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آگهــى ابالغ اخطاريه ماده 87 به آقاى على ارجمند فرزند قلى مديون پرونده 
شماره: 139604020022000188/1

بدينوســيله اعــالم مى گردد آقاى على ارجمند فرزند قلى با شــماره ملى 
4230414031 و شــماره شناســنامه 475 پالك ثبتى شماره 315/3818 
متعلق به شما در قبال طلب بانك ملت استان كهگيلويه و بويراحمد به ميزان 
931/573/911 ريال به همراه خسارات متعلقه بازداشت گرديده لذا طبق 
ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشــما اخطار مى شــود ضمنا هرگونه نقل و 
انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده 

نمى شود. 
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى جعفر دهگائى فرزند فضل اله به شــماره شناســنامه 265 و شماره ملى 0681711698 صادره از 
بجنورد برابر مشروحه شماره 96/22565 مورخ 1396/11/9 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت امضاء 
شــهود مذكور در آن در دفتر اســناد رسمى شماره 12 شهرستان بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند كه 
ســند مالكيت ششــدانگ پالك 2789 فرعى از 164  اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شــماره ثبت 36221 
صفحه 250 دفتر 172 به شماره چاپى 831702 به علت نامعلومى مفقود شده است و برابر سند رهنى شماره 
4194 مورخ 1390/5/6 دفترخانه 14 بجنورد در رهن بانك ملت شعبه بجنورد مى باشد  و برابر نامه شماره 
130193 مورخ 1394/12/12 شــعبه اجرائيات تامين اجتماعى بجنورد بازداشت مى باشد درخواست صدور 
سند المثنى نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هركس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 
روز پس از انتشــار اگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله 
تسليم نمايد بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد. تاريخ انتشار:1396/11/24
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمود روزبهانى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شده شماره 4409 مورخ 96/10/26 
دفتر اسناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى مى باشند كه سند مالكيت ششدانگ پالك 9 فرعى از 398 اصلى 
واقع در بخش 2 بروجرد به شــماره چاپى 224694 و دفتر الكترونيكى شــماره 139620325004003112 
بنام مشــاراليه ثبت و ســند مالكيت صادر و تســليم گرديده اســت و بعلت جابجائى مفقود گرديده اســت لذا 
باســتناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود 
اگر شــخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از 
نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى 
ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: بروجرد خيابان بحر العلوم كوچه گلشن انتهاى 

كوچه سمت چپ درب دوم
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم شــهرام حيدرى اســتعداد فرزند حمزه على 
2- اكبر مدرس عرب 

خواهــان آقــاى / خانــم ســعيد زارعى بخشــايش با وكالــت فراهــم نجف وند دادخواســتى بــه طرفيت 
خوانــدگان فوق به خواســته الزام به تنظيم ســند رســمى مطــرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609982640500265 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شــهريار ثبت و وقت رسيدگى 
مــورخ 1396/12/22 ســاعت 10/30 تعييــن كه حســب  دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/35059
دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به آقاى على طهنانيان 
كالســه پرونــده: 650/96ح115ح- آقاى نياز على تركاشــوند فرزند ســبزعلى در تاريــخ 96/11/11 
دادخواســتى به اســتناد فتوكپى دادخواســت به طرفيت آقاى علــى طهناينان فرزند – فعال مجهــول المكان به 
خواســته استرداد ال شه چك بشــماره 9502766410 بانك ملى به دفتر شورا تقديم كه به اين شعبه ارجاع 
و به كالســه فوق ثبت و وقت رســيدگى به روز دوشنبه مورخ 96/12/28 ساعت 11 صبح تعيين گرديد كه به 
دســتور دادگاه به اســتناد ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب مراتب را در يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى نمايد كه نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه 

حاضر شود واال وقت رسيدگى ابالغ محسوب و دادگاه رسيدگى و اتخاذ تصميم مى نمايد. 
مسئول دبيرخانه حوزه 115 شوراى حل اختالف تويسركان

متن آگهى
خواهــان ناصر باســتانى به طرفيت خوانده صغرا عالدين فرزند اســداله به خواســته مطالبه وجه  تقديم 
شــوراى حل اختالف شهرســتان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شــهريور ساختمان قديم دادگسترى 
نموده و به كالســه 739/2/96 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1396/12/19 و ســاعت 16/00 
عصر تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/4938
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139660301058003106 مورخ 1396/11/2 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضــى آقاى علــى درويش فرزند امــان اله بشــماره شناســنامه 127 كدملى 
0439588448 صــادره از دماونــد در ششــدانگ يك قطعه زميــن محصور با بناى احداثى درآن به مســاحت 
604/87 مترمربع پالك 1658 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 298 فرعى از 68 اصلى واقع در روح افزاء 
خريــدارى برابر مبايعه نامه عادى از ورثه ابوالفتح نوايى و ابوالقاســم نوايى نســبت بــه 353/82 مترمربع و 
مقدار 251/05 مترمربع از ســهم مجهول آقاى امان اله درويش محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/4932– تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/11/24 و تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

96/12/9
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139660301058003142 مورخ 1396/11/4 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالقاســم اكبرى فرزند ســيف اله بشــماره شناسنامه 4553 كدملى 
0439015626 صادره از دماوند در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 400 مترمربع 
پالك 1431 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 152 فرعى از 59 اصلى واقع در قريه احمد آباد برابر تقسيم 
نامــه عادى از مالكيت آقاى ســيف اهللا اكبــرى فرزند غالمعلى محرز گرديده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/4940– تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/11/24 و تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

96/12/9
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهدى همايى پور دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 34/448/600 ريال بابت 
فروش اجناس به همراه هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه به طرفيت جواد اصيليان به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 1069/96 ثبت 
و براى تاريخ 97/2/9 ساعت 5 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان 
بــوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقــالب در امور مدنى مراتب به نامبرده 
ابــالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شــوند ضمنــاً نامبرده مى تواند تا قبل از جلســه 
رســيدگى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده كالسه پرونده
خواهان: حســين رحمانى پســند فرزند عبدالغفور بشــماره شناســنامه 4880435562 صادره – متولد 
77/7/1 ، خوانده:  بارى داد براهويى فرزند ســيد محمد بشــماره شناســنامه 3144 صادره از ميرجاوه متولد 
ســال 1349/5/2 ، خواســته: الزام به تنظيم و انتقال سند مالكيت يك قطعه زمين از پالك 1/1258/2193 
اصلى به مساحت 190 مترمربع به مبلغ هشتاد ميليون ريال ، خواهان دادخواستى تسليم شورا نموده كه  وقت 
رسيدگى تعيين شده و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 
يكماه به دبيرخانه شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت 
و در وقت رســيدگى روز 96/1/18 جهت رســيدگى حاضر در غير اين صورت شــورا  غيابا رسيدگى و تصميم 

