
11 یک شنبه  23 اردیبهشت 1397  شماره 4742  آگهی

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 139660322002008674-1396/11/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم قدســيه شــهركى فرزند غالمحسين بشماره شناســنامه 4536 صادره از زابل در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 239 مترمربع در قسمتى از پالك 1092 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 
سيســتان زابل كوچه منشــعبه از بلوار بختيارى 6 خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين لكزائى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند 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/130– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 

1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005309-1396/6/30 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم سميرا وحدتى مقدم فرزند حسين بشماره شناسنامه 3660408778 صادره از 
زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 380 مترمربع در قسمتى از پالك 62 فرعى از 4 اصلى واقع در بخش 
2 سيستان زابل روستاى خواجه از توابع قريه كمالى خريدارى از مالك رسمى آقاى بديل كيخا محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/149– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 

- تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002009426-1396/12/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم ام البنين تكر فرزند عباس بشــماره شناســنامه 3660225789 صادره از زابل 
در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 256/60 مترمربع در قســمتى از پالك 898 فرعى از 9 اصلى واقع در 
بخش 2 سيســتان زابل كوچه منشــعبه از بلوار ارتش خريدارى از مالك رسمى خانم زهرا سرحدى احدى از ورثه 
احمدعلى سرحدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/129– 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002007900-1396/10/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم مهدى مرادى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 698 صادره از زابل در ششدانگ 
اعيان يك باب خانه به مســاحت 334/75 مترمربع در قســمتى از پالك 737 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 
سيستان زابل خيابان پاسداران 9 پشت مسجد امام صادق خريدارى از مالك رسمى عذرى و فاطمه و كبرى و ناهيد 
و غالمرضا و پروين و مهين و زرين تاج و محمدرضا و حميدرضا شهرت همگى بهى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/136– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر راى شــماره 139660322003002262 مورخــه 1396/12/8 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى صادق شــهنوازى فرزند فيض محمد بشــماره شناسنامه 836 صادره از 
خــاش در يك باب خانه به مســاحت 178/50 مترمربع قســمتى از پــالك 683- اصلى قطعــه 1 واقع در اراضى 
اسماعيل آباد خيابان مولوى عبدالرحيم بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين رضائى 
صدرآبادى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23 - م الف/28
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139660322003002258 مورخــه 1396/12/8 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم صابره جمشيد زاده فرزند بهرام بشماره شناسنامه 154 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مساحت 187/50 مترمربع قسمتى از پالك 683- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى اسماعيل آباد 
كوچه منشعبه از خيابان مولوى عبدالرحيم بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى دينار آزادى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23 - م الف/26
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139660322003002256 مورخــه 1396/12/8 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى نصراله شــهنوازى فرزند فيض محمد بشماره شناسنامه 834 صادره از 
خــاش در يك باب خانه به مســاحت 178/50 مترمربع قســمتى از پــالك 683- اصلى قطعــه 1 واقع در اراضى 
اسماعيل آباد خيابان مولوى عبدالرحيم بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين رضائى 
صدرآبادى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23 - م الف/22
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139660322003002260 مورخــه 1396/12/8 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى آصف ياراحمد زهى فرزند شــهريار بشماره شناسنامه 3710179300 
صادره از خاش در يك باب خانه به مســاحت 368 مترمربع قســمتى از پالك 683- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
اســماعيل آباد كوچه منشــعبه از خيابان امام خمينى ، امام خمينى 10 ، بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى حسين رضائى صدرآبادى 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 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23 - م الف/24
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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 139660322002009377-1396/12/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد آزاد مهر فرزند دادخدا بشــماره شناســنامه 20132 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مســاحت 300 مترمربع در قســمتى از پالك 661 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
شهرستان زابل فلكه دانشگاه آزاد بلوار شهيد حيدر جهانتيغ خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد محمدعلى ترابى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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/137– تاريخ انتشار نوبت اول: 

شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002008599-1396/11/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم سميه ظريف رخشان فرزند نياز محمد بشماره شناسنامه 3660209546 صادره 
از زابل در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 212/50 مترمربع در قسمتى از پالك 9 فرعى از 898 اصلى واقع 
در بخش يك سيستان زابل كوچه منشعبه از بلوار ارتش خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد على سرحدى محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم 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/128– تاريخ انتشار نوبت اول: 

شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر راى شــماره 139660322003002289 مورخــه 1396/12/9 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خير محمد عيدوزهى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 1 صادره از خاش 
در يك باب مغازه به مساحت 25/20 مترمربع پالك فرعى 29 از 435- اصلى قطعه 1 واقع در حاشيه خيابان شهيد 
نيكبخت باالتر از مدرسه رستگاران بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محراب عيدوزهى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23 - م الف/55
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابــر راى شــماره 139660322003002222 مورخــه 1396/12/7 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه جمال زهى فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 161 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مساحت 192 مترمربع قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در خيابان دادگسترى بخش 
4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/2/23 - م الف/59
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى مفقودى
برگ كمپانى وانت پيكان مدل 1392 رنگ سفيدشيرى روغنى بشماره پالك ايران 69- 259 ن 45 بشماره 
موتور 118P0004270  وشماره شاسى NAAA36AA3DG612288 بنام فرهاد گرگانلى دوجى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

ســندكمپانى وبرگ سبز وانت پيكان مدل 1388 رنگ سفيدشــيرى روغنى بشماره پالك ايران 32- 426 ج 
89 بشماره موتور 11488064622  وشماره شاسى NAAA36AA3AG876297 بنام مسيب حقى ش ش 900 

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

برگ كمپانى و كارت هوشمند كاميون دانگ فنگ مدل 1391 به شماره انتظامى ايران 12- 125ع 72 بشماره 
موتور ISLE3753087717535 و شماره شاسى NADG4DY32CH609701 بشماره هوشمند 2627354 به 

