاسى S14122887890419 بنام مالك محمد جواد وفايى نيا مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شيراز

اجراييه
ش پ :5/96/268 محكوم له: ســيده زهرا معصومى كاليى ف ميركمال محكوم عليه:مرتضى سمسكندى ف 
على-مجهول المكان به موجب رأى شماره 408-96/6/29 شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت يكصدوشانزده ميليون ريال اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و پانصدوشصت 
وپنج هزارريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/3/7 لغايت اجراى حكم و پرداخت نيم عشردولتى 
و هزينه اجرايى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم 
عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا 

دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :5/95/271 محكوم له: تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت يزدان قلى پور محكوم عليهم: 1-ســيده 
سميرا قريشى ف احمد2-مجيد خداشناس3-محمد زاهدى نصب واحد4-رضا محمدعليزده 1و2و4 مجهول المكان 
3-ســارى باغ ســنگ ك هســتى پ 18 به موجب رأى شماره 421-95/8/25 شعبه 5 شــوراى حل اختالف سارى 
كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به پرداخت تضامنى دويســت ميليون ريال اصل خواســته و پرداخت پنج 
ميليون وشصت و پنج هزارريال هزنيه دادرسى و شش ميليون ريال حق الوكاله وكيل(مرحله بدوى) و خسارت تاير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 95/5/26 لغايت زمان پرداخت + پرداخت نيم عشر دولتى + هزينه اجرايى.به 
استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه 
مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا 

دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ :10/96/254 محكوم له: حسين غالمى ف على اصغر محكوم عليه:ياسر تقى زاده ولشكاليى ف مسلم-
مجهول المكان به موجب رأى شماره 435-96/7/22 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه  محكوم است به پرداخت 12,000,000 ريال اصل خواسته و3000000 ريال هزينه دادرسى و ايضا خسارت 
تاخير تاديه از 96/4/30 تا يوم االدا برپايه شاخص ساليانه بانك مركزى كه در اجرا محاسبه مى گردد و نيم عشر 
دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم 
عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم به يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى 

شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

                                                                               
 اجراييه 

ش پ :13/95/610 محكوم له:قاســم ذالت الهى محكم عليهم:1-شــركت مبتكران كردكالت 2-اسرافيل 
كردان3-حجت شــكوهى همگى مجهول المكان به موجب رأى شــماره 30-96/6/21 شــعبه 13 حقوقى شــوراى 
حــل ختالف ســارى كه قطعيت يافته  محكوم عليهــم محكوم اند به پرداخت تضامنــى 18,000,000 ريال وجه چك 
1462/519578/17-94/9/20 و 1462/13519579-94/9/20 بابــت اصــل خواســته و 755,000 ريال 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير از زمان سررسيد تا اجراى حكم و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى/حق الوكاله 
طبق تعرفه..به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد 
رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:2/96/222 دادنامه:485-96/8/27 رأى شورا:درخصوص دعوى خواهان محمد زيبنده ف عمران 
به طرفيت خوانده فاطمه اسفنديارى عاليى ف محمدابراهيم(مجهول المكان) به خواسته مطالبه بيست ميليون ريال 
با احتساب خسارات دادرسى و تاخيرتاديه باتوجه به داليل ارائه شده از سوى خواهان از جمله تصوير مصدق چك 
شــماره 785844-93/3/16 و گواهينامه عدم پرداخت و نظربه اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرســى در 
وقت مقرر حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يا دفاعى نسبت به دعوى خواهان و مستندات وى به عمل نياورده و اسناد 
و مدارك و مستندات خواهان مصون از تعرض و تكذيب مانده و وجود چك در يد دارنده آن ظاهر بر استحقاق وى 
و اشتغال ذمه خوانده مى باشد و خوانده دليل يا بينه اى در پرداخت وجوه چك و برائت ذمه ارائه ننموده لذا دعوى 
خواهان باتوجه به مطالب معنونه وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص با استناد به مواد 198و519و522 ق 
آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدورچك مصوب 
1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت بيست ميليون ريال اصل خواسته هم 
چنين پرداخت چهارصدوبيســت وپنج هزارريال هزينه دادرســى و خســارت  تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا 
اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع سپس ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم بهناز جمال زهى مقدم فرزند بركت بخش بشماره شناسنامه 53 متولد 1360 صادره از خاش با استناد 
به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره -- دادخواست مورخ -- تقديم شوراى 
حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان بركت جمال زهى مقدم فرزند محمد 
نور بشماره شناسنامه 6045 متولد سال 1335/3/4 صادره از خاش در تاريخ 1392/9/9 درگذشته و ورثه وى 
در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- مرادى شــه ولى بر فرزند موســى ش ش 7491 متولد 1342 صادره از خاش 
زوجه متوفى 2- ســعيد جمال زهى مقدم فرزند بركت ش ش 3580397281 متولد 1371 صادره از ايرانشــهر 
فرزنــد متوفى 3- اميد جمالزهى مقــدم فرزند بركت ش ش 8146 متولد 1367 صــادره از خاش فرزند متوفى 
4- عدنان جمالزهى مقدم فرزند بركت ش ش 3710954711 متولد 1390 صادره از خاش فرزند متوفى 5- ثريا 
جمــال زهى مقــدم فرزند بركت ش ش 45860 متولد 1369 صادره از خــاش فرزند متوفى 6- بهناز جمال زهى 
مقدم فرزند بركت ش ش 53 متولد 1360 صادره از خاش فرزند متوفى 7- سهيال جمال زهى مقدم فرزند بركت 
ش ش 3690720907 متولد 1382 صادره از سراوان فرزند متوفى 8- شهناز جمالزهى مقدم فرزند بركت ش 
ش 1644 متولد 1364 صادره از خاش فرزند متوفى 9- مريم جمال زهى مقدم فرزند بركت ش ش 961 متولد 
1362 صادره از خاش فرزند متوفى10- پرى زاد جمال زهى مقدم فرزند بركت ش ش 25 متولد 1361 صادره از 
خاش فرزند متوفى 11- ماه خاتون جمال زهى مقدم فرزند حسين ش ش 1198 متولد 1314 صادره از خاش مادر 
متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه 
شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار 
دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى 
(ره) ســاختمان قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر 

وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/629
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

دادنامه
پرونده:6/96/209 دادنامه:581-96/9/29 رأى قاضى شوراى حل اختالف:درخصوص دعوى خواهان بانك 
قرض الحسنه مهر ايران با مديريت احمدعلى خطيبى با وكالت محمد بخشنده ف رشيد به طرفيت خواندگان1-سوگند 
شاورانى شاهدهى ف اكبر(مجهول المكان)2-محمدرضا ملك شاهدهى به خواسته مطالبه وجه مبلغ 75,000,000 
ريال با استناد تصوير قرارداد نامه بانك مهر ايران و پاسخ استعالم باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواست 
و مدارك و مفاد دادخواســت تقديمى و مدارك اســتنادى و نظر به اين كه خواندگان با ابالغ قانونى وقت دادرســى 
مقرر در وقت مقرر در جلسه حاضر نشده و دفاع يا تكذيبى از دعوى و مستندات خواهان به عمل نياورده و مدارك 
و مســتندات خواهان از تعرض و تكذيبى مصون مانده لذا دعوى خواهان با عنايت به نظريه اعضاى شــورا اشتغال 
ذمه خواندگان ثابت تشــخيص و به استناد مادتين 198و519و522 ق آ د م نامبرده را به پرداخت 65,000,000 
ريال اصل خواسته و هزينه دادرسى و 1,007,500 ريال حق الوكاله كيل وفق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم سررسيد تا اجرا با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد كرد 
در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين مرجع سپس 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