قانونى الزم اتخاذ خواهد نمود. م الف/728
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف خاش

آگهى اخطاريه ماده 101 آئين نامه اجراء
موضوع ارزيابى پالك 11/2609 بخش سه مورد رهن

در خصوص پرونده اجرايى كالســه 9600197 له بانك توسعه تعاون سمنان بلوار قدس مديريت شعب 
بانك توسعه تعاون كدپستى 3619913174 عليه خانم معصومه دوست محمدى ، به نشانى مهديشهر  شهرك 
شهدا خيابان على همتيان پ 12 كدپستى 3561636486 به موجب گزارش مورخ 1396/10/25 كارشناس 
رســمى دادگســترى پالك ثبتى فرعى 11 از پالك اصلى 2609 در بخش سه ناحيه مهديشهر واقع در مهديشهر 
بــه مبلــغ 460/000/000 ريال (چهل و شــش ميليون تومــان) ارزيابى گرديده كه جهت ابــالغ ارزيابى برابر 
گزارش مامور پســت در  آدرس فوق مورد شناســائى واقع نگرديده ايد و برابر درخواست بستانكار به شماره 
182/2206 مــورخ 1396/11/14 جهــت ابالغ از طريق آگهــى برابر ماده 18 آئين نامه اجراء را درخواســت 
نموده كه مراتب ارزيابى به شــما ابالغ تا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد اعتراض كتبى 
خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس  تجديدنظر به 
مبلــغ 3/030/000 ريال به  دفتر اين اجرا تســليم نماييد ضمنا بــه اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش 
بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شــد. بجزء اين آگهى و آگهى مزايده آگهى 

ديگر منتشر نخواهد شد و تاريخ انتشار آگهى تاريخ ابالغ محسوب مى گردد. تاريخ انتشار:96/11/24
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى احضار
بدينوســيله به آقاى نعمت اله مردانى كه فعال مجهول المكان مى باشــند به استناد ماده 344قانون آيين 
دادرســى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهامشان در تاريخ 1396/12/26 ساعت 11 در دادگاه 
حاضر شــوند در غير اينصورت به موضوع رســيدگى و تصميم قانونى 1396 اتخاذ خواهد شــد شماره بايگانى 

پرونده 961035/102 مى باشد.
  شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على اربابى فرزند شريف
خواهان آقاى مهدى مشكوه دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على اربابى به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609985457200271 شــعبه 2 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/12/14 ساعت 11/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين 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 انتشــار 
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/718
شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى مربوط به تجديدنظر – آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى / خانم
تجديدنظر خواه آقاى ملك محمد رئيســى دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خواندگان 
حبيب الرحمن رئيســى ، عبدالرحمن رئيسى ، قيه رئيســى ، زينب رئيسى ، عبدالواحد اميرى فرد ، يوحنا صبى 
،دفترخانه اســناد رسمى شــماره 15 چابهار نســبت به دادنامه شــماره 9609975452200942 در پرونده 
كالســه 960315 شــعبه دوم حقوقى چابهار تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خواندگان (حبيب الرحمن رئيســى – عبدالرحمن رئيسى- رقيه رئيسى 
– زينب رئيســى – يوحنا صبى) مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه 
ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد. م الف/720
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609987431200712 اين شــعبه با توجه به فوت مرحوم بهروز سبزى دولت آباد 
بوده توســط زهرا سبزى درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده و براى 1396/12/26 
راس ســاعت 10/00 وقت تحرير تركه تعيين شــده است لذا بدين وســيله به تمامى ورثه متوفاى ياد شده يا 
نمايندگان قانونى و بستانكاران از متوفى و مديونين به وى و هر كس كه به هر طريق حقى بر تركه متوفى دارد 
ابالغ مى شــود در ســاعت و تاريخ ياد شــده در شعبه دوازدهم شــوراى حل اختالف شهرستان ياسوج واقع در 

ياسوج جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند. 
دبير شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله بــه خانــم الهه نــورى فرزند حاتم كــه به حكايــت دادخواســت تقديمى خواهان بنــام آقاى 
رامين قاســمى فرزند امير بگ فعال مجهول المكان معرفى شــده ابالغ مى شــود كه خواهان فوق دادخواســتى 
بــه خواســته اعســار از پرداخت محكــوم به به طرفيت شــما تقديم كه پس از ارجاع به اين شــعبه به كالســه 
609988311200574 شــماره بايگانى 960615 ثبت و لزوماً وقت رســيدگى آن براى روز 1396/12/21 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديده است و بنا به درخواســت خواهان و دستور رياست محترم دادگاه به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب براى يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا جنابعالى قبل از 
وقت رسيدگى با در دست داشتن مشخصات مندرج در همين روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و با اعطاى نشانى 
و مشــخصات كامل آدرس خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم موجود در پرونده را دريافت نموده و چنانچه 
دادخواست يا اليحه اى داريد تقديم و در صورت انتخاب وكيل معرفى و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 
دادگاه حاضر شــويد زيرا در صورت عدم مراجعه و حضور در جلســه دادرسى دادگاه غيابا به موضوع رسيدگى 

و راى مقتضى را صادر خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقى كرمانشاه

متن آگهى 
با توجه به اينكه شــاكى فرهاد رســتم  آبادى شــكايتى داير بر تهديد به قتل و توهين از طريق ارســال 
پيامك از طريق پيامك عليه آقاى اســماعيل ســليمانى فرزند بگ تقديم دادسراى عمومى وانقالب كنگاور نموده 
كه پرونده جهت مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار محلى يا كشورى آگهى شود تا متهم ظرف مهلت 
يك ماه رســيدگى به شــعبه بازپرسى دادسرا ارجاع كه به كالســه 960296 ثبت گرديده لذا بنا به درخواست 
شــاكى پرونده و به جهت مجهول المكان بودن متهم و حســب مواد 174 قانون آيين دادرســى كيفرى از تاريخ 

انتشار جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس دادسراى عمومى و انقالب كنگاور

متن آگهى
در پرونده كالسه 960686 اين شعبه شاهپور خسرو منش فرزند رستم به اتهام سرقت موتور سيكلت 
نسبت به حسن خزاعى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقرارت ماده 
174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 
30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم 

