
11 چهارشنبه  30 خرداد 1397  شماره 4770  آگهی

 متن آگهى در پرونده كالسه 5 د / 970076 در اين داديارى متهم اسماعيل 
گل محمدى فرزند سياوش به اتهام كالهبردارى رايانه اى در اين دادسرا 
و  بوده  المكان  مجهول  فوق  متهمين  اينكه  به  نظر  باشد.   مى  تعقيب  تحت 
بدينوسيله  تعيين گرديده است  آگهى  از نشر  ماه پس  به يك  پرونده  وقت 
به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين داديارى 
كوچه  نبش  طالقانى،  راه  از سه  باالتر  خيابان شريعتى،  تهران،  نشانى  به 
فرهاد 2، دادسراى ناحيه 31 حاضر شود در غير اين صورت طبق مقررات 

قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد.
 39040/م الف             داديار شعبه پنجم دادسراى 31 – على فروزنده شهركى

متن آگهى آگهى احضار و ابالغ در اجراى ماده 174 قانون آيين دادسى كيفرى 
انقالب در امور كيفرى و آيين نامه مربوطه به آقاى  دادگاه هاى عمومى و 
وحيد محبى اصل فرزند اكبر فعال" مجهول المكان ابالغ مى گردد كه پرونده 
به كالسه بايگانى 970057 به اتهام كالهبردارى به مبلغ پنجاه و سه ميليون 
تومان تشكيل شده ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 14 
بازپرسى حاضر و از خود دفاع نمايد واال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد گرديد.
دادسراى   14 شعبه  بازپرس  الف                        39041/م   
آبادى خرم  احمد   – آباد)   (سعادت  تهران  دو  ناحيه 

اول داديارى دادسراى  / 950139 شعبه   متن آگهى در پرونده كالسه 1 د 
ناحيه 33 تهران (اوين) متهم: آقاى جواد على گو فرزند: على اصغر به اتهام: 
فعاليت تبليغى عليه نظام تحت تعقيب مى باشد، نظر به اينكه متهم فوق مجهول 
المكان مى باشد بدينوسيله در اجراى مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت 
رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين داديارى حاضر شود در غير اين 

صورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد.
دادسراى  اول  شعبه  داديار  الف              39042/م   
زاده فدائى  آرمين   – (اوين)  تهران   33 ناحيه 

 متن آگهى در پرونده كالسه 970024 متهم حسين نظام امراله به اتهام تهديد 
و تخريب و ايراد ضرب و جرح و توهين موضوع شكايت بهمن ماليى عليشاه 
در  و  متهم  بودن  المكان  به مجهول  عنايت  با  است  گرفته  قرار  تعقيب  تحت 
اجراى مقررات ماده 174 ق. آ. د  دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس 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 آمد.
 39043/م الف             داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

اتهام  به  لرستانى  شهرام  متهم   960392 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن   
كالهبردارى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن 
متهم و در اجراى مقررات ماده 174 ق. آ. د  دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه پس 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 آمد.
 39044/م الف             داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  و  دستور  به  بدينوسيله  آگهى  متن   
و  ابراهيم  فرزند  سعدى  افشين  آقايان  المكان  مجهول  متهمان  به  كيفرى 
به  اتهامى شما  پرونده  گردد.   مى  ابالغ  فرزند محمدصالح  ابراهيم سعيدى 
كالسه 96/29/94 در اين شعبه ثبت و به اتهام قاچاق كاال براى ظرف مهلت 
قانونى يك ماه پس از نشر آگهى تعيين وقت گرديده مراتب در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار كشور درج مى گردد كه متهمين در موعد مقرر خود را به شعبه 
29 ويژه رسيدگى به جرايم قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتى تهران واقع 
در خيابان سپهبد قرنى، نبش خيابان اراك، طبقه دوم معرفى و از اتهام وارده 
اين صورت شعبه غيابا“ به موضوع رسيدگى و راى  نماييد.  در غير  دفاع 

مقتضى صادر خواهد نمود.
قاچاق   29 شعبه  رئيس  الف                   39036/م   
سپهرنژاد  - تهران  حكومتى  تعزيرات  ارز  و  كاال 

آگهى احضار متهم به موجب محتويات پرونده كالسه 139600101177000971 
آقاى عليرضا براكى كه در آدرس اعالمى مورد شناسايى واقع نگرديده و به 
اتهام مباشرت در قاچاق كاال  تحت تعقيب مى باشد لذا مراتب به موجب ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى يك نوبت آگهى مى گردد تا نامبرده ظرف 
يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دفاع و پاسخگويى به اتهام وارده در اين 