دادنامه 
پرونده:8/96/246 دادنامه:489-96/8/27 رأى قاضى شورا:درخصوص دعوى خواهان شاهين ابراهيمى 
عمران ف نقى با وكالت مهدى تقوى قاسم خيلى به طرفيت خواندگان1-شركت داده سازان ارتباط بنيامين2-قاسم 
نصيرى ف على3-صادق بحرپيماى موقر ف قربان (هرسه مجهول المكان) به خواسته مطالبه وجه صدور حكم تضامنى 
خوانــدگان به پرداخــت 20,000,000 ريال بابت صدور يك فقره چك به شــماره 472249-96/2/20 صادره از 
بانك ملت با احتســاب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل باتوجه به مفاد دادخواست تقديم 
خواهان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و نظر به اين كه خواندگان با اطالع از وقت رسيدگى در 
جلسه حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده اند دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد مواد 310و313 ق 
تجــارت و مــواد 198و519و522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 هم چنين ماده 19 ق صدور چك خواندگان به 
نحو تضامنى به پرداخت بيست ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 570,000 ريال هزينه دادرسى و 720,000 
ريال بابت حق الوكاله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/2/20 لغايت زمان اجراى كامل حكم 
براساس تناسب تغيير شاخص اعالمى ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى گردند.

رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف

قاضى شوراى حل اختالف شعبه 8 سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونده:9/95/561 دادنامه:577-95/11/27 رأى شوراى حل اختالف:راجع به دادخواست خواهان 
عليرضا خمرى كرى ف غالم على با وكالت ســيده ســحر موســوى ف حميد به طرفيت خوانده احســان بابايى 
كالريجانى ف عين ا... به خواسته 60,000,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت زمان وصول محكوم به ، به اســتناد يك فقره چك شــماره 838448-94/2/25 نظر به اين كه مفاد 
دادخواست تقديمى و مستندات آن حكايت از اشتغال ذمه خوانده و مديونيت وى در حق خواهان دارد و از 
آن جا كه اشتغال يقينى مستلزم برائت يقينى است و خوانده مدارك و مستندات كافى جهت برائت ذمه خود 
يا پرداخت آن به خواهان ارائه نكرده از اين رو دعوى خواهان را در اين مرحله از رسيدگى محمول بر صحت 
تشخيص مستندا به مواد 198و515و519و522 ق آ د م و 310و313 ق تجارت و 1257 ق مدنى خوانده 
را به پرداخت 60,000,000 ريال اصل خواسته و1,565,000 ريال هزينه دادرسى و مبلغ هزارتومان بابت 
حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت وصول محكوم به در حق خواهان محكوم مى 
نمايد.اين رأى غيابى محســوب ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و متعاقبا بيست 

روز پس از انقضاى واخواهى قابل اعتراض در محاكم حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى-سيد على زكى زاده

دادنامه
پرونده:13/96/300 دادنامه:523-96/9/27 رأى شــورا:درخصوص دادخواســت خواهان سهيل 
ســورتيجى ف احمد به طرفيت خوانده جعفر خوش تراش ف احمد(مجهول المكان) به خواســته مطالبه چهار 
فقره چك به مبلغ 188,000,000 ريال به انضمام خسارات قانونى كه  خوانده با وصف ابالغ قانونى درجلسه 
شورا حاضر نشد و در نتيجه ايراد يا دفاعى در شكل و ماهيت نشد و بر برائت ذمه يا ايفاى دين دليلى ابراز 
نگرديد از اين جهت بنا به دادخواست مستندات شامل چك هاى شماره 744733-82/12/4 و 744032-
82/12/25 و 744732-82/12/21 و 131407-82/12/16 بانك رفاه كارگران و گواهى عدم پرداخت 
بانك محال عليه و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ در  جلسه شورا دادخواهى مسلم است با استناد به مواد 
294و310و313 ق تجارت و مواد 198و519 آيين دادرسى مدنى خوانده را ملزم مى نمايد تا مبلغ مذكور 
را بابت اصل خواسته به انضمام 2,660,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه برمبناى مبلغ هريك 
از چك ها از سررســيد لغايت اداى دين به نفع خواهان بپردازد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيست روز از 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى 

حقوقى سارى است.م/الف
 قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرى سارى-راعى