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

متن آگهى
در پرونده كالســه 960094 اين شعبه سعيد امامى فرزند اسمعلى به اتهام توهين و ايراد ضرب و جرح 
عمدى نســبت به محمد ابراهيم افشــارانى فرزند اميد على و ســودابه حاجى آبادى فرزند حســن تحت تعقيب 
قرار گرفته اســت با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقرارت ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهت 
دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

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

متن آگهى 
با توجه به اينكه شــاكى على حاتمى شــكايتى داير بر كالهبردارى از طريق انجام معامله معارض و تحصيل 
مبلغ ســيصد و شــصت ميليون ريال موضوع يكدســتگاه كاميون كشنده به شــماره انتظامى 384ع25- ايران 
19 عليــه آقــاى فضل اله رحمت آبادى تقديم دادســرا عمومى و انقالب كنگاور نمــوده كه پرونده جهت مراتب 
يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار محلى يا كشــورى آگهى شــود تا متهم ظرف يكماه رســيدگى به شــعبه 
بازپرســى دادســرا ارجاع كه به كالســه 940311 ثبت گرديده لذا بنا به درخواست شــاكى پرونده و به جهت 
مجهول المكان بودن متهم و حســب مواد 174 قانون آئين دادرســى كيفرى از تاريخ انتشار جهت رسيدگى در 

اين شعبه حاضر گردد.
بازپرس دادسراى عمومى و انقالب كنگاور

متن آگهى 
در پرونده كالســه 941342 اين شــعبه نصراهللا سليمى شاه آبادى فرزند على اكبر به اتهام ايراد ضرب 
و جرح عمدى نســبت به مراد خزايى تحت تعقيب قرار گرفته اســت با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى 
مقررات ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.
شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب كنگاور

آگهى ابالغ وقت رســيدگى به وراث مرحوم خيدان عباســى به اســامى 1- عصمت عباســى 2- 
فهيمه  عباسى 3- ملك عباسى 4- گل اندام عباسى 5- رنگينه رزمجو

در خصوص تجديدنظر خواهى آقاى محمود خازنى به طرفيت شــما با توجه به اينكه وقت رســيدگى براى 
مورخــه 96/12/21 ســاعت 11 صبح شــعبه 14 دادگاه تجديدنظــر تعيين گرديده اســت در اجراى ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى از طريق آگهى در روزنامه به شــما ابالغ مى گردد تا در وقت رســيدگى ياد شده در 
اين شــعبه حاضر شــده و در صورت حضور اصول اســناد (توافق نامه هاى استنادى) را در جلسه دادگاه حاضر 

و ارائه نماييد. م الف/612
 مدير دفتر شعبه 14 دادگاه تجديدنظر كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت بهجت بختيار جهان آباد به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609987430300929 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و چنين توضيــح داده كه 
شــادروان خليفــه بختيار جهان آبــاد در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1373/7/2 بــدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- على بختيار جهان آباد فرزند خليفه بــه ش ش 1510 فرزند 2- ماهى 
جــان بختيارى جهان آباد فرزند خليفه بــه ش ش 15090 فرزند 3- صغرى بختيارى فرزند خليفه به ش ش 5 
فرزنــد 4- مــاه زينب بختيار جهان آباد فرزند خليفه به ش ش 2303 فرزند 5- بهجت بختيار جهان آباد فرزند 
خليفه به ش ش 1511 فرزند 6- ماهى جان نادرى جهان آباد فرزند ســلبعلى به ش ش 407 همســر ، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9609985457300449 
از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد حامد فر فرزند غالم 
شــاه در تاريخ 1396/10/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن شخص منحصر 
است به 1- شمس خاتون آمد فرزند عبدالرحمن به ش ش 390 متولد 1332/6/7 كدملى 3651018751 
همســر متوفى 2- مســلم آمد فرزند محمد به ش ش 29 متولد 1365/1/1 كدملى 3651867951 پســر 
متوفى 3- كريم آمد فرزند محمد بشــماره شناســنامه 253 متولد 1363/8/1 كدملى 3651496503 پسر 
متوفى 4- جميله آمد فرزند محمد بشماره شناسنامه 4465 متولد 1358/8/1 كدملى 3650807084 دختر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/725
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهرا ابائى به شناســنامه شــماره 826 به شــرح دادخواســت به كالســه 1422/96 از اين شــورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه على دوست بشماره شناسنامه 4 
در تاريخ 96/10/22 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- عبدالحسين ابائى فرزند حسن به ش ش 80 همسر 2-  اشرف غفورى فرزند ميرآقا به ش ش 778 مادر 
3- مهدى ابائى فرزند عبدالحســين به ش ش 5694- 4- امير ابائى فرزند عبدالحســين به ش ش 47522 
-5- زهرا ابائى فرزند  عبدالحســين به ش ش 826 فرزندان . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت 
مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقــاى نعمت اله حســينى نوروز لتحرى به شناســنامه شــماره 43256 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1424/96 از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رحمت اله 
حســين نوروز لتحرى بشماره شناســنامه 107 در تاريخ 90/2/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- طيبه حســينى نوروز لتحرى بــه ش ش 6805 فرزند رحمت 
الــه 2- فاطمه حســينى نوروز لتحرى بــه ش ش 8855 فرزند رحمت اله 3- محمد نــوروزى راد فرزند رحمت 
اله به ش ش 13- 4- ســميه حســينى نوروز لتحرى به ش ش 16258 فرزند رحمت اله 5- طاهره حســينى 
نــوروز لتحرى فرزند رحمت اله به ش ش 290 -6- كبرى حســينى نوروز لتحــرى فرزند رحمت اله به ش ش 
8856- 7- نعمــت اله حســينى نوروز لتحرى فرزند رحمت اله بــه ش ش 43256 فرزندان 8- زهرا قرائتى 
نائينى فرزند حبيب اله به ش ش 799 همســر . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك 
نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از 

تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى آتشــى بيدگلى به شناســنامه شماره 391 به شرح دادخواســت به كالسه 1447/96 از اين 
شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيف اله آتشى بيدگلى بشماره 
شناسنامه 2081 در تاريخ 96/11/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- زهرا اسماعيلى على آبادى فرزند على به ش ش 4 همسر 2- مهدى آتشى بيدگلى فرزند 
ســيف اله به ش ش 391-3- فاطمه آتشــى بيدگلى فرزند ســيف اله به ش  ش46083-4- حبيب نيكوئى 
فرزند سيف اله به ش ش 760- 5- مريم آتشى فرزند سيف اله به ش ش 47201- 6- زهرا آتشى بيدگلى 
فرزند سيف اله به ش ش 466 فرزندان . اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و 
يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا عبدالوهابى به شناســنامه شــماره 689 به شرح دادخواست به كالسه 1429/96 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد عبدالوهابى بشماره شناسنامه 
165 در تاريخ 96/3/6 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ربابه برقى زاده فرزند محمود به ش ش 437 همســر 2- احســان عبدالوهابى فرزند محمد به ش ش 
104 -3- معصومــه عبدالوهابى فرزند محمد بــه ش ش 158-4- پرويز عبدالوهابى فرزند محمد به ش ش 
342- 5- رضــا عبدالوهابــى فرزنــد محمد به ش ش 689 -6- محســن عبدالوهابــى فرزند محمد به ش ش 
29 -7- مصطفــى عبدالوهــاب فرزنــد محمد به ش ش 1190 -8- حســين عبدالوهابــى فرزند محمد به ش 
ش 44752 فرزندان . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

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

برابــر رأى شــماره 139660301058003141 مورخ 1396/11/4 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفــات مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقــاى حجت اله ناطقى فرزند حســين به شــماره شناســنامه 61 كدملى 
5129803493 صــادره از ســميرم در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در آن به مســاحت 
942/86 مترمربه پالك 537 فرعى مفرزو و مجزى شده از پالك 102 فرعى از 61 اصلى واقع در چشمه اعالء 
از تمامى مالكيت رســمى و مشــاعى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مــى تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهــى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف/4942– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/11/24 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/9
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطاريه طالق
نام و نام خانوادگى مخاطب: ســيد محســن حســينى ، شــغل آزاد ، مجهول المكان، موضوع: برابر دادنامه 
-9610112210101054 بشــماره  نامــه  قطعيــت  و   1396/7/25-9609972210100768 شــماره 

1396/11/17 خانم زهره دارپناه فرزند غالمحسن درخواست ثبت طالق نموده لذا مقتضى است جهت تعيين 
تكليــف و تصميــم الزم يك هفته بعد از دريافت اخطاريه بــه آدرس دفترخانه مراجعه نماييد در غير اينصورت 

مطابق قانون عمل خواهد شد. م الف/4933
سردفتر ازدواج 10 و طالق 1 رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت
رحمان آقا جانى به وكالت از خانم پوران فاميلى بموجب وكالتنامه 96/11/8-37478 باســتناد دو برگ 
استشــهاد محلى كه بامضاء شــهود و بگواهى دفترخانه شماره 2 سمنان رسيده مدعى ميباشند كه سند مالكيت 
ششدانگ پالك 2/828 شماره چاپى 005530 بخش 1 سمنان ج 320 ص 272 بعلت جابجايى مفقود گرديده 
اند درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى را نموده اســت لذا مراتب باســتناد ماده 120 آيينامه قانون ثبت 
آگهى ميشــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود 
ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل اسناد مالكيت باين اداره 
تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى 
و در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف/2224
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان- روانبخش قنبرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوسيله به متهم مجهول المكان آقاى اردشير واحد پور فرزند اميرحسين كه مشخصات بيشترى از وى 
در دســترس نمى باشد ابالغ مى شــود به موجب محتويات پرونده كالسه 950899 متهم به صدور چك بالمحل 
نســبت به اميد پيرزادى ميباشــد لذا نظر به اينكه وقت رسيدگى به اين پرونده مورخ 1397/1/29 ساعت 8 
صبح تعيين شــده اســت جهت رسيدگى در دادگسترى بروجرد شــعبه 103 كيفرى دو حاضر گردد عدم حضور 
مانع از اتخاذ تصميم دادگاه نمى باشد اين آگهى به تجويز ماده 174 ق آ د ك جهت ابالغ قانونى به نامبرده يك 

نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد.
مدير دفتر شعبه 103 كيفرى دو محاكم عمومى (جزايى) بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا نجف آهى داراى شناسنامه شماره 241 بشرح دادخواست به كالسه 514/1/96 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اصغر نجف آهى به شناســنامه 6 در 
تاريخ 93/10/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا 
نجف آهى ش ش 0052814378 صادره از تهران پسر متوفى 2- معصومه نجف آهى ش ش 0439165581 
صــادره از دماونــد دختــر متوفى 3- مهدى نجف آهــى ش ش 0439165751 صادره از دماوند پســر متوفى 
4- فاطمه نجف آهى ش ش 0439165768 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/4934
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محســن ملكى به شــماره شناسنامه 1 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 96/4/630 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان گوهر مرائى به 
شناسنامه شماره 12 در تاريخ 1396/11/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- محســن ملكى فرزند حســين به ش ش 1 صادره از دماوند پســر متوفى 2- ناصر ملكى فرزند 
حســين به ش ش 133 صادره از دماوند پســر متوفى 3- پوران ملكى فرزند حسين به ش ش 126 صادره از 
دماوند دختر متوفى 4- رقيه ملكى فرزند حســين به ش ش 7 صادره از دماوند دختر متوفى 5- فاطمه ملكى 
فرزند حســين به ش ش 3 صادره از دماوند دختر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مذبــور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كــس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر آگهى ظــرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شــد. 