شعبه حاضر شود.
 در صورت عدم حضور مطابق مقررات غيابا" درخصوص وى اتخاذ تصميم 

خواهد گرديد.
ويژه  دوم  شعبه  رئيس  الف                             39037/م   
بلورى  – رى  شهرستان  حكومتى  تعزيرات  ارز  و  كاال  قاچاق 

متن آگهى آگهى احضار و ابالغ در اجراى ماده 174 قانون آيين دادسى كيفرى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و آيين نامه مربوطه به آقاى على 
الماسى فرزند جهانگير با كدملى 3932861787 فعال“ مجهول المكان ابالغ مى 
گردد كه پرونده به كالسه بايگانى فوق به اتهام خيانت در امانت و فروش مالى 
غير نسبت به يك دستگاه خودرو پژو 206 تيپ 2 آلبالويى به پالك انتظامى 
759 و 18 ايران 66 تشكيل شده ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در 
شعبه 14 بازپرسى حاضر و از خود دفاع نمايد واال عدم حضور موجب اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد گرديد.  شاكى حسين خالقى راد
دادسراى   14 شعبه  بازپرس  الف                        39038/م   
آبادى خرم  احمد   – آباد)   (سعادت  تهران  دو  ناحيه 

 متن آگهى نظر به اينكه پرونده كالسه 960448 اتهامى زينب بويه پورثانى 
فرزند مهدى دائر بر توهين و ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شكايت خانم 
سمانه فرحمندى فرزند حسن در شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب ناحيه 3 تهران (ونك) مطرح رسيدگى بوده و متهم موصوف نيز در 
حال حاضر متوارى مى باشد به موجب اين آگهى به مشاراليه ابالغ مى گردد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى جهت اداى توضيحات و دفاع از 
اتهام انتسابى در اين شعبه حضور يابد.  بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مقرر شعبه داديارى به صورت غيابى اتخاد تصميم مى نمايد.
دادسراى  ششم  شعبه  داديار  الف        39039/م   
توكليان هدا   – (ونك)  تهران   3 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم امير سهرابى فرزند بشير
شاكى آقاى بهروز اديم و خانم ايران آدينه و شركت تعاونى مسكن آب و فاضالب شهرستان كرمامنشاه و آقاى 
ســعدى آقا مجيدى شــكايتى عليه متهم آقاى امير سهرابى به اتهام انتقال مال غير (كالهبردارى)- جعل سند عادى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988328700212 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو 
شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/7 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/481
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 به 
1- فريده رحمن آبادى 2- قيصر پرورش 3- آزيتا رستمى 4- يداله رستمى كه در پرونده كالسه 970182 جزايى 
به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/5/24 راس ساعت 9 با 
در دســت داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه 

غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/482
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پدرام بريموندى فرزند كيومرث
شــكات اولياء دم مرحوم عماد مرادى به طرفيت پدرام بريموندى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9509988315300341 شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/5/10 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/12/340- نوبت اول : 97/3/30 ، نوبت دوم:97/4/9 
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى اسماعيل سليمانى فرزند بيگلر
شاكى آقاى فرهاد رستم آبادى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى اسماعيل سليمانى فرزند بيگلر به اتهام توهين 
و تهديد به قتل مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988374300273 شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/6 ساعت 09/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9609988601800296 شــعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (112 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709978313500219- شــاكى: 1- آقاى سيامك الفتى فرزند سهراب به نشانى استان 
كرمانشــاه ، شهرســتان كرمانشاه ، شهر كرمانشــاه ، 22 بهمن ، خيابان نوبهار ، كوى دوم ، پالك 12 مجتمع رضا واحد 
9- 2- دادستان دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه ، متهم: آقاى شهرام عبداله پورسياهى فرزند مجيد به نشانى 
كرمانشاه كرمانشاه خيابان گلستان كوچه شهيد شكيبائى پالك 7 طبقه اول ، اتهام: معامله به قصد فرار از اداى دين 
و تعهد مالى (راى دادگاه) حســب مفاد كيفرخواست شــماره 9610438315111476 صادره از دادسراى عمومى 
و انقالب كرمانشــاه آقاى شــهرام عبداله پور سياهى فرزند مجيد متهم اســت به معامله به قصد فرار از اداى دين 
و تعهد مالى با توجه به شــكايت شــاكى ، مالحظه رونوشت آراى صادره از شعبات دهم دادگاه حقوقى و 110 دادگاه 
جزايى سابق و دوازدهم و ششم دادگاه تجديدنظر كرمانشاه و متوارى بودن متهم موصوف و ديگر قرائن و امارات 
موجود در پرونده وقوع بزه از ســوى مشــاراليه محرز و مســلم اســت فلذا دادگاه ضمن انطباق عمل وى با ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى و ماده 19 قانون مجازات اسالمى موصوف سال 1392 وى را به تحمل يكسال 
حبس تعزيرى درجه شــش محكوم و اعالم مى دارد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر مركز استان 