دادنامه
پرونده:13/96/319 دادنامه:510-96/9/20 رأى شــورا:درخصوص دادخواســت خواهان رودابه 
مرادى روشــنكوهى ف عبدالخالق به طرفيت خوانده سيد عبدالرحمن جعفرپور ف محمد(مجهول المكان ) به 
خواسته مطالبه چهل ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 669160-94/4/6 بانك انصار كه خوانده با 
وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حاضر نشد و در نتيجه ايراد يا دفاعى در شكل وماهيت نشد و بر برائت 
ذمه يا ايفاى دين دليلى ابراز نگرديد از اين جهت بنا به دادخواست مستندات شامل چك يادشده و گواهى 
عدم پرداخت بانك محال عليه و عدم دفاع  خوانده با وصف ابالغ در جلســه شــورا دادخواهى مسلم است با 
اســتناد به مواد 249و310و313 قانون صدور چك و مواد 198و519 آيين دادرسى مدنى خوانده را ملزم 
مى نمايد تا مبلغ مذكور را بابت اصل خواســته به انضمام 645,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه برمبناى خواسته از زمان سررسيد چك لغايت اداى دين به نفع خواهان بپردازد.رأى صادره غيابى است 
ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم عمومى حقوقى سارى است.م/الف
 قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرى سارى-راعى

مزايده نوبت اول
درپرونــده اجرايى كالســه 960254 شــوراى حــل اختالف گنبــدكاووس آقاى نادر ســاميار فرزند 
نوراحمد محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ-/37/602/449 ريال درحق محكــوم له آقاى مجيد هادوى و 
پرداخــت مبلــغ-/1/880/122 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كــه درقبال بدهى نامبرده 
اموالــى شــامل: دســتگاه جوجه كشــى مــدل بلدرچين طاليــى 3024 با گنجايــش 3000 عــدد به رنگ 
صورتى مســى ديجيتال و تمام اتوماتيك-فتوكپى ســه كاره ســياه و ســفيد رنگى توقيف گرديده كه از 
طريق مزايده حضورى به شــرح ذيل بفروش ميرســد:1-مطابق نظريه كارشــناس اموال مورد مزايده به 
مبلغ-/38/500/000 ريال ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ كارشناســى شــروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده درشــعبه اجراى مدنى شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس ميباشد4-موعد مزايده روز شنبه مورخ 1396/11/07 ساعت 10 الى 11 صبح مى باشد. 
5-متقاضيان شــركت درجلســه مى توانند پنــج روز قبل ازتاريــخ مزايده ازاموال مــورد مزايده ديدن 
نمايند.6-مزايده مذكور براى نوبت اول تشــكيل مى گردد 7-همراه داشــتن كارت ملى براى متقاضيان 
الزامى مى باشــد 8-برنده مزايده مكلف اســت 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

                                   آگهى مزايده مال منقول نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل در نظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى در پرونده كالسه 
960455 تعدادى فرش در جنس ها و اندازه هاى مختلف به شرح ذيل متعلق به محكوم عليه مصطفى قلى تبار 
را در روز شنبه 96/11/7 ساعت 10 صبح در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل از طريق مزايده به 
فروش برساند.1-دو تخته فرش 12 مترى ماشينى بزرگمهر 1000 شانه تراكم 3000 مجموعا 42,000,000 
ريال2-پنــج تخته فرش 12مترى ماشــينى 1000 شــانه تراكم 3000 برجســته مجموعــا 110,000,000 
ريال3-پنــج تخته فرش 12مترى هالل  البرز 1000 شــانه تراكم 3000 مجموعــا 110,000,000 ريال4-