نام محمد كمايستانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز و برگ كمپانى موتورســيكلت X7-125 مدل 1395 رنگ مشــكى بشــماره پالك 35175-775 
بشــماره موتور GF4CG1001194 و شــماره تنــه N2GGBTJDEG1B10136 بنام ابراهيــم زعفرانيه فرزند 

براتعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

شاســى   118P0114758 موتــور ش   1600oh7 تيــپ پيــكان  وانــت  ســبز  بــرگ  و  كمپانــى  ســند 
naaa36aa8eg703431 پالك ايران72-378و52 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبز خودرو پرايد مشكى مدل 1383 رنگ مشكى به شماره ايران82-278ط24 ش موتور 00933866 
شاسى S1412283330330 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز و كارت ماشين خودرو پرايد مدل نسيم رنگ سفيد روغنى مدل 1387 پالك ايران44-932ل47 
ش موتور2556438 شاســى S1442287196508 به نام زهرا ســادات هاشمى اصفهانى مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

كارت ماشــين اتومبيل سوارى وانت سيستم مزدا تيپ CARA200I مدل 1396 رنگ نقره اى آبى متاليك 
به شــماره ايران72-366د32 ش موتور E2HBA0442  شاسى NAGP2PC31HA250915 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اصل برگ سبز و سند كمپانى سوارى زانتيا مدل 1384 به شماره شهربانى 697س28- ايران 22 و شماره 
موتور 00509898 و شــماره شاسى s1512284132993 بنام مالك هدايت اسكندرى مهرنجانى مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

چون اينجانب محمد دير نيك مالك كاميون بنز مدل 1389 رنگ نارنجى به شماره شهربانى 648ع74- ايران 
73 به شــماره موتور 33592410114121 و شــماره شاســى 37435516611923 بعلت فقدان سند كمپانى 
تقاضا المثنى كرده ام لذا چنانكه كسى ادعائى دارد ظرف مدت 15 روز به دفتر فروش ايران خودرو ديزل واقع در 

كيلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمايد. شيراز

برگ سبز وانت زامياد به شماره پالك 997 ب 45 ايران 26 مدل 1390 بنام مهدى تقى زاده فاروجى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

آگهى تحديد حدود عمومى شماره - 17
تاريخ انتشار:   23/  1397/02

تحديدحدودعمومــى پالكهاى ذيل جزء حوزه ثبتى آمل و براســاس ماده14قانون ثبت 
وتبصره5ماده2قانون اصالح و حذف موادى از قانون ثبت مصوب مرداد ماه ســال 1365و 
الحــاق موادى به آن مصوب ســال 1370 به شــرح ذيل اعالم ودر تاريخ هاى تعيين شــده 

ودرمحل وقوع ملك انجام مى پذيرد .
امالك  واقع در بخش 3 دهستان دشت سر

12 - اصلى  قريه شرم كال
1205 فرعى آقاى  حسين جان فزا  فرزند  قاسم در  ششدانگ يكقطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 85,51  مترمربع تاريخ تحديد حدود  1397/03/13
31 - اصلى  قريه پلك عليا

962 فرعى آقاى  ناد على مهديزاده  فرزند على اصغر در  ششــدانگ يكقطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 229,07  مترمربع تاريخ تحديد حدود  1397/03/13

963 فرعى آقاى  عبدالرضا كاوه در ششدانگ يكقطعه زمين با بناى  احداثى به مساحت 
120,96  مترمربع تاريخ تحديد حدود  1397/03/13

964 فرعى آقاى  احمد رمضانى در ششدانگ يكقطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
163,65 مترمربع تاريخ تحديد حدود  1397/03/13

965 فرعى آقاى  حشــمت الــه اكبرى پيلكى و خانم فضه اكبرى فرزندان  ســيف اله  
و يداله هر يك به نســبت ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ يكقطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 192   مترمربع تاريخ تحديد حدود  1397/03/17
968 فرعى خانم  منيره قلى نســب عمران  و آقاى ســيد مجتبــى زاده ديوا  فرزندان  
حبيب اله و ســيد يوســف  هر يك به نسبت سه دانگ مشاع از  ششدانگ يكقطعه زمين با 

بناى مسكونى  به مساحت 125,89   مترمربع تاريخ تحديد حدود  1397/03/17
امالك واقع در بخش 4 دهستان چالو

49 - اصلى  قريه پاشاكال                    
151 فرعــى خانم ميتــرا بيك مهدوى  فرزند جمشــيد  در ششــدانگ يكقطعه زمين  
بــا بنــاى احداثى بــا كاربرى باغــى  به مســاحت 249,40  مترمربــع . تاريــخ تحديد حدود  

1397/03/17
152 فرعى  آقاى مجتبى قريشى طيبى فرزند حشمت اله  در ششدانگ يكقطعه زمين  

با بناى احداثى به مساحت 488,60   مترمربع . تاريخ تحديد حدود  1397/03/17
153 فرعى  آقاى فريده قانع  فرزند محمد   در ششدانگ يكقطعه زمين  با بناى احداثى 

با كاربرى باغى  به مساحت 210,25 مترمربع . تاريخ تحديد حدود  1397/03/19
امالك واقع در بخش 9 ثبت آمل

70 – اصلى قريه اسكو محله و كاسمده
1606 آقــاى  رضــا مجلســى  فرزنــد علــى اصغــر  در ششــدانگ يكقطعــه زمين  با 
انبارى احداثى با كاربرى كشــاورزى به مســاحت 1329,63  مترمربــع. تاريخ تحديد حدود  

1397/03/19
1607 فرعى آقاى  شــكراله رشيد  فرزند نعمت  در ششدانگ يكقطعه زمين  با بناى 

احداثى به مساحت 200 مترمربع. تاريخ تحديد حدود  1397/03/19
اشخاصى كه در تاريخهاى تعيين شده در محل حاضر نباشند طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملك آنها با حدود اظهار شــده توسط مجاورين تحديد حدود خواهد شد اشخاصى كه نسبت 
بــه حــدود و حقوق ارتفاقى امالك مورد تحديد حقى براى خود قائل اند مى توا نند از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سى روز اعتراض خود را طبق ماده 20 قانون ثبت اسناد 