كرمانشاه مى باشد.
رئيس شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى ششدانگ يك قطعه باغ بشماره 69 فرعى از 93 اصلى واقع در سربندان كه ذيل ثبت و 
صفحه 304 دفتر جلد 529 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 139085 بنام آقاى جعفر سميع دريانى صادر و تسليم 
گرديده اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 6788و6787-

1397/2/22 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده 
است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به 
دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام 

متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5243
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ دو قطعه زمين بشماره 420 و 423 فرعى از 103 اصلى واقع در 
مراء كه ذيل ثبت و صفحه 427 دفتر جلد 224 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 820898 بنام خانم بتول على 
محمدى صادر و تسليم گرديده است. سپس مهناز ابوطالبى طبق وكالتنامه شماره 8132-1397/2/23 دفترخانه 
1377 و طبــق وكالتنامه هــاى 202036-1397/3/10 و 202070- 1397/3/13 دفترانه 36 تهران نامبرده 
با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشماره 000138-000139-1397/2/26 بگواهى 
دفترخانه 11 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا ســند معامله باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و 

تسليم خواهد شد. م الف/5244
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: رحيم پرنيان مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: آمنه شبانى به نشانى كاشان بلوار 
شــهيد خادمى كوچه يكم پالك 21 منزل  ، به موجب راى شــماره 1079 تاريخ 96/11/30 حوزه دوم شــوراى حل 
اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت 8/400/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 17/000 تومان و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (96/9/25) لغايت اجراى حكم در حق خواهان راى صادره غيابى است وفق 
تبصــره 2 ماده 306 ق آ د م هزينه اجرا به ميزان نيم عشــر در حق صنــدوق دولت پرداخت گردد. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 

قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004004067-96/09/11 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات مدينه رفيعى 
ميانكوشــكى فرزند خدابخش  در :1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 572/73 مترمربع به شماره 
پالك فرعى 305 مجزى از 79 واقع در ميانكوشــك ســنگ اصلى 10 بخش 17 گيالن. به ادرس واقع در جيرنده 
فاز دو ميانكوشــك   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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 30 /97/03 

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/04/14 
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كوجيل   سنگ اصلى 86  بخش 16 گيالن 
پالك 425 مفروز از 78 در مالكيت خانم وصال ســعيديان  ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ســاختمان به 
مساحت 266/52 مترمربع از مالكيت غالمعلى رجبى كوجيل. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى 
صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 

97/3/30  تاريخ نوبت دوم: 97/4/13  
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مزايده نوبت اول
بموجب پرونده كالسه 963396 اجراى كيفرى سبزوار خانم معصومه شنوايى غريب فرزندعباسعلى با توديع 
وثيقــه ملكى خودبابت ضمانت محكوم عليه حســين فيوجى فرزند رجب بلحاظ عــدم معرفى مكفول خود در مهلت 
قانونى ودســتور ضبط ضمانت،دستور فروش ازطريق مزايده حضورى سه دانگ پالك ثبتى1فرعى از2057اصلى 
بخش2سبزواربشماره ثبت8918صادر كه طبق نظريه كارشناس ارزيابى و كل ششدانگ ملك175مترمربع واقع 
درســبزوار4راه بيهق كوچه گلستان(الداغى)باتوجه موقعيت مكانى واعيان مســكونى جمعا1260000000ريال 
مقوم شــده كه3دانگ مالكيت خانم معصومه شــنوايى غريب كه موردمزايده ميباشــد630000000ريال مقوم 
گرديده است.كه مقرر گرديدملك مذكور روز دوشنبه مورخ 97/4/17 ساعت 9 صبح از طريق مزايده حضورى و 
با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب سبزوار در محل اجراى احكام كيفرى سبزوار به فروش برسد. 
مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به 
خريد مى توانند5روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود. 
الزم به ذكر اســت كه مبلغ 10درصد مبلغ پيشــنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد و 

تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
مرآتيان- مدير اجراى كيفرى سبزوار

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم آســيه راهب به شناســنامه شــماره 12668 به شــرح دادخواست به كالســه 377/97 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين راهب بشماره شناسنامه 3354 در 
تاريخ 97/2/26 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آذر 
راهب فرزند حســين به ش ش 185- 2- آســيه راهب فرزند حســين به ش ش 12668 فرزندان 3- فاطمه 
مخملى كاشان فرزند حسين به ش ش 257 همسر . 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

آگهى اجرائيه
كالســه پرونده:275ش3- مشخصات محكوم له: آقاى بهرام فروغى فرزند دالور ، مشخصات محكوم عليه: 
يعقوب انصارى ، محكوم به: پرداخت بيســت و شــش ميليون و دويست هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
هفتصد و چهل و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
(مــورخ 96/4/17) لغايــت اجراى دادنامه. محكوم عليه مكلف اســت: 1- ظرف مدت ده روز از تاريخ نشــر آگهى 
نسبت به اجراى مفاد راى ياد شده اقدام نمايد 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى را معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم له از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند ظرف 
مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم نمايد اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاى مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى 
فــرار در پرداخــت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارائى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه منعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد 4- عالوه بر موارد 
باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى ميباشد به مواردى از قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين 
دادرسى مدنى مصوب 1379/1/21 و مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 1377/8/10 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/455
رئيس شعبه سوم مجتمع شوراى حل اختالف بوشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
شماره پرونده:97-31 ، خديجه هوت داراى شناسنامه شماره 880 به شرح دادخواستى به كالسه 31-97 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه شادروان كريم بخش هوتى به شناسنامه 
2080 در تاريخ 97/3/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
افراد: 1- خديجه هوت به ش ش 880 و ت ت 1340/4/3 صادره از ح ايرانشهر همسر متوفى 2- اقبال هوتى 
به ش ش 11 و ت ت 1359/6/5 صادره از ح ايرانشهر پسر متوفى 3- زهرا هوتى به ش ش 5970034908  
و ت ت 1372/5/15 صادره از ح ايرانشــهر دختر متوفى 4- زيور هوتى به ش ش 2500  و ت ت 1364/6/1 
صادره از ح ايرانشهر دختر متوفى 5- مسعود هوتى به ش ش 3580058940  و ت ت 1368/06/10 صادره 
از ح ايرانشهر پسر متوفى 6- اردشير هوتى به ش ش 10  و ت ت 1360/6/1 صادره از ح ايرانشهر پسر متوفى 
7- فرشته هوتى به ش ش 6322  و ت ت 1366/11/7 صادره از ح ايرانشهر دختر متوفى 8- دربى بى هوتى 
به ش ش 1م  و ت ت 1363/6/20 صادره از ح ايرانشــهر دختر متوفى 9- ســعيده هوتى به ش ش 6322  و 
ت ت 66/11/7 صادره از ح ايرانشهر دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5/7
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

مفقودى
 118P0129964 برگ سبزخودرو پيكان وانت مدل 1393 رنگ سفيد پالك 56-185ص73 ش موتور
شاســى NAAA36AA3EG716748 و VIN -IRFC931X178716748 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

ســند كمپانى خودرو نيســان پاترول دودرب مدل 1371 رنگ ســفيد روغنى پالك ايران11-922ج47 
شاسى PNK15Z108149 ش موتور Z24003426Z مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى ســايپا مــدل 1395 پــالك ايــران62-782د39 رنــگ ســفيد ش موتور 
M13/5542860شاسى NAS411100G3462259 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: خانم نرجس طحان نوش آبادى ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: على كافى زاده 
فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان كوچه ابوالفضلى پ 13 ، به موجب راى شماره 450/96 تاريخ 96/5/28 
حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت چك شماره 95/4/5-514719 
بابت اصل خواسته و پرداخت 1/605/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه طبق شاخص 
ساليانه بانك مركزى از تاريخ صدور چك لغايت اجراى حكم در حق محكوم له طبق راى غيابى تبصره 2 از قانون 306 
رعايت نيم عشــر از خوانده دريافت شود. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكــوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيــه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كنــد و اگر مالى ندارد 

صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 4 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان جمال كاظمى زريون دادخواستى به طرفيت خوانده مهدى رياحى به خواسته مطالبه وجه ارائه كه در 
حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين به كالسه 97/273 ش111 ثبت گرديده است از آنجا كه حسب اعالم خواهان 
در دادخواست تقديمى خوانده دعوى مجهول المكان مى باشد اينك در راستاى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب به خوانده ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به خواسته خواهان در روز – تاريخ 97/5/15 ساعت 5 در حوزه 
111 شوراى حل اختالف اللجين حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را تحويل بگيرد و اال شورا غياباً رسيدگى 

و صدور راى خواهد كرد. م الف/1147
حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان جمال كاظمى زريون دادخواســتى به طرفيت خوانده هادى رياحى به خواسته مطالبه وجه ارائه كه در 
حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين به كالسه 97/275 ش111 ثبت گرديده است از آنجا كه حسب اعالم خواهان 
در دادخواست تقديمى خوانده دعوى مجهول المكان مى باشد اينك در راستاى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب به خوانده ابالغ مى گردد كه جهت رســيدگى به خواســته خواهان در روز – تاريخ 97/5/15 ساعت 4/5 در 
حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجين حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحويل بگيرد و اال شــورا غياباً 

رسيدگى و صدور راى خواهد كرد. م الف/1146
حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجين

آگهى  مزايده اموال منقول
زمــان برگزارى مزايده 1397/4/17- نوبت مزايده: نوبــت اول ، محل برگزارى مزايده: دفتر اجراى احكام 
مدنى دادگسترى زاهدان ، به استناد پرونده كالسه 910062 ش 1 اجراى احكام حقوقى محكوم عليه حسن شهركى 
فرزند غالمعلى محكوم اســت به پرداخت يكصد ســكه كامل بهار آزادى بابت مهريه در حق محكوم له خانم مهديه 
رحمانــى و حــق االجرا دولتى ، كه محكوم له جهت اســتيفاى حقوق خود بدوا تقاضاى توقيف و مزايده يك دســتگاه 
اتومبيل كاميون بارى رنو ميدالم 16/270 اچ دى به پالك انتظامى 338 ع 16- ايران 85 نموده كه پس از تشريفات 
قانونى و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى به شرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته: يك دستگاه اتومبيل كاميون 
رنو ميدالن به پالك انتظامى 338ع16- ايران 85 واقع در پاركينگ جنب پادگان شهيد عامرى به رنگ سفيد مدل 
1385 دو محور شــش چرخ 1= بعلت نبود ســوئيچ بازديد از داخل اطاق خودرو و موتور آن ميسر نشد 2= شيشه 
جلو شكسته گلگيرهاى جلو و سپر جلو داراى خوردگى مختصر ميباشد كه بر اثر قرار گرفتن در مجاورت آفتاب جلو 
پنجره هاى آن داراى پوسيدگى شده است الستيك متوسط با توجه به موارد فوق ارزش وسيله نقليه مزبور با توجه 
بــه مدل آن 1385 مبلــغ 950/000/000 ريال (نهصد و پنجاه ميليون ريال) تعيين مى گردد با توجه به تقاضاى 
فــروش خودرو از طريق مزايده عمومى و عدم پرداخت محكوم به توســط محكوم عليــه اين اجرا قصد دارد در روز 
شــنبه 1397/4/17 ساعت 9 تا 11 با حضور نماينده محترم دادستان و همچنين محكوم له در محل اجراى احكام 
حقوقى دادگســترى زاهدان از طريق مزايده عمومى اموال توقيفى محكوم عليه را به قيمت كارشــناس به فروش 
برساند طالبين و خريداران مى توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى 
اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند بديهى است اموال مزايده به كسى فروخته خواهد شد كه 
باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار مى بايستى مبلغ 10 درصدى پيشنهادى مزايده را فى المجلس بحساب 
سپرده دادگسترى زاهدان واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه بحساب سپرده دادگسترى واريز و تحويل اجراى 
احكام مدنى نمايد و پس از تائيد مزايده توسط دادگاه محترم صادر كننده حكم تقاضاى انتقال مالكيت اموال نمايد 
و در صورت عدم تائيد مزايده توسط دادگاه مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتى كه 
خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد 
پيشــنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داشــت تشريفات 
مزايــده بــا رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى و ماده 129 اجرا خواهد شــد به اســتناد ماده 131 
قانــون اجراى احكام مدنــى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز مى تواند در قبال طلب خــود از اموال مورد مزايده 

قبول نمايد. م الف/777
 مدير دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد محمودى داراي شماره شناسنامه 31 به شرح دادخواست به كالسه 97/37 اين دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محســن محمودى به شــماره شناســنامه 4 در تاريخ 
97/3/22 در اقامتــگاه دائمــي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
محمودى پدر متوفى مرحوم محســن محمودى ش ش 31 -2- دنيا نوذرى همســر مرحوم محســن محمودى ش ش 
928- 3- زهــرا محمودى مادر مرحوم محســن محمودى ش ش اختصاصــى 4120511790 – 4- زينب محمودى 
فرزند مرحوم محسن محمودى ش اختصاصى 4121466195- 5- ضحى محمودى فرزند مرحوم محسن محمودى 
ش اختصاصى 4121645812 ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم نســرين كرمى داراي شــماره شناســنامه 52274 به شــرح دادخواست به كالســه 97/31 اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه عاقل به شــماره شناســنامه 460 
در تاريــخ 1394/8/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- نســرين كرمى فرزند مرحومه فاطمه عاقل ش ش 52274- 2- سوسن كرمى فرزند مرحومه فاطمه عاقل ش 
ش 4301 – 3- على كرم كرمى همســر مرحومه فاطمه عاقل ش ش 69 ضمن انجام تشــريفات قانوني درخواست 
مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

دادنامه
شماره پرونده: 96-842 ، شماره دادنامه: 87/97 - تاريخ رسيدگى: ...- ، بتاريخ 97/2/12 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه - تحت نظر 
است قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى / خانم زهره جعفرى منش فرزند حسين به وكالت آقا/ خانم .... به 
طرفيت آقا / خانم 1- احمد نظرى 2- سيد ميالد موسوى 3- فريده نصيرزاده اردستانى به خواسته مطالبه وجه به 
ميزان ريال 62/000/000 ريال بابت چك شــماره 401125 به تاريخ 93/5/22 عهده بانك ســپه با اين توضيح 
كــه خواهان اظهار داشــته خوانده رديف 1 مبادرت به صدور چك مزبور در وجه حامــل نموده و خوانده رديف 2و3 
نيز با امضاى ظهر چك ضمانت وى را بر عهده گرفته است فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق 
چــك مزبــور و نيز گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى مزبور در يد 
مدعى كه داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگرديده و در خصوص مســتندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل 
نياورده اند عليهذا قاضى شورا توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشتن وصف تنجيزى و 
تجريدى اسناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك در مهلت قانونى واخواست گرديده دعوى خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مستنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
310و313و315 از قانــون تجارت (ناظر بــر راى وحدت رويه 536 مورخ 69/7/10) و ماده 314 از قانون تجارت 
ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از 
قانون صدور چك مصوب تشخيص مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 62/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراى 
حكم طبق نرخ شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاسبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى 

آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى مزايده مالى غير منقول (اسناد ذمه) پرونده كالسه 9600130
يك دانگ هفتصد و پانزده ده هزارم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
600 مترمربع پالك 913 فرعى از سنگ 56 اصلى واقع در قريه مشاء حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به 
طول 15 متر به خيابان 8 مترى شرقا به طول 40 متر مرزيست به قطعه 394 جنوبا به طول 15 متر مرزيست به قطعه 
400 غربا به طول 40 متر مرزيست به قطعه 392 كه ذيل ثبت شماره 16670 صفحه 531 فدتر 130 ثبت و مع 
الواسطه به آقاى امير مظاهرى انتقال قطعى گرديده و بموجب سند ازدواج شماره 2729 دفترخانه 88 تهران خانم 
مهشيد مصدق ســوادكوهى در قبال مبلغ 1715000000 ريال در رديف شــماره 139605801058000913 
بازداشت ميباشد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9600130 شده است و برابر نظريه 
مورخ 1396/12/19 كارشــناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد بازداشت عبارت است در هنگام بازديد 
به صورت يك قطعه زمين به مساحت 600 مترمربع محصور با ديوار سنگى و فاقد هرگونه اعيانى و امتياز است و 
انشعابات شهرى بوده و به مبلغ 3300000000 ريال معادل سيصد و سى ميليون تومان ارزيابى شده است و برابر 
گزارش مامور اجراء در تصرف مالك ميباشد پالك فوق از ساعت 9 الى 12 ظهر روز يكشنبه مورخ 1397/4/17 در 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد 
و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 3300000000 ريال شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقدا فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز 
تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد 
شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در 
جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز 
بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى ان اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده 

است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و .... خواهد بود. م الف/5242
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 139504012416000201/2 
يك دســتگاه ســوارى پژو پارس ســفيد روغنى مدل 1394 به شــماره انتظامى ايران 69-227 و 155 
متعلق به آقاى هوشــنگ خرمالى فرزند امامقلى مديون پرونده اجرايى به شــماره بايگانى 9600068 كه برابر 
گزارش كارشــناس رسمى دادگســترى به شماره چهارده (14) مورخ هشــتم بهمن ماه يكهزارو سيصد و نود و 
شــش شمسى ( 1396/11/08) داراى مشــخصات و توضيحات به شرح ذيل مى باشد: نوع و سيستم سوارى 
پژو پارس مدل 1394، نوع پالك شخصى، نوع سوخت بنزينى، رنگ سفيد روغنى، تعداد سيلندر: چهار سيلند، 
تعــداد محــور: دو محور، تعداد چرخها: چهارچرخ، پالك مشــخصات دارد، پالك بدنــه دارد، وضعيت اتاق و بدنه، 
موتور، گيربكس، شيشه ها، سپرها، ديفرانسيل، صندلى جلو و داشبورد، داخلى اطاق، چراغها، آئينه و سيستم 
برقى همگى سالم و آماده به كار، وضعيت الستيك ها هفتاد(70) درصد عاج، درحال حاضر فاقد بيمه نامه معتبر 
مى باشد. قابليت شماره گذارى نيز دارد، با توجه به مدل ساخت و وضعيت فعلى خودرو كه در باال اشاره گرديد 
به مبلغ ســيصد ميليون ( 300/000/000) ريال ارزيابى و مطابق ماده 101-آيين نامه اجرا قطعيت يافته و 
خودرو فوق در قبال طلب بانك آينده شــعبه گنبدكاووس برابر قرارداد بانكى به شماره 6600027462005 
مورخ 1396/06/25 به انضمام نيم عشــر اجرايى بازداشت گرديده است. لذا  مزايده راس ساعت 9 الى12 
ظهر روز پنج شنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزارو سيصد و نود هفت شمسى (1397/04/14) در محل شعبه 
اجراى ثبت اســناد و امالك آزادشــهر واقع در شهرك شــهيد كالهدوز نبش پاسدار 5 برگزار مى گردد. مزايده 
از مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا" فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى (تا روز 
مزايده اعم از اينكه رقم آن معلوم شــده يا نشــده باشد) به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده 
نقدا" وصول خواهد شد. متقاضيان پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى بستانكار و شعبه اجراى ثبت آزادشهر 
مى توانند از مورد مزايده بازديد نمايند. شــركت در جلســه مزايده براى عموم آزاد اســت و فروش كال نقدى 
است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 
و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: روز چهارشنبه سى ام خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود هفت شمسى 

( 1396/03/30 (  م-الف: 8187
                        بهزاد دلدار – كفيل اداره ثبت اسناد وامالك آزادشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به افشين جوان بخت اظهر ف على
خواهان ســيد حامد ثريا دادخواســتى به طرفيت خوانده افشين جوان بخت اظهر به خواسته كالهبردارى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970129 شــعبه 103 كيفرى دو تنكابن(103 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رســيدگى 97/4/24 ســاعت 8:30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه ،طبق موضوع 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 خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه 103 كيفرى دو تنكابن(103 جزايى سابق)-حسين مجدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد عباس خضرى
خواهــان حامــد قهرمــان پور دادخواســتى به طرفيت ســيد عبــاس خضرى به خواســته مطالبه خســارت 
تاخيــر تاديه-مطالبــه خســارت دادرســى-مطالبه وجــه بابــت ... مطــرح كــه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609981942101013  شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) رامسر ثبت و وقت رسيدگى 97/6/19 ساعت 
11  تعييــن گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى 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 ،نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و استماع شهادت شهود خواهان در 

اين دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به احمد تنهايى كفتررودى ف عزيز
خواهان شــهربانو پاكــزاد لفمجانى دادخواســتى به طرفيت احمــد تنهايى كفتررودى ف عزيز به خواســه 
طــالق به درخواســت زوجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981942101113 شــعبه اول 
دادگاه عمومى(حقوقى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 97/5/3 ســاعت 11:30  تعيين گرديد. حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خواندگان مجهول المكان ذيل:
1-ناصر2-محمدعلى3-على اكبر4-رقيــه همگى جامى فرزندان جواد5-فرخنده اميركاظمى ف كاظم6-