ســه تخته فرش 12مترى 50 رنگ ابريشــم 1000 شــانه تراكم 3000 مجموعا 63,000,000 ريال5-يك 
تخته فرش 12مترى الماس شــرق 700 شــانه تراكم 2550 به مبلغ 15,000,000 ريال6-دوتخته فرش 
12مترى تبسم 700 شانه تراكم 2550 مجموعا 34,000,000 ريال7-سيزده تخته فرش نه مترى نگين آرا 
مشــهد 700شــانه تراكم 2550 مجموعا 156,000,000 ريال8-يك تخته فرش 9 مترى ايرن 1000 شانه 
تراكم 3000 برجســته 18,000,000 ريال9-ده تخته فرش 9 مترى الماس شرق 700 شانه تراكم 2550 
مجموعا 130,000,000 ريال10-دوتخته فرش قالى سليمان 700 شانه تراكم 2550 مجموعا 26,000,000 
ريال11-چهارتخته فرش آسمان تكسيما 500 شانه تراكم 1200 مجموعا 32,000,000 ريال12-ده تخته 
فرش 12مترى قيطران 1000 شــانه تراكم 3000 مجموعا 230,000,000 ريال13-ســيزده تخته فرش 9 
مترى قيطران 1000 شانه تراكم 3000 مجموعا 234,000,000 ريالل14-سه تخته فرش 12مترى خاطره 
700 شانه تراكم 2550 مجموعا 52,500,000 ريال15-هشت تخته فرش 12مترى نگين پيوند 500 شانه 
تراكــم 1000 مجموعا 56,000,000 ريــال(كل قيمت فرش هاى فــوق 1,308,500,000 ريال). مزايده از 
قيمت پايه اعالم شــده كارشناس شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد. برنده مزايده ده 
درصــد مبلــغ را فى المجلس و باقيمانده را بايد ظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت عدم 

پرداخت يا انصراف از مزايده ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
 اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-اصغرى آردى

آگهى حصر وراثت
آقــاى محمود، شــهرت: انبار دار، نام پــدر: فتح اهللا، بشناســنامه 699 صادره از دزفول درخواســتى 
بخواســته صــدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيــح داده كه 960555 مرحوم فتح اله شــهرت انباردار 
بشناســنامه 37850 صادره دزفول در تاريخ 96/9/21 در دزفول اقامتگاه دائمى فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاضــى بــاال 2- غالمرضا انبار دار به ش ش 7103 دزفول 3- پهلــوان انباردار به ش ش 49897 
دزفول -4- محمدرضا انباردار به ش ش 452 دزفول (پسران متوفى) 5- عظيم انباردار به ش ش 65361 
دزفــول 6- ســيب گل انباردار به ش ش 686 دزفــول (دختران متوفى) 7- فاش درخشــانيان به ش ش 
37131 دزفــول زوجــه متوفى والغير. اينك با انجام تشــريفات قانونى مراتب مزبــور را در يك نوبت آگهى 
مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه 
تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز ســرى و رســمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شــود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف دزفول – مرتضى سوارى

دادنامه
پرونده كالسه 9509986310700369 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان تصميم نهايى 
شماره ، خواهان ها:1- آقاى اميد بيت سياح فرزند جمعه به نشانى اهواز گلستان بين اسفند و اقبال مجتمع 
بهار 8 طبقه 4 واحد 11- 2- آقاى محمد بيت سياحى فرزند جاسم به نشانى خوزستان گلستان خ خرداد بين 
دى و اذر پ 239- خوانده: آقاى قاسم بدازى فرزند جمعه به نشانى مجهول المكان  ،خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه بابت 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه (راى دادگاه)  در خصوص دادخواست آقايان 1- محمد بيت سياحى 
فرزند جاســم 2- اميد بيت سياح فرزند جمعه به طرفيت آقاى قاسم بدازى فرزند جمعه به خواسته مطالبه 
ى جمعا يك ميليارد و پانصد ميليون ريال با احتساب جميع خسارت وارده اعم از هزينه دادرسى تاخير تاديه 
از مورخ 1394/5/1 لغايت صدور و اجراى حكم و پرداخت از هزينه دادرسى بدين شرح كه خواندگان فوق 
الذكــر طى دادخواســتى اعالم نموده اند به تاريــخ 1394/5/1 مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال را به 
عنوان قرض به خوانده ى دعوا پرداخت نموده ليكن با وجود مطالبه ى مكرر و پس از گذشت يك سال تاكنون 
هيچ اقدامى در پرداخت مبلغ مورد مطالبه ننموده است لذا تقاضاى محكوميت وى به شرح خواسته را نموده 
اند ضمنا خواهان رديف دوم با حضور در جلسه دادگاه اعالم نموده است وى مبلغ 20 ميليون تومان و خواهان 
هاى رديف اول يكصد و سى ميليون تومان از خوانده ى دعوا طلب دارند كه جمعا مبلغ 150 ميليون تومان مى 
شــود شعبه پس از بررسى محتويات پرونده مالحظه دادخواست خواهان ها و مدرك استنادى آنها كه عبارت 
از قرار نامه متهم در زندان مى باشــد و با عنايت به اين موضوع كه خوانده ى دعوا در هيچ يك از جلســات 
دادرسى حاضر نگرديده و جهت دفاع اليحه اى نيز ارسال نموده است لذا خواسته ى خواهان ها را محمول بر 
صحت دانســته مســتندا به ماده 198 از قانون آيين دادرسى مدنى و همچين مواد 519و515 از قانون ياد 
شــده خوانده را به پرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به عنوان اصل خواســته كه يكصد و سى 
ميليــون آن در حق خواهان رديف اول آقاى محمد بيت ســياحى و 20 ميليــون تومان ديگر در حق آقاى اميد 
بيت سياح فرزند جمعه همچنين پرداخت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
لغايت صدور و اجراى حكم بر اســاس شــاخص اعالمى از بانك مركزى كه توسط اجراى احكام محاسبه خواهد 
شــد محكوم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در اين 