م الف/4931
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جمال علمدارى به شناســنامه شــماره 137 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 96/4/638 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان جواد 
علمدارى به شناســنامه شــماره 301 در تاريخ 1396/7/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حيــن الفــوت وى عبارتند از: 1- احمد علمدارى فرزند جواد به ش ش 105 صادره از دماوند پســر متوفى 2- 
جمــال علمدارى فرزند جواد به ش ش 137 صادره از دماوند پســر متوفــى 3- مريم علمدارى فرزند جواد به 
ش ش 49 صادره از دماوند دختر متوفى والغير ، 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/4930
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محبعلى ميرشــكار فرزند محمدعلى داراى شناســنامه شــماره 1813 بشــرح دادخواست به كالسه 
960591 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد على 
ميرشــكار بشناســنامه 318 در تاريخ 96/11/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- محبعلى ميرشــكار فرزند محمدعلى به ش ش 1813 پســر متوفى و متوفى وارث 
ديگــرى نــدارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2593
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مانى حاجى حسينى شيرزاده فرزند امام خان داراى شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به كالسه 
960592 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدرضا 
شــريف آبادى بشناســنامه 3660715146 در تاريخ 95/5/7 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- مانى حاجى حســينى شيرزاده فرزند امام خان داراى ش 
ش 3 مادر متوفى 2- شــاه محمد شــريف آبادى فرزند دوســت محمد داراى ش ش 202 پدر متوفى و متوفى 
وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2594
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانــم فاطمــه جــالل زايى فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 1304 بشــرح دادخواســت به كالســه 
960559 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد جالل 
زايى بشناســنامه 699 در تاريخ 96/5/3 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذيل 1- فاطمه جالل زايى فرزند محمد داراى ش ش 1304 دختر متوفى 2- خيرالنساء 
شــيخ فرزند دادخدا داراى ش ش 981 همســر متوفى و متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبــور را يك مرتبه آگهــى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى 
نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف/2604
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم آمنه آباد داراى شناســنامه شماره 5257712184 بشــرح دادخواست به كالسه 253/96 از اين 
دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پنجشــنبه آباد بشناســنامه 
5259621565 در تاريــخ 92/10/23 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت بــه 1- اكبر آباد بــه ش م 5250139191- 2 – انور نوكرى بــه ش م 5250340709- 3- 
سائمه نوكرى به ش م 525276970 -4- حكيمه شجاعى مهر به ش م 5259845064 -5- نعيمه نوكرى به 
ش م 5250211089 فرزندان متوفى 6- آمنه آباد فرزند جملك به ش م 5258712184 همسر متوفى 7- 
كلپوره نوكرى فرزند كيپك به ش م 5258697460 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/235
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب منزل پالك 18861 فرعى از يك اصلى واقع در بخش دو سيستان 
كوچه 37 منشــعبه از خيابان هيرمند 37 مورد تقاضاى زهرا باهوش شــهريارى كه تاكنون به عمل نيامده است 
لذا بر حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشنبه 96/12/23 در ساعت 8 صبح محل شروع 
و به عمل خواهد آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين شده 
در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور 
نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهــار مجاورين برابر مــاده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض 
مجاوريــن نيز برابر مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته 
خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- 
اعتــراض بــه تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت 
يكمــاه از تاريــخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى 
الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ 

انتشار: سه شنبه 96/11/24- م الف/2629
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 899فرعى از 1- اصلى واقع در بخش شش 
سيســتان اراضى روســتاى خواجه داد مورد تقاضاى گل محمد اله دو قوى كه تاكنون به عمل نيامده اســت لذا 
بر حســب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز چهارشــنبه 96/12/23 در ســاعت 8 صبح محل شروع و 
به عمل خواهد آمد بدينوســيله به اطالع مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شده 
در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و با نماينده قانونى وى حضور 
نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهــار مجاورين برابر مــاده 15 قانون ثبت بعمل خواهــد آمد و اعتراض 
مجاوريــن نيز برابر مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته 
خواهد شد ضمناً برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- 
اعتــراض بــه تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت 
يكمــاه از تاريــخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى 
الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ 

انتشار: سه شنبه 96/11/24- م الف/2612
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى عبدالرســول شــاقوزايى فرزند اسماعيل احدى از مالكين مشــاعى پالك 153- اصلى واقع در 
بخش يك سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 15959-ز مورخ 96/11/19 تقاضاى افراز سهمى 
خود را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده 
و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين 
مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ســاعت 8 صبح روز يكشــنبه مورخه 96/12/7 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: مورخ 96/11/24- م الف/2623
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

دادنامه
شــماره پرونده :596/96- شــماره دادنامه: 934- تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ 96/11/2 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء 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 شــورا) در خصوص دعوى خواهان محســن ســليمانى با وكالت حامد حاج 
مبينى به طرفيت خوانده فريد على اوســعلى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ريال به استناد 
يك فقره چك به شــماره 2815423 مورخ 90/2/30 به انضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه با 
بررســى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن اســناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در 
جلسه رسيدگى حضور بهم نرسانده اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند 
فلــذا با  عنايت به مراتب فوق العشــار و با عنايت به گواهــى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان 
در دعوى مطروح و صدور ان از ناحيه خوانده و توجهاً به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى 
خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از قانون مدنى و مواد 310-311-312-314 از 
قانون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آيين دادرســى مدنى و ماده واحده قانون 
استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام 
پيرامون خســارت قابل مطالبــه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت خســارات دادرســى اعم از هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير 
تاديــه از تاريــخ سررســيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركــزى كه حين االجرا 
محاســبه و تعيين مى شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609989504100121 شــعبه 1 شــوراى حل اختالف شهرســتان خاش تصميم نهايى 
شــماره ، خواهان: آقاى عثمان كردى تودزيل فرزند حليم به نشــانى اســتان سيســتان و بلوچستان شهرستان 
خــاش شــهر خاش خيابــان مراد ريگى 16- خوانــدگان: 1- آقاى اميــر على تاجيك فرزند بــالل مجهول المكان 
2- آقاى بالل تاجيك فرزند على باز به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: الزام به تنظيم سند خودرو ، به تاريخ 
1396/11/10 در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف حوزه يك بتصدى امضا كننده ذيل تشــكيل و 
پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد با بررســى اوراق پرونده ختم رســيدگى اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال و با تكيه بر شــرف و وجدان مبادرت به صدور راى مى گردد (راى شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى 
عثمــان كــردى تودزيــل فرزند حليم بطرفيت خوانــدگان 1- بالل تاجيــك على باز 2- امير علــى تاجيك فرزند 
بالل بخواســته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال ســند مالكيت خودرو ســوارى پژو پارس به شــماره شهربانى 
726ب29- ايران 10 مقوم به يكصد و هشتاد ميليون ريال شورا با بررسى اوراق پرونده و مفاد دادخواست 
تقديمى و مالحظه قولنامه مورخه 1395/9/15 و اســتعالم از پليس راهور و اداره آگاهى و اســتماع شــهادت 
شهود و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى از طريق نشر روزنامه در جلسه رسيدگى حاضر نگرديدند و اليحه 
اى هم واصل نشــده عليهذا شــورا دعوى خواهان را وارد دانســته از طرفى خوانده رديــف اول چون مداركى 
بنام وى نمى باشــد فاقد ســمت دانســته و خوانده رديف دوم آقاى اميرعلى تاجيك فرزند بالل را مســتندا به 
مواد 220و362 قانون مدنى به تنظيم و انتقال ســند مالكيت خودروى ســوارى پژو پارس به شــماره شهربانى 
726ب29- ايــران 10 محكــوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 

همين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى خاش مى باشد. م الف/727
قاضى شوراى حل اختالف حوزه يك خاش