و امالك به اداره ثبت آمل تسليم دارند .م/الف96/150/1441
سيد محمد حسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:920116 محكوم له: موسسه مالى و اعتبارى عسگريه –سارى خ قارن محكوم عليهم:1-
سيد الهام ساداتى ف حسن2-حبيب ا... زارعى ف محمدرضا-مجهول المكان 3-ياسر  كوهى ف محمدعلى4-مجتبى 
ابراهيمــى ف يحيى محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510091510301171 و 
شــماره دادنامــه مربوطــه 9209971510301247 محكوم عليهــم به طور تضامنى محكوم هســتند به پرداخت 
127,419,278 ريال بابت اصل خواســته و 2,655,400 ريال جهت هزينه دادرســى و 4,258,062 ريال بابت حق 
الوكاله وكيل در مرحله نخستين و پرداخت وجه التزام قراردادى از تاريخ 87/11/8 تا اجراى كامل حكم با محاسبه 
اجراى احكام مدنى در حق محكوم له .بديهى است محكوم له بايد هزينه دادرسى وجه التزام قراردادى را پرداخت 
،اجراى احكام مدنى آن را محاســبه و از محكوم له وصول نمايد.هزينه اجرايى توســط اجراى احكام مدنى محاسبه و 

وصول شود.م/الف
رييس شعبه سوم حقوقى سارى-بيگلرنيا

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:930537 محكوم له: موسسه مالى و اعتبارى عسگريه –سارى خ قارن محكوم عليهم:1-
حسين طبرسى ف ابوالقاسم2-حسين آشكاران3-عبدالرحمن رضوانى ف رحمت اله-مجهول المكان4-محمدرضا 
قديمى ف على  محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9410091510303349 و شماره 
دادنامه مربوطه 9409971510300348 محكوم عليهم به طور تضامنى محكوم هستند به پرداخت 70,000,000 
ريال بابت اصل خواســته و 2,180,000 ريال وحق الوكاله به مبلغ 2,520,000 ريال و وجه التزام قرارداد مطابق 
مواد يك و هفت از تاريخ 93/6/5 تا وصول محكوم به روزانه 26,587 ريال در حق محكوم له-هزينه اجرايى توسط 

اجراى احكام مدنى محاسبه و وصول شود.م/الف
رييس شعبه سوم حقوقى سارى-بيگلرنيا

اجراييه
ش بايگانى شــعبه:930536 محكوم له: موسسه مالى و اعتبارى عسگريه –سارى خ قارن محكوم عليهم:1-
زهرا شــميال باطبى ف ابوالقاســم2-مر يم خان محمدى ف امامعلى3-مريم حسينى ســاروى هرسه مجهول المكان 
محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9410091510303350 و شماره دادنامه مربوطه 
9309971510301234 محكوم عليهم به طور تضامنى محكوم هســتند به پرداخــت 118,000,000ريال بابت 
اصل خواسته و هزينه دادرسى 3,515,000 ريال وحق الوكاله وكيل 4,032,000ريال و وجه التزام خسارت روزانه 
42,525 ريــال از تاريــخ 93/6/5 تا وصول محكوم له در حق محكوم له-هزينه اجرايى توســط اجراى احكام مدنى 