شعبه مى باشد. م الف/1/831
 دادرس شعبه 7 حقوقى آبادان

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

برابــر رأى شــماره 139660301058002694 مــورخ 1396/10/6 هيــات اول موضــوع قانــون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
دماونــد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منصور پيرزاده فرزند ناصر بشــماره شناســنامه 13106 
كدملى 0036366684 صادره از تهران در ششــدانگ يك زمين مشــجر با بناى احداثى در آن به مســاحت 
32208/52 مترمربع پالك 1993 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 702 فرعى از 92 اصلى واقع در قريه 
جابان از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف/4823– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/18 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/11/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى
شــماره بايگانى پرونده: 9601096- بدين وســيله به آقاى حميد اسدى فرزند غالمحسين به شماره 
شناســنامه 42 و شــماره ملــى 0682616540 ســاكن بجنورد خيابــان آزادگان آزادگان 14 فرعى ســمت 
چپ انتهاى كوچه پالك 10 ابالغ مى شــود كه بانك ســامان شــعبه بجنورد به اســتناد قرارداد بانكى شــماره 
932111013678264-1393/10/30 جهت وصول مبلغ 315/033/484 ريال تا تاريخ 1396/9/1 و 
به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات  عليه شما اجرائيه 
صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 139604007141000996/1 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/9/7 مامور مربوطه آدرس شــما به شــرح متن ســند شناسائى گرديده است لذا بنا به 
تقاضاى وكيل بستانكار به شرح وارده به شماره 139605007141010509 – 1396/10/2 طبق ماده 18 
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.
حميد عزيزى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى
شــماره بايگانى پرونده: 9601096- بدين وســيله به آقاى حســن اســدى فرزند ولى به شماره ملى 
0680359771 ساكن بجنورد خ دهخدا 23 پالك 47 ابالغ مى شود كه بانك سامان شعبه بجنورد به استناد 
قرارداد بانكى شــماره 932111013678264-1393/10/30 جهت وصول مبلغ 315/033/484 ريال 
تــا تاريخ 1396/9/1 و به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق 
مقررات  عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139604007141000996/1 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/9/7 مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن سند شناسائى 
گرديده اســت لذا بنا به تقاضاى وكيل بســتانكار به شرح وارده به شــماره 139605007141010509 – 
1396/10/2 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
آگهــى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به 
پرداخــت بدهــى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و بــه جز آگهى مزايده آگهى ديگرى 

منتشر نخواهد شد.
حميد عزيزى- سرپرست اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى ابالغ معرفى داور به خانم سميه رضائى فرزند اميدعلى
پيرو آگهى منتشــره در جرايد بدينوســيله به خانم سميه رضائى فرزند اميدعلى كه مجهول المكان مى 
باشد ابالغ مى شود كه حسب دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا ظرف يك هفته پس از تاريخ انتشــار آگهى يك از اقارب خود را كه داراى شــرايط مسلمان ، آشنايى نسبى 
به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى حداقل سى سال ، متاهل ، معتمد ، عدم اشتهار به فسق و فساد را  