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به آقاى هوشنگ ملكيان لمرى 
كالســه پرونده: - آقاى حســين نورى فرزند ولى اله در تاريخ 96/8/28 دادخواستى به استناد فتوكپى  
چك شــماره 324412-95/12/26 به طرفيت آقاى هوشــنگ ملكيان لمرى فرزند يعقوب فعال مجهول المكان 
به خواســته مطالبه وجه به دفتر شــورا تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى به 
مورخ 96/12/28 دوشنبه ساعت 11 صبح تعيين گرديد كه به دستور دادگاه به استناد ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاه هــاى عمومى وانقالب مراتــب را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى 
نمايد كه نامبرده در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شود واال وقت رسيدگى ابالغ محسوب 

و دادگاه رسيدگى و اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1148
مسئول دبيرخانه حوزه 115 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى محمد فاميل اقباليان دادخواســتى به طرفيت خواندگان آقايان 1- محمد زارعى 2- حبيب 
اهللا فرامرزى جويا 3- حســين رضا آژدهاك 4- محمد اســماعيل ساعتيان 5- مسعود نجفيان 6- صابر صمدى 
7- سيد سعيد طهائى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988111800753 شعبه 
16 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان همدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/4 ساعت 9/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 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/160
منشى دادگاه حقوقى شعبه 16 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان همدان

دادنامه
پرونده كالســه 9609985452200291 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان 
چابهــار تصميم نهايى شــماره 9609975452200942- خواهــان: آقاى ملك محمد رئيســى فرزند درويش 
به نشــانى اســتان سيستان و بلوچســتان شهرســتان چاه بهار شــهر چاه بهار بلوار امام خمينى تعميرگاه وطن ، 
خواندگان: 1- دفترخانه اســناد رسمى شــماره 15 چابهار به نشــانى چابهار بلوار امام خمينى روبروى درمانگاه 
ســينا داخل كوچه 2- آقاى حبيب الرحمن رئيســى فرزند عبدالعزيز 3- خانم زينب رئيســى فرزند عبدالعزيز 
4- آقاى عبدالرحمن رئيســى فرزند عبدالعزيز 5- خانم يوحنا صبى فرزند بابائى 6- خانم رقيه رئيســى فرزند 
عبدالعزيز همگى به نشانى مجهول المكان 7- آقاى عبدالواحد اميرى فرد فرزند فتح محمد به نشانى سيستان 
و بلوچستان چاه بهار بلوار امام خمينى سيم پيچى مهمى ، خواسته ها: 1- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك 
است) 2-  ابطال وكالتنامه رسمى (راى دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى ملك محمد رئيسى فرزند درويش 
بطرفيت آقاى يوحنا صبى فرزند بابائى وراث مرحوم عبدالعزيز رئيسى به نام هاى فضل الرحمن ، حبيب الرحمن 
، زينب و رقيه ، آقاى عبدالواحد اميرى فرد فرزند فتح محمد و دفتر اسناد رسمى شماره 15 چابهار به خواسته 
ابطال وكالتنامه رسمى شماره 42099 مورخ 86/4/26 و ابطال سند مالكيت پالك ثبتى 1061/616/1172 
قطعــه يك بخش 16 بلوچســتان بــا توجه به جميــع اوراق و محتويات پرونده مندرجات دادخواســت تقديمى و 
ضمائــم پيوســت تحقيقات بعمل آمده از اصحاب دعوى (خواهان و احــدى از خواندگان به نام عبدالواحد اميرى 
فرد ) در جلســه دادرســى مورخ 96/7/4 استعالم انجام شده در وضعيت ثبتى و نقل و انتقاالت ملك و قيمت 
منطقــه اى آن و لوايــح دفاعيه خواهان و خوانده مذكور نظر به اينكه خواهان مدعى اســت در ســال 62 ميزان 
2451/05 مترمربــع زميــن موات داراى پالك ثبتى 1061/616/1172 واقــع در بلوار امام خمينى چابهار را 
جهت احداث تعميرگاه تصرف و نسبت به احياء آن اقدام لكن در تاريخ 86/4/26 آقاى عبدالواحد اميرى فرد 
به اســتناد وكالتنامه شــماره 21727 مورخ 59/2/22 دفترخانه شــماره 13 ايرانشهر فاقد حق توكيل به غير 
و وكالتنامــه 42099 مــورخ 86/4/26 بطور غيرقانونى اقدام به اخذ ســند نموده و خوانــده آقاى عبدالواحد 
اميرى فرد در پاســخ به ادعاى خواهان اظهار مى دارد پدر وى در ســال 59 با مشاركت آقاى عبدالعزيز رئيسى 
ملك موصوف را خريدارى و بعنوان اجاره در اختيار خواهان گذاشــته و در ســال 68 با درخواســت مالك حكم 
تخليه براى مستاجر صادر شده و سند مالكيت هم بنام آقاى عبدالواحد اميرى فرد صادر شده است لذا بنا به 
مراتب موصوف از آنجايى كه شكايت آقاى ملك محمد رئيسى عليه آقاى عبدالواحد اميرى فرد بموجب دادنامه 
شــماره 9509975452500512 منتهى به صدور حكم برائت شده و اساسا ارتباطى با دعوى مطروحه در اين 
پرونده نداشــته كه خواهان آنرا مورد اســتناد قرار داده اســت و خواهان در اظهارات خود در جلسه دادرسى 
مورخ 96/7/4 (برگ 32 پرونده) على رغم مندرجات دادخواست كه خود را مالك زمين ناشى از تصرف اراضى 
موات اعالم نموده صراحتا به وجود عقد اجاره و رابطه اســتيجارى بين خود و مالك زمين اشــاره نموده در نتيجه 
حتى در فرض ابطال ســند مالكيت خوانده مالكيت ملك قبلى باز خواهد گشــت و حقى براى خواهان بوجود نمى 
آيد و از آنجايى كه ملك موضوع خواســته از طريق عقد اجاره در يد خواهان قرار گرفته و مشــاراليه در مدت 
زمان تعيين شــده در عقد اجاره مالك منافع ملك اســت در نتيجه در دعوى مطروحه ذينفع محسوب نمى شود و 
به استناد ماده 84 (بند10) و ماده 89 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان است. م الف/719
رئيس شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى چابهار