محاسبه و وصول شود.م/الف
رييس شعبه سوم حقوقى سارى-بيگلرنيا

دادنامه
پرونــده:9409981291300220 دادنامــه:9709971517000124 تجديدنظرخواه:موسســه اعتبارى 
عســكريه با مديرعاملى ســيد امين جوادى و محمدرضا مروجى با وكالت سينه رمضانيان ف ولى اله –سارى خ قارن 
روبه روى بانك رفاه تجديدنظرخواندگان:1-الهه كيانى ف محمد2-محمد كيانى ف مهدى3-هوشــنگ غرياق زندى 
ف قلى-مجهول المكان تجديدنظرخواسته:نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 940807-94/7/21 صادره از 
شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابلسر ((رأى دادگاه)):تجديدنظرخواهى موسسه اعتبارى عسگريه به مديرعاملى 
سيد امين جوادى و محمدرضا مروجى با وكالت سكينه رمضانيان به طرفيت1-الهه كيانى2-محمد كيانى3-هوشنگ 
غرياق زندى نســبت به آن قســمت از دادنامه شــماره 940807-94/7/21 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى 
حقوقى بابلسر كه متضمن حكم بى حقى موسسه اعتبارى عسگريه در مطالبه مازاد مبلغ محكوم به مذكور در دادنامه 
تجديدنظرخواسته(بيش از مبلغ 28,570,652 ريال محكوم به تا سقف 72,123,076 ريال اصل خواسته)و نيز به 
پرداخت خســارت تاخير تاديه از زمان مطالبه(تقديم دادخواســت) براساس شاخص نرخ تورم اعالمى از سوى بانك 
مركزى مى باشد لذا تجديدنظرخواهى تا سقف 35,123,076 ريال وارد است چراكه براساس ماده 6 قرارداد مورخ 
91/1/26 مستند دعوى وام گيرنده و ضامنين متعهد شدند نسبت به پرداخت اصل سهم شركه موسسه و سود 
و ساير هزينه هاى انجام شده طبق قرارداد حاضر به موسسه اقدام نمايد و در صورت تخلف تجديدنظرخواندگان 
از قرارداد اصل وسود و ساير هزينه پرداخت و عالوه بر آن 6درصد وجه التزام هم پرداخت نمايد.وانگهى مطابق 
ماده 230 قانون مدنى و قســمت پايانى ماده 522 از ق آ د م ســود و خســارت قراردادى در تسهيالت برخالف نرخ 
شــاخص ساالنه تورم اعالمى پذيرفته شــد با اين اوصاف موسسه تجديدنظرخواه اســتحقاق دريافت اصل و سود 
و وجه التزام مقرر در قرارداد را از بابت تســهيالت پرداختى داشــته اســت.از ديگر سو استدالل دادگاه نخستين 
بدين شكل توضيح داد((... دليلى بر اخذ سود از بابت قراردد مشاركت از سوى گيرنده وام و به دنبال آن تقسيم 
سود حاصله بين طرفين قرارداد وجود ندارد و از طرفى تعيين نرخ سود قطعى براى موسسه نيز خالف قواعد حاكم 
بانكى خواهد بود و ... )) ، وارد نمى باشــد. چرا در فرض صحيح دانســتن استدالل آن گونه دادگاه نخستين با لحاظ 
ماده 10 ق مدنى هم چنين شرح مفاد تبصره ماده 16 قرارداد تنظيمى يادشده(فى مابين موسسه تجديدنظرخواه 
با تجديدنظرخوانده رديف اول)، توافق شــد در صورت غيرمجاز شــريك(تجديدنظرخوانده رديف اول)از تسهيالت 
دريافتى وجه التزام تعيين شــده در مورد قرارداد يادشــده جارى و مبناى محاسبه آن از تاريخ عقد مى باشد با اين 
اوصاف موسسه تجديدنظرخواه مى توانست به لحاط استفاده غير مجاز شريك از تسهيالت دريافتى براساس قرارداد 
نسبت مطالبه اصل و سود و وجه التزام قراردادى اقدام نمايد مضافا اين كه هيچ گاه تجديدنظرخواندگان دليل و 
مدركى كه حكايت از استفاده مجاز از تسهيالت اعطايى در خريد كاال ارائه نكردند از ديگر سو موسسه تجديدنظرخواه 
در شرح دادخوست تقديمى اوليه اصل خواسته اوليه خود را با كسر چهار قسط پرداختى از سوى وام گيرنده تعيين 
و اعالم كرد گو اين كه تجديدنظرخواندگان تاكنون دليل و مدركى در پرداخت اصل و سود و جه التزام مورد ادعاى 
موسســه تجديدنظرخواه را ارائه ننمودند.با اين اوصاف به داليل بيان شده اين دادگاه دادنامه تجديدنظرخواسته 
در اين بخش رامردود اعالم ، مســتندا به ماده 385 از قانون مدنى آن را مى شــكند و به اســتناد مواد يادشــده و 
مــواد 198-515-519 ق آ د م حكم به محكوميت تضامنى تجديدنظرخواندگان به پرداخت 35,123,076 ريال و 
نيز پرداخت مانده كل هزينه دادرســى به مبلغ 705,224 ريال و نيز پرداخت 2,793,000 ريال مازاد حق الوكاله 
وكيل(بــراى مرحلــه بدوى و تجديدنظر) هم چنين به پرداخت خســارت تاخير تاديه قــراردادى اصل دين از تاريخ 
تقديم دادخواست (94/3/10) تا زمان اجراى حكم به سود موسسه تجديدنظرخواه را صادر و اعالم مى نمايد.رأى 
صادره نسبت به تجديدنظرخوانده رديف دوم هم چنان حضورى و قطعى و نسبت به ساير تجديدنظرخواندگان غيابى 
و ظرف بيســت روز از تاريخ ابال قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشــد لكن تجديدنظرخواهى نسبت به مازاد مبلغ 
35,123,076 ريال از مبلغ 63,693,728 تا سقف مبلغ 72,123,076 ريال(خواسته اوليه)وارد نيست زيرا وكيل 
تجديدنظرخواه در جلسه رسيدگى دادگاه نخستين به صراحت اعالم نمود كه تجديدنظرخواندگان چهارقسط جمعا به 
مبلغ 8,429,348ريال را پرداخت كردند با اين اوصاف موسسه تجديدنظرخواه استحقاق مجدد آن را ندارد و مطالبه 
مجدد اين بخش از خواســته اوليه بالوجه بوده و دليلى در بى اعتبارى اين قســمت از دادنامه تجديدنظرخواســته 
ارائه نگرديد بنابراين اين دادگاه تجديدنظرخواهى راجع به اين بخش از دادنامه را وارد ندانســته و مســتندا به 
ماده 385 از ق آ د م دادنامه تجديدنظرخواسته در اين بخش را به همان سان استوار مى نمايد.رأى صادره قطعى 

است.م/الف
شعبه 17 دادگاه تجديدنظرمازندران

دادنامه
پرونــده:9409981210200061 دادنامــه:9609971519800046 تجديدنظرخواهــان ها:1-مهرداد 
سلطانى 2-على محمودى كاردگر3-ماشااله نائيج نژاد-مجهول المكان تجديدنظرخوانده:بانك تجارت با وكالت زهرا 
صادق زاده قمى ف محمدصادق تجديدنظرخواسته:دادنامه شماره 9509971210200757-95/6/28 شعبه 2 
دادگاه عمومــى حقوقى آمل  ((رأى دادگاه)):جديدنظرخواهى بانك تجارت مازندران با وكالت زهرا صادق زاده قمى 
به طرفيت1-مهرداد سلطانى ف حسن2-على محمودى كاردگر ف محمدباقر3-ماشااله ناييج نژاد ف آقاجان نسبت 
به بخشــى از دادنامه 9509971210200757-95/6/28 صادره از شــعب دوم دادگاه عمومى آمل كه متضمن 
عدم محاســبه خســارت تاخير تاديه روزانه قراردادى به مبلغ 63145 ريال تا تاريخ 95/10/28 مى باشد دادگاه 
بامطالعه قرارداد مشاركت مدنى شماره 892500244-89/12/25 مالحظه شد كه خسارت قراردادى روزانه در 
قرارداد پيش بينى نشــده بنابراين رأى مورد اعتراض از اين حيث صحيح صادر و مغايرتى با موازين قانونى ندارد 
لذا ضمن رد تجديدنظرخواهى در اجراى شق دوم ماده 358 ق آ د م مصوب 1379 رأى مورد اعتراض را تاييد مى 