باشد به دادگاه معرفى نمايد.
 مدير دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محسن متحد ف رستمعلى دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت 1-حميد زلفى2-هادى 
نيكخواه تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9/96/587 شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشد حسب دستور شورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 
و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز دوشنبه 96/11/23 ساعت 9 صبح در شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سيد مهدى يوسفى ف مصطفى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت حسين سالخورده ف 
صفى اله تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 12/96/558 شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
شــنبه 96/11/28 ســاعت 11 در شعبه 12شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام 

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

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960729 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس بدينوسيله به خانم 
منصوره نيكيان فرزند جمشــيد مجهول المكان اخطار ميگردد خواهان قربان طغان قياسى دادخواستى به 
طرفيت شما به خواسته مطالبه طلب به شوراى حل اختالف گنبدكاووس تقديم نموده است. پس از ارجاع 
به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشريفات قانونى و تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه 
جهت طرفين نظر به اينكه خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا مســتندا به ماده 72 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج ميگردد تا خوانده در دفتر شــعبه دوم 
شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده در 
جلسه دادرسى كه به روز سه شنبه تاريخ 1396/11/24 ساعت 09:00 صبح تعيين شده است شركت 

نمايند چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
دبيرشعبه دوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى ابوذر مهربانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حميدرضا بختيارى فرزند محمدرضا 
به خواســته مطالبه وجه مطرح كرده كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 960617 شعبه 
يك شــوراى حل اختالف شهرســتان گنبــدكاووس ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/11/28 ســاعت 
09:00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد 
تــا خوانــده ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهــى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
راهبى-مسئول دفترشعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

ابالغ برگ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: زين العابدين عســگرآباد فرزند محمد به نشــانى: گلســتان-گنبدكاووس-
فلكه ســيد قطب فرعى دوم كوچه شــهيد جهان تيغ منزل شــخصى. مشــخصات محكوم عليها: 1-اقدس 
ميرزائى2-حميد ميرزائى3-حســين فاضلى(مجهول المكان) 4-بهاره فاضلى (مجهول المكان) 5-محمود 
ميرزايــى 6-محمد فاضلى(مجهول المــكان) 7-حبيبه باقرنيــا ســراى(مجهول المكان)8-كبرى ميرزائى 
9-گلزار ميرزايى 10-بنفشــه فاضلى(مجهول المكان)؛ بموجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شماره 
بايگانــى  9610097157500803 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609977157500534 بشــماره 
960321 محكوم عليه ها محكوم اند به پرداخت مبلغ /73/722/000 ريال و هزينه دادرسى و تاخير 
تاديــه از زمان دادخواســت از اموال مرحوم احمد فاضلى. ضمنا هزينــه اجرائيه بر عهده محكوم عليه ها 
مى باشد.(راى صادره غيابى است) اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و ده روزپس ازابالغ بموقع اجرا 
گذاشــته مى شود دراين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطاريه ديگرى به محكوم عليه الزم نيست 

مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطالع دهد.
 على آبادى-مسئول دفترشعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى ســيد عباس حســينى داراى شناســنامه شماره3 به شرح دادخواســت به كالسه 960845 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مســلم حســينى به 
شناســنامه 31 درتاريــخ 78/3/7 دراقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به :1-سيد عباس حســينى فرزند مسلم به ش ش 3 ت-ت 1331 صادره از گنبد 
پسرمتوفى 2-سيد محمد رضا حسينى فرزند سيد مسلم به ش ش 1620 ت-ت 1348 صادره از گنبد 
پسرمتوفى 3-فاطمه حسينى فرزند مسلم به ش ش 1619 ت-ت 1345 صادره از گنبد دخترمتوفى4-
زينب ســادات حســينى فرزند مســلم به ش ش3 ت-ت 1360 صادره از گنبد دختر متوفى 5-فرزانه 
سادات حسينى فرزند مسلم به ش ش3 ت-ت 1354 صادره از گنبد دخترمتوفى 6-حميده صالح آبادى 
فرزنــد باباخان به ش-ش 65 ت-ت 1326 صادره از گنبــد دخترمتوفى و متوفى بجز موارد فوق وراث 
ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك 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 شــورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 بارانى-رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس