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
در پرونده اجرايى 91/الف ش /355 به شــماره دادنامه 1133 مورخه 91/8/9 صادره از شــعبه اول 
مجتمع شــوراى حل اختالف رودهن له محمدرضا محمد حســينى عليه آقايان مجيد خداكرمى و سعيد حسنقليان 
نظر به اينكه پالك ثبتى 672 فرعى از 9 به مســاحت 269/75 مترمربع مورد ثبت شــماره 76515 در صفحه 
230 دفتر 313 دفاتر رودهن را به عنوان مال در پرونده معرفى شــده اســت لذا مراتب به كارشناس رسمى 
دادگســترى ارجاع كه به شــرح ذيل توسط ايشــان توصيف و تعيين قيمت گرديده است حسب گواهى پايانكار 
صادره مســاحت زمين پــس از رعايت برهاى اصالحى 235/5 مترمربع ميباشــد كه در آن ســاختمانى در چهار 
طبقه (زيرزمين با كاربرى پاركينگ ، همكف با كاربرى تجارى- مســكونى و دو طبقه فوقانى با كاربرى مســكونى) 
و به زيربناى 1122/1 مترمربع با اســكلت فلزى و نماى كامپوزيت احداث گرديده راه دسترســى به واحدهاى 
مســكونى از گذر شرقى مى باشد و همچنين در بازديد مشاهده گرديد كه بخش غربى پاركينگ نيز با پارتيشن 
بندى به صورت رســتوان ســنتى با راه دسترســى از گذر شــمالى – رمپ در حال بهره بردارى مى باشــد ملك 
مذكور داراى يك فقره انشــعاب آب ، برق اختصاصى براى هر واحد و 9 فقره انشــعاب گاز شهرى ميباشد طبق 
نظر كارشــناس به مبلغ 36/000/000/000 ريال (ســى و شــش ميليارد ريال) معادل 3/600/000/000 
تومــان ارزيابــى گرديده كه بعنوان قيمت پايه مزايــده تعيين و اعالم مى گردد و از طريــق مزايده به باالترين 
قيمت پيشــنهادى فروخته مى شــود برنده مزايده مى بايســت 10 درصد اين مبلغ را فى المجلس به حســاب 
سپرده واريز و الباقى را در مهلت يك ماهه توديع نمايد در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر مابقى بهاى 
اموال را نپردازد سپرده او (10 درصد واريزى) به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود ضمنا چنانچه روز 
مزايده با تعطيلى غير مترقبه مواجه شــد ، مزايده در همان ســاعت و در همان مكان و در اولين روز غير تعطيل 
برگزار مى گردد. تاريخ مزايده: 1396/12/22 ســاعت 16/00- محل مزايده: اجراى احكام مجتمع شــوراى 

حل اختالف رودهن. م الف/4935
مدير اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف رودهن

آگهى مزايده مال غيرمنقول
شــماره بايگانى شــعبه:941384- در نوبت اول درپرونده كالســه فوق الذكر به موجب اجرائيه صادره 
از شــعبه 7 دادگاه خانواده شــهريار در خصــوص مطالبات خانم زهرا عبدالرحيمى با وكالــت مجيد بنى جمالى از 
آقاى محمد انصارى چشــمه با موضوع مهريه 90 قطعه ســكه و مبلغ 270/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
هزينــه هــاى ديگــر از قبيل حق الوكاله و هزينه كارشناســى مبلــغ در حق محكوم لها و مبلــغ 25/000/000 
ريال بابت هزينه اجرايى در حق دولت كه پس از توقيف مال طى مراحل قانونى و ارجاع به كارشــناس رســمى 
دادگســترى ارزش شــش دانگ ملك توقيفى قولنامه اى به ميزان 390/000/000 ريال ارزيابى گرديده كه 
ســپس مقرر گرديــد در روز چهارشــنبه تاريخ 96/12/16 از ســاعت 9 الى 10 در محل اجــراى احكام مدنى 
(خانواده) دادگسترى شهريار از طريق مزايده به فروش برسد طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده 
با اطالع و هماهنگى اين اجرا از اموال بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شــده در مراســم مزايده 
شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و هركسى باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده 
مزايده شــناخته شــده و 10 درصد از كل مبلغ فروش فى المجلس از خريدار اخذ و باقى پس از گذشــت يك 
هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضى از خريدار اخذ و كليه اموال به وى تحويل خواهد شــد اموال توقيفى به 
شــرح زير مى باشــد. ملك توقيفى عبارت است قولنامه ى يك واحد مســكونى كه در يد مستاجر نيز مى باشد. 
نشــانى: شــهريار وحيديه بكه (باغدشــت) خ شــهدا مدنى پ 47 – ضمنا مبلغ كارشناســى پالك ثبتى به مبلغ 
390/000/000 ريال مى باشــد و چنانچه روز مزايده مصادف بــا روز تعطيل گرديده مزايده در فرداى همان 

روز و ساعت انجام خواهد شد. م الف/35060
مدير دفتر اجراى احكام خانواده دادگسترى شهريار

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

برابــر رأى شــماره 13950301058000633 مــورخ 1395/2/19 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضى خانم اكرم رشــيديان فرزند على اصغر بشــماره شناســنامه 664 كدملى 
0050415417 صادره از دماوند به مقدار يك دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت 17207 
مترمربــع پــالك 1117 فرعــى از 92 اصلى واقــع در جابان برابر گواهــى حصر وراثت از مالكيت ســهم االرثى 
متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/4943– تاريخ انتشار نوبت 

اول: 96/11/24 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/12/9
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه:960742- خواهان: حميدرضا گروســى فرزند على اكبــر همدان انتهاى 
اســتادان روبروى مجتمع ايثار ســاختمان بديع واحد 3- خوانده: ســيد امين حســنيان مجهول المكان 
– خواســته: فك و اســترداد پالك خودرو ، گردشكار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفيت 
خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت و اجراى  تشريفات قانونى قاضى شورا پس 
از مشــورت با اعضا حوزه ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير با استعانت از خداوند منان مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى حميدرضا گروسى بطرفيت آقاى 
ســيد امين حســنيان بخواسته فك پالك يك دســتگاه اتومبيل پرايد به شــماره انتظامى 128 ب 14- 
ايران 18 و الزام خوانده به استرداد آن و جبران خسارت دادرسى بدين شرح كه اينجانب يك دستگاه 
اتومبيــل به شــماره فوق خود را به خوانده فروخته ام كه قــرار بوده در اولين فرصت به مركز تعويض 
پالك مراجعه نمايد متاسفانه خوانده تا به حال تخلف كرده و با پالك اختصاصى من در حال تردد مى باشد 
تقاضاى فك پالك و الزام خوانده به استرداد آن و جبران خسارت دادرسى را دارم خوانده با ابالغ وقت 
از طريق نشــر آگهى كه وقت رسيدگى را روز شنبه 96/9/4 ساعت 8/30 صبح تعيين كرده در جلسه 
شــورا حاضر نگرديده اليحه اى ارســال ننموده است شورا با توجه به محتويات پرونده مستندا به مواد 
219و220 قانون مدنى حكم بر الزام خوانده به فك و اســترداد پالك خودرو پرايد به شــماره انتظامى 
فوق و پرداخت مبلغ دو ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از 

آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى حقوقى همدان مى باشد. م الف/205
 قاضى شوراى حل اختالف شهر همدان

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9204025036000279/2
بدينوسيله به آقايان ايزد بخش ابوالقاسمى متولد 1359/3/7 به شماره ملى 0064496759 و 
اميد ابوالقاسمى متولد 1355/6/30 به شماره ملى 0069057435 و خانمها آرزو ابوالقاسمى متولد 
1351/4/15 به شــماره ملى 0055308007 و حديث ابوالقاســمى متولد 1365/1/13 به شــماره 
ملى 0079645070 همگى فرزند عبداله ابوالقاسمى و اكرم ترابى متولد 1335/2/2 به شماره ملى 
3932523059 وارث مرحوم عبداله ابوالقاسمى بدهكار پرونده كالسه 9600130 (9200163) كه 
برابر اعالم بســتانكار نشــانى وارث مذكور جهت ابالغ واقعى اجراييه موجود نميباشد ابالغ مى گردد كه 
برابر ســند رهنى شماره 16541-88/5/4 تنظيمى دفترخانه اســناد رسمى شماره 18 خرم آباد بين 
عبداله ابوالقاسمى و بهروز اسماعيلى نژاد و بانك ملت شعبه مطهرى خرم آباد مبلغ 8/676/200/000 
ريال بابت اصل مطلب و مبلغ 3/380/000/000 ريال بابت سود و مبلغ 899/700/000 ريال بابت 
خســارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 12/955/900/000 ريــال مبلغ موضوع الزم االجرا بانضمام مبلغ 
6/390/000 ريال بابت خسارت تاخير روزانه از مورخ 1392/8/4 تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه 
صادر و بكالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد 
رســمى به شــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهــى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمليــات اجرائى طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد. م الف/2003
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

دادنامه
تاريخ رسيدگى:96/10/4- شماره پرونده:435/2/96- شماره دادنامه: 96/10/6-1020- 
مرجع رســيدگى كننده: حوزه 2 شهرى شــوراى حل اختالف دماوند، خواهان: حسن نجار آدرس دماوند 
محله قاضى كوى شبلى منزل شخصى ، خوانده: آرين على جانى آدرس مجهول المكان ، خواسته: الزام به 
تنظيم سند ، به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضا 
كننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر اســت قاضى شورا با عنايت به محتويات 
پرونده و كيفيات منعكس در آن ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به انشــاءراى مى نمايد 
(راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى حسن نجار فرزند نصر اله به طرفيت آقاى آرين على جانى فرزند 
عباس به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى وانت پيكان به شماره 
انتظامى 836ص67- ايران 78 با احتســاب خسارت دادرسى با عنايت به محتويات پرونده نظر به مفاد 
دادخواســت تقديمى خواهان و اســتماع  اظهارات خواهان حســب صورتجلسه رسيدگى در شوراى حل 
اختــالف و نظر به احراز وقوع بيع نســبت بــه خودروى مورد دعوى فيمابين خواهــان و خوانده و نظر به 
پاسخ استعالم به عمل آمده از پليس راهور دماوند خصوص وضعيت مالكيت خودروى مورد دعوى و نظر 
به اينكه برابر ماده 230 قانون مدنى عقود نه تنها متعاملين را به اجراى چيزى كه درآن تصريح شــده 
است ملزم مى نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از 
عقد حاصل مى شــود ملزم مى باشــند و از جمله نتايج عرفى عقد بيع خودرو تنظيم ســند رسمى انتقال 
آن اســت و با توجه به مالكيت رســمى خوانده دعوى نســبت به خودروى مورد دعوى و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاى شورا كه بر ورود دعوى خواهان ابراز گرديده است قاضى شورا دعوى خواهان را وارد 
و ثابت تشــخيص و مســتندا به ماده 198 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به الزام خوانده به 
حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مورد دعوى به نام خواهان از 
حيث اصل خواسته و تاديه ششصد و سى و هفت هزار و پانصد ريال از حيث خسارات دادرسى از باب 
تســبيب در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادر شــده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شــورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. م الف/4941
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

دادنامه
شــماره دادنامه:382- شــماره پرونده:736/1/95- تاريخ تنظيم:96/8/24- خواهان ســميه 
ميرشــاه بنشانى بومهن لوران خيابان رجائى كوچه شهيد مسگر پالك 13- خوانده: عباس عبدى بنشانى 
مجهول المكان ، خواســته: فك پالك و خســارات، گردشكار: شورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند سبحان به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى شــورا) در خصوص دادخواست خواهان خانم سميه ميرشاه فرزند على جان مقيم بومهن بطرفيت 
خوانــده آقاى عبــاس عبدى فرزند  غالمرضا مجهول المكان به خواســته فك پالك يكدســتگاه خودروى 
ســوارى پرايد مسى رنگ مدل 1387 به شماره شــهربانى 756ى21 ايران 21 بانضمام كليه خسارات 
دادرسى با عنايت به دادخواست تقديمى و محتويات پرونده و نظر به اينكه خواهان اتومبيل فوق الذكر 
را طى وكالتنامه قطعى شماره 14182 مورخ 1395/11/10 در دفترخانه رسمى شماره 22 حوزه ثبتى 
رودهن به خوانده واگذار نموده و با عنايت به اســتعالميه راهور مورخ 1396/4/19 پالك فوق از آن 
خواهان مى باشــد و با توجه به ابالغ اخطاريه به خوانده از طريق نشــر آگهى در جلســه رسيدگى حضور 
نداشته و اليحه اى مبنى بر دفاع از خود در قبال دعوى مطروحه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان وارد و 
ثابت تشخيص و به استناد ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده بر فك پالك 
ياد شــده از خودرو ياد شــده و اســترداد آن به خواهان و پرداخت مبلغ 505/000 ريال بابت هزينه 
دادرســى در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى محســوب و دربازه بيست روز پس از 
ابــالغ قابل واخواهى در شــورا و پس از انقضاى فرجه مذكور تجديدنظــر پذير در دادگاه محترم بخش 

رودهن است. م الف/4936
قاضى شعبه اول مجتمع شوراى حل اختالف رودهن 