نمايد.رأى صادره قطعى است.م/الف
هيأت دادرسان شعبه بيست و نهم دادگاه تجديدنظر مازندران:محمدرضا فاضلى-رجبعلى روزبه

آگهى وقت رسيدگى به داود بهرامى نيا ف رحمت اله
خواهان مرضيه رنجبر دادخواستى به طرفيت داود بهرامى نيا به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به كالسه 9609981227200224 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/3/30 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديدكه حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه 
دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت اســتماع موارد توضيح خواهان و وكيل وى در اين 

دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير دفترشعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى) محمودآباد-بهاره زروك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شــعبه:970087 حسب كيفرخواست صادره آقاى محمدحســن آقاجانزاده ف محمدصالح داير بر 
معامله معارض از طريق انتقال رســمى تحت پيگرد مى باشــد و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان 
بودن مقدور و ميســور نيست لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى ازطريق انتشار آگهى وقت رسيدگى 
97/3/27 ســاعت 9 صبح به وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در شــعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شود. 

نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

اجراييه
ش پ:12/96/408 محكوم له: ميالد على پور ف غالمعلى محكوم عليه:1-داود ستورى2-فرشاد پورافشار-
مجهول المكان به موجب راى شــماره 844-96/9/29 شعبه 12 شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم 
عليــه متضامنا محكوم هســتند به:1-پرداخت 122,000,000 ريال اصل خواســتهدر حق محكــوم له 2-پرداخت 
3,115,000 ريــال هزينــه دادرســى در حق محكــوم له 3-پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك 
96/5/1 به شــماره 3453/471233 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له4-پرداخت نيم عشــراجرايى در حق 
صنــدوق دولت به عنوان هزينه اجراى حكم(در صورت عــدم پرداخت محكوم به در مهلت 10 روزه) كه از محكوم 
عليه دريافت دارد. 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 12 شوراى حل اختالف آمل-يوسف پور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به امين قلى زاده ف حسين
خواهان محمدمهدى زاهديان فرد دادخواســتى به طرفيت خوانده امين قلى زاده به خواســته فســخ معامله 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509981210200111 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
آمل ثبت و وقت رسيدگى 97/7/17 ساعت 10:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از 
جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-آزاده رنجبر تبار

آگهى مزايده اول غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالسه 890103 اجرايى شعبه دوم دادگاه حقوقى آمل محكوم عليه حسين فيروزى محكوم است 
به پرداخت 370,792,034 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير 
تاديه در حق محكوم له حميد نارنجى با وكالت هادى توكلى و پرداخت 18,539,601 ريال بابت نيم عشر دولتى در 
حق صندوق دولت لذا دايره اجرا حسب تقاضاى محكوم له و جهت وصول محكوم به و نيم عشر دولتى در نظر دارد از 
اموال محكوم عليه كه كارشناس بهاى آن را به شرح ذيل ارزيابى نموده است: شش دانگ يك قطعه زمين به شماره 
پالك 6194 فرعى مجزا شده از 1068 فرعى از 33 اصلى بخش 3 حوزه ثبت آمل به مساحت 274/70 مترمربع به 
نام مريم فيروزى نياكى واقع در آمل بلوار بسيج الله 13 دونبش كوچه طراوت 9/3 و 9/2 پشت مدرسه خانزاد مى 
باشد كه شماال به طول 7/55 متر به كوجه تعريضى به عرض 8 متر شرقا به طول 29/70 متر به قطعه دوم تفكيكى 
و، جنوبا ديوار است به طول 7/90 متر به خيابان به تعريضى 10 متر ( طراوت 9/3) و غربا در سه قسمت اول ديوار 
است به طول 3/50 متر خيابان تريضى به عرض 10 متر به كوچه طراوت 9/3 دوم ديوار است به طول 23/40 متر 
به خيابان تعريضى به عرض 10 متر(الله 13) سوم ديوار است به طول 3/40 متر به خيابان تعريضى به عرض 10 
متر كه كوچه طراوت 9/2 ختم مى گردد و هيأت كارشاسان قيمت شش دانگ عرصه به مساحت 274/70 مترمربع 
را جمعا به مبلغ 3,845,800,000 ريال(ســه ميليارد و هشــتصدوچهل و پنج ميليون و هشتصدهزارريال)برآورد 
نموده اند از طريق مزايده حضور در روز شــنبه 97/3/19  از ســاعت 10 الى 11 صبح همان روز در دفتر اجرا به 
فروش برساند. مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شد. برنده مزايده مى 
بايست 10درصد مبلغ پيشنهادى را به حساب دادگسترى آمل واريز و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در غير 
اين صورت 10درصد مبلغ پيشنهادى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود . طالبين و خريداران مى توانند 5 

روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير شعبه دوم اجراى احكام دادگاه حقوقى آمل-رجبعلى نيا

دادنامه
پرونــده:9609981210200256 خواهان:تعاونى اعتبارى اميد جلين با وكالت محمدرضا رضازاده ميدانى 
ف صفرعلــى خواندگان:1-يعقوب غالمپور بنجار ف رضا2-على اصغر يداللهى ف محمد3-ســحر طاهرى ف اصغر-

مجهول المكان4-ســيد علــى الهقلى پور فــالح ف ميرمحمود خواســته:مطالبه وجه چك به صــورت تضامنى ((رأى 
دادگاه)):پيرامــون دعــوى مطروحه محمدرضا رضازاده ميدانى به وكالــت از خواهان تعاونى اعتبارى اميد  جلين به 
طرفيت خواندگان ســيد على اله قلى پور و ســحر طاهرى و على اصغر يدالهى و يعقوب غالمپور بنجار به خواســته 
مطالبه 776,080,152 ريال –مطالبه هزينه دادرسى-خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل خالصه ادعاى خواهان 
چنين است كه خواندگان به موجب صدور يك طغرى چك به شماره سريال 409669-95/12/22 عهده بانك ملى 
ايران شعبه مركزى بابل و يك طغرى سفته به شماره 223472 به ميزان خواسته به موكل وى مديون گرديده در 
سررسيد از تاديه دين امتناع گرديده منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه گرديده لذا 
صدور حكم به شرح خواسته بر محكوميت خواندگان را خواستار گرديد خواندگان على رغم اطالع از وقت و موضوع 
دادرسى نه تنها در جلسه دادرسى حاضر نگرديده بلكه از ارسال اليحه دفاعيه نيز خوددارى نمودند دادگاه باتوجه 
به مراتب-مفاد دادخواست تقديمى خواهان-مالحظه تصوير مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره از ناحيه 
بانك محال عليه- عدم ايراد خواندگان به اصالت مستند مدركيه ابرازى هم چنين عدم ايراد به استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه يا برائت ذمه خويش با عنايت به اين كه صدور و ظهرنويســى ســند تجارى داللت بر اشــتغال ذمه 
صادركننده و مسئوليت ظهرنويس در قبال دارنده دارد لذا با احراز وجود دين و اشتغال ذمه خواندگان بقاى دين 
استصحاب گرديده مستفاد از ماده 249 ق تجارت و مواد 198و519 ق آ د م حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
رديف اول تا سوم به پرداخت 776,080,152 ريال به عنوان اصل خواسته-پرداخت هزينه دادرسى مطابق محكوم 
به هم چنين مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر بر تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور 
چك مصوب 1355 با اصالحات بعدى خوانده رديف اول در خصوص چك مورد ادعا به پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از سررسيد تا هنگام وصول برمبناى نرخ اعالمى از ناحيه بانك مركزى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى گردد و درخصوص مطالبه خسارت تاخير تاديه درخصوص سفته مورد ادعا و درخصوص چك مستند 
مدركيه ناظر بر خواندگان رديف اول تا سوم نظر به عدم تحقق قيود مندرج در ماده 522 ق آ د م به عنوان مستند 
حاكم در موضوع درخصوص سفته و مفاد تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك مصوب 1355 حكم به بى حقى مدعى 
صادر واعالم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس 
ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد .درخصوص دعوى مطروحه به طرفيت 
خوانده رديف چهارم نظر به استرداد دعوى از ناحيه وكيل داراى اختيار خواهان مستفاده از بند ب ماده 107 ق آ د 

م قرار رد دعوى صادر واعالم مى گردد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى آمل-ساالر صانعى

آگهى حصر وراثت
خانم شــريفه ايران پرست ف عزيزاهللا به شــرح درخواستى كه به شماره 970141 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مهدى كبيرى ف آقاجان ش ش 177 صاره 
بابل در تاريخ 96/12/10 در شهرســتان بابل  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-شريفه ايران پرست ف عزيزاهللا ش ش 755 –همسر متوفى2-شكوفا ش م 2050178311   3-كوشا ش 
ش 10083   4-اميرپويا ش ش 106 هرسه كبيرى   نام پدر: مهدى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى ابالغ اجراييه
ش پ :139704010366000023/1 بديــن وســيله به يوســف روحــى فرد  نام پــدر: اللهويردى تاريخ 
تولــد:1342/12/7 ش م 1620667290 ش ش 144 صــادره مغــان ابــالغ مــى گــردد بهــزاد تاجدوزيــان ف 
حســين بــا وكالت نازنين ســروش جهت وصــول طلب خود بــه مبلــغ 274,827,000 ريال به  موجب چك شــماره 
1582/988601/26 عهــده بانــك ملت عليه شــما اقــدام به صدور اجراييه نمــود و پرونده اجرايى به كالســه 
9700025 در اين اداره تشــكيل شــد و طبق گزارش مامور اجراى ثبت رامســر آدرس شما مورد شناسايى واقع 
نگرديد و بستانكار نيز موفق به اعالم آدرس جديدى از شما نگرديد لذا بنا به درخواست وكيل بستانكار طبق ماده 
18 آيين نامه مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مفاد اجراييه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار محلى ابالغ مى 
گردد.چنانچه ظرف مدت بيســت روز از تاريخ انتشار آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدامى ننماييد اين اداره الجرم وفق مقررات بنا به تقاضاى بستانكار نسبت به ادامه عمليات جهت وصول طلب 

اقدام مى نمايد.م/الف
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى رامسر-اسفنديار نورى شيرازى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بهناز ربيعيان ف سليمان
ش بايگانى شــعبه:970018 خواهان مانى عباس زاده ســرهنگى دادخواســتى به طرفيت بهناز ربيعيان به 
خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981110100018 شعبه 1 دادگاه 
عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/4/5 ساعت 11 تعيين شد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.(( مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگسترى بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى(حقوقى) بابل-محمود رفيعى كشتلى

آگهى حصر وراثت
آقاى مســعود نصراله پور ش ش 66 به شرح دادخواست به كالســه 15/199/97 از اين شورا  درخواست 
گواهــى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يزدان نصراله پــور ش ش 21 در تاريخ 97/2/5 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-مســعود ش ش 66   
2-منصور ش ش 1442   3-افسانه ش ش 230   4-فرزانه ش ش 178   5-زهرا ش ش 6   6-فاطمه ش ش 
30 همگى نصراله پور   نام پدر: يزدان –فرزندان متوفى7-مقبوله صادقى رودبارى ف على اكبر ش ش 14-همسر 
متوفى اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شواى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى به پرويز شيرآقاپور
كالســه پرونده:9/1011/96 وقت رسيدگى:97/4/11 ســاعت 10 صبح خواهان:صادق خسروى با وكالت 
ســحر ديوانى شيشــوان به نشــانى قائم شــهر خ تهران پاســاژ رنجبر ط 2 واحد 331 خوانده:پرويز شيرآقاپور ف 
يوسفعلى –مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه مبلغ 150,000,000 ريال معادل پانزده ميليون تومان بابت يك فقره 
چك به شــماره 9409/306250 عهده بانك ملى –كليه خســارات تاخير تاديه  خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 9 شوراى حل اختالف بابل ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده است 
. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغ به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
دبير شعبه نهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى به سيدذبيح اله ميرزاآقائيان
كالسه پرونده:9/1009/96 وقت رسيدگى:97/4/10 ساعت 11:30صبح خواهان:صادق خسروى با وكالت 
سحر ديوانى شيشوان به نشانى قائم شهر خ تهران پاساژ رنجبر ط 2 واحد 331 خوانده: سيدذبيح اله ميرزاآقائيان  
ف ميرشــعبان خواسته:مطالبه وجه مبلغ 15,000,000 ريال معادل يك ميليون و پانصدهزار تومان بابت يك فقره 
چك به شماره 942005/460287 عهده بانك رفاه كارگران خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شعبه 9 شــوراى حل اختالف بابل ارجاع و وقت رسيدگى تعيين شده است . به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و دســتور شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب در 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن ظرف يك ماه 
به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغ به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.م/الف
دبير شعبه نهم شوراى حل اختالف بابل

دادنامه
پرونــده:9409981210600711 دادنامــه:9709971210600118 خواهــان: موسســه اعتبارى ملل 
بــا وكالت ســكينه رمضانيــان ف ولى اله –اســتان البرز-كرج خ شــهردارى بين خ 12و13 غربى پــالك 75 واحد 4 
خواندگان:1-غزاله راحمى ف ســيد محمدرضا2-حسى رضائى آسور ف ســهراب ((رأى دادگاه)):درخصوص ادعاى 
موسســه اعتبارى عسكريه با وكالت سكينه رمضانيان به طرفيت1-حســين رضايى آسور2-غزاله راحمى مبنى بر 
الــزام تضامنى خواندگان بــه پرداخت 97,000,000 ريال بابــت قرارداد مورخ 93/3/13 فــى مابين بانك با وام 
گيرنده منيره رضايى با ضمانت خواندگان به انضمام خسارت تاخير به ماخذ 32درصد(وجه التزام) ساالنه از تاريخ 
94/8/17 تا اجراى حكم و خســارات دادرســى دادگاه با اين توضيح كه مفاد قرارداد حكايت صحت ادعاى خواهان 
دارد(ظهــور) كــه دفاع جهت برائت ذمه و ايراد به ســند خواهان به عمل نيامده و خوانــدگان با وصف ابالغ قانونى 
اقدامــى ننمودنــد على هذا باتوجه به مراتب فوق و مســتندا بــه مــود 198-515-519 ق آ د م 1379 حكم به 
الزام خواندگان تضامنى به پرداخت اصل خواســته و خســارت تاخير تاديه به ماخذ 32درصد(وجه التزام)از تاريخ 
94/8/17 تا اجراى حكم كه در اجرا در اين خصوص منوط به ابطال مابه التفاوت تمبر هزينه دادرسى مى باشد و 
نيز پرداخت 3,160,000 ريال هزينه دادرسى و نيز حق الوكاله وكيل مرحله بدوى طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
مى نمايد.رأى دادگاه ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى واخواهى ظرف 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى آمل

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 961307
بدينوسيله درخصوص پرونده كالسه 961307/ د10 اتهامى آقاى عادل كرمى دهالن دايربر خيانت درامانت 
مقرراست دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى خيانت درامانت در شعبه دهم  

داديارى اسالمشهر حضور يابد  تاريخ ابالغ  يك ماه ازنشرآگهى ميباشد.م الف 199 يعقوبى زاده-
داديارشعبه دهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني) آگهي مزايده مال  غيرمنقول پرونده 
اجرايي  كالسه 9500989 مقدار ششدانگ يك دستگاه اپارتمان واقع در سمت 
آن  مترمربع   6/06 مقدار  كه  مترمربع   80/30 مساحت  به  دوم  طبقه  شمال 
پيشرفتگي به فضاي گذر است قطعه18 تفكيكي به پالك شماره157296 فرعي از 
4476 اصلي مفروز و مجزي شده از 112 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش7 
تهران بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت11 مترمربع قطعه 6 تفكيكي 
واقع در شمال طبقه زيرزمين محدود به حدود: حدود آپارتمان شماالً در 3قسمت 
كه 2 و 3 بصورت پيشرفتگي و 2 آن غربي مي باشد اول ديوار و پنجره به فضاي 
گذر شرقا: اول ديوار مشترك كه با واحد اداري مجاور 2 ديوار مشترك با آپارتمان 
مجاور جنوبا در 3 قسمت كه 2 غربي است اول ديوار مشترك با  آپارتمان مجاور 2 و 3 
ديوار است و پنجره به فضاي نورگير مشاعي غربا در 6 قسمت كه 2 شمالي و 4 و 5 
جنوبي است 1و 5 درب و ديوار به راهرو و راه پله مشاعي 2 تا 4 ديوار به آسانسور 
6 ديوار مشترك با آپارتمان مجاور كف و سقف مشترك است حدود پاركينگ شماال 
شرقا جنوبا فرضي به محوطه مشاعي غربا خط مستقيم فرضي است به پاركينگ 5 كف 
روي عرصه و سقف مشترك است كه ذيل ثبت454426 صفحه290 دفتر امالك 
جلد2865 ثبت و مع الواسطه به نام اقاي حسين كردعلي منتقل گرديده است و 
به موجب سند رهني 20247 مورخ 92/9/11 دفتر509 تهران در رهن شركت 
تعاوني اعتبار ثامن االئمه قرار گرفته است كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور 
اجراييه تحت شماره9500989 شده است و برابر نظريه مورخ95/11/4 كارشناس 
رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع است 
در تهران خيابان دماوند بعد از چهارراه آيت نرسيده به سي متري نارمك پالك408 
ضلع شمالي طبقه دوم و مورد ارزيابي ساختماني به صورت سه نبش شماال به خيابان 
دماوند و جنوبا به  كوچه حسيني نماي آجري 5 سانتي اسكلت فلزي قدمت ساختمان 
حدودا 9  سال داراي شش طبقه شامل زيرزمين همكف و چهار طبقه روي آن با دو 
ورودي شرقي و  غربي جمعا شامل 40 واحد مسكوني اداري و تجاري داراي راه پله 
عمومي با كف سنگ و ديوارها اندود گچ و رنگ واحد مورد كارشناسي واقع در ورودي 
غربي ضلع شمالي طبقه دوم با درب ورودي به آپارتمان شيشه اي داراي سالن با كف 
سراميك وديوارها كاغذ ديواري دو اتاق  با كف سراميك ديوارها يكي كاغذ ديواري 
وديگري كاشي پنجره ها پي وي سي دو جداره سيستم گرمايش موتورخانه مركزي 
و سيستم سرمايش كولرآبي ساختمان داراي آسانسور ايفون تصويري و مجهز به 
دوربين مداربسته مي باشد كه بصورت كلينيك دندان پزشكي مورد بهره برداري 
است  شده  ارزيابي  ريال)  ميليارد  (چهار  ريال  مبلغ4/000/000/000  به  و  بود 
و جهت وصول طلب بستانكار  و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه 
مورخ97/3/8 از ساعت 9 الي 12 ظهر  در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع 
در چهارراه جهان كودك ساختمان اجراي اسناد رسمي  استان تهران سالن مزايده از 
طريق مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 4/000/000/000ريال 
فروخته  باشد  داشته  خريدار  كه  قيمت  باالترين  به  و  ريال) شروع  ميليارد  (چهار 
خواهد شد شركت در جلسه براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه 
روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در 
همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد.  طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت 
در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه مزايده در 
جلسه مزايده شركت نمايند.  ضمنا بدهي هاي مربوط به آب و برق گاز اعم از حق 
انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم 
قطعي آنها براي اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال 
موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و. . .  خواهد بود مورد مزايده 

باتوجه به اعالم بستانكار بيمه مي باشد.   تاريخ انتشار آگهي مزايده: 97/2/23 
نقيبي رسمي-  اسناد  اجراي  سوم  اداره  رئيس  الف       11187/م 

و  شرق  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  اينكه  به  نظر  مالكيت   سند  فقدان  آگهى   
جنوب  تهران مستند به نامه هاى 96/429606- 96/5/9 و 96/862488- 
مالكيت  سند  شدن  گم  اعالم  با   96/12/23  -96/1264578 و   96/9/11
شماره  ذيل  شده  امضاء  گواهى  استشهاديه  تسليم  با  آگهى  اين  مورد  ملك 
درخواست  طى  تهران   1292 شماره  رسمى  اسناد  دفتر  در   96/5/9  -9326
وارده 38812- 96/9/13 و 18904- 96/5/9 تقاضاى صدور المثنى سند 
مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت به 
نام خانوادگى: مالك: موقوفه  عميدى نورى  نام و  شرح زير آگهى مى گردد: 1- 
با توليت اداره اوقاف و امور خيريه شرق و جنوب تهران باستناد نظريه  شماره 
44 مورخ 96/8/10 شعبه حقوقي اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه 
بخش  در  واقع  اصلى   3153 از  فرعى   103 پالك:  شماره   -2 تهران.   استان 
11 تهران 3- علت فقدان: جابجايى 4- خالصه وضعيت مالكيت: سند مالكيت 
ششدانگ يك قطعه زمين موقوفه عميدى نورى به مساحت 772/20 متر مربع 
قطعه 6 تفكيكى به پالك 103 فرعى از 3153 اصلى مفروز از يك فرعى از اصلى 
مذكور بخش 11 تهران ذيل صفحه 275 دفتر 402 و ثبت 124958 و چاپى 
680569 بنام موقوفه عميدى نورى ثبت و صادر و تسليم گرديده است.  لذا 
با توجه به درخواست صدور المثنى مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهى ذكر نشده يا مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناى سند مالكيت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضى تسليم خواهد كرد.
  11199/م الف                                       كفيل اداره ثبت اسناد و امالك قلهك – مصطفي دادفر

آگهى ابالغ اجرائيه بدينوسيله به شركت كيميا زرين قائم ثبت شده به 
فرزند  عابدى  مجتبى  اقاى  و  ثبت شركت ها  اداره  در  شماره 474852 
نشانى  به  دو  تهران هر  از  به شناسنامه شماره 941 صادره  محمدعلى 
استناد  به  بانك سپه  مى شود  ابالغ   3 واحد  ربيعى پ 33  كوچه  تهران 
مبلغ  وصول  جهت   94/9/4 مورخ   119496797 شماره  قرارداد 
ريال   3/210/238/415 مبلغ  بر  مشتمل  ريال   3/680/315/644
بابت اصل طلب و مبلغ 470/077/229 ريال بابت خسارت تاخير تاديه 
تا تاريخ 96/5/31 و بعد از آن تاريخ تا تاريخ تسويه كامل مطالبات، طبق 
مقررات عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرائى به 
كالسه 139604001012000892/1 در اين اداره، تشكيل شده و در 
جريان اقدام است.  چون طبق گزارش مورخ 96/7/3 مامور ابالغ شركت 
پست، ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسائى نشانى ميسر نشده 
لذا به استناد تقاضاى وارده شماره 15154 مورخ 96/8/16 بستانكار 
مفاد  االجراء،  الزم  رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  آئين نامه   18 ماده  وفق  و 
اجرائيه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
آگهى مى شود.  چنانچه ظرف مدت ده  (10) روز از تاريخ انتشار اين آگهى، 
كه روز رسمى ابالغ اجرائيه محسوب مى گردد.  اقدام به پرداخت بدهى 
خود ننمائيد، عمليات اجرائى برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
 11201/م الف                                      رئيس اداره دوم اجراى اسناد رسمى - همتيار