ورثــه مرحــوم على اصغر جامــى (پيمان-احسان-شــيرين-اكرم همگى جامــى و فرخنــده اميركاظمى ف كاظم) 
خواهان: ورثه حســن اختــر محصصى(1-على2-ليال3-رضا همگى اخترمحصصى و 4-زهره افشــار اروميه) با 
وكالــت ليال اختر محصصى دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان:ورثــه جوادجامى(1-ناصر2-محمدعلى3-على 
اكبر4-رقيه همگى جامى فرزندان جواد5-فرخنده اميركاظمى ف كاظم6-ورثه مرحوم على اصغر جامى(پيمان-

احسان-شــيرين-اكرم همگى جامى و فرخنده اميركاظمى ف كاظم)7-ســاهره عباســپور آزاد به خواسته الزام 
به تنظيم ســند رســمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و باشــماره پرونده كالسه هاى 9409981942200836 
دادگاه  دوم  و 970020/ح2 شــعبه  هــاى 940852/ح2  بايگانــى  و شــماره  و 9709981942200020 
عمومى(حقوقى) رامسر  ثبت و وقت رسيدگى 97/6/4 ساعت 10:30 تعيين گرديد.حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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 دردادگاه حاضر گردند.م/الف
مدير دفترشعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى)رامسر-محمدهادى دادور

آگهى مزايده اموال نوبت اول
در پرونده اجرايى 970002 له محمود بديعى با وكالت بابك آزادى و عبدالرضا كميلى پور عليه محمدرضا 
گواهى كاشانى داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اجرا گرديد با مشخصات 
ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:صدوشانزده مميز 
بيست و پنج صدم مشاع از نهصدوهفتاد و نه مميز بيست و دو سهم عرصه و اعيان پالك ثبتى 5 فرعى از 15 
اصلى بخش 2 تنكابن به مســاحت نودوهفت هزارونهصدوبيســت و دومترمربع و صدوشش مميز بيست و پنج 
صدم ســهم مشــاع از نهصدوهفتادونه مميز بيست و دو ســهم عرصه و اعيان حدود اربعه ملك: شماال به طول 
395 متر به قطعه سوم تفكيكى ، شرقا به طول 250 متر سيم خاردار است به جاده احداثى منابع طبيعى جنوبا 
به طول 388 متر به قطعه 10 تفكيكى غربا به طول 250 متر به قطعه شش تفكيكى فواصل يادشده چپر سيم 
خاردار اشــتراكى اســت.ارزش ســهم ملكى محكوم عليه محمدرضا گواهى كاشانى به مقدار فوق الذكر جمعا به 
مبلغ 6379363166 ( شــش ميلياردوســيصدوهفتادونه ميليون وسيصدوشصت و سه هزارويكصدوشصت 
و شــش ميليون)ريال برآورد گرديده اســت.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه وكسانى كه 
باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شــده و مى بايســت ده درصد قيمت 
پيشــنهادى را نقــدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايــده تاديه نمايند.در صــورت عدم تاديه مبلغ 
باقيمانــده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده: 

پنج شنبه 97/4/28  ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 960976 مدنى شــورا له سكينه اسدى عليه ايمان رسولى كوچكسرايى مبنى 
بر مطالبه وجه كه مال غيرمنقول شخص ثالث عليرضا كيانى نژاد واقع در بابلسر-شهرك آزادگان خيابان آزاده 
4 جنب آژانس المهدى اولين كوچه ســمت غرب توقيف گرديد و شــامل شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 
530 مترمربع مى باشد كه فاقد هرگونه اعيانات و تأسيسات مى باشد و محدوده آن با ديوارهاى بلوكى سيمانى 
مشــخص بوده و ســند ثبتى مجزى نيزندارد .مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار 
گرفته و ارزش شــش دانگ ملك صدراالشــاره مجموعا 1,000,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه 
در تاريخ 97/4/26 روز يكشنبه  از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  
بابلســر به فروش خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده 
مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك 

ماه پرداخت نمايد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

دادنامه
پرونــده:9609981291400588 خواهان:كاظــم اســداله پــور ف محمد با وكالت ســكينه خداداديان 
ميــرى ف شــعبانعلى خوانده:منصــوره بادكوبــه خواســته:الزام به تنظيم ســند و انتقال رســمى ملــك ((رأى 
دادگاه)):درخصــوص دعوى كاظم اســداهللا پور ف محمد با وكالت ســكينه خداديان ميرى بــه طرفيت منصوره 
بادكوبه به خواسته(الزام خوانده)به تنظيم سند رسمى و انتقال مورد معامله به اين توضيح كه خواهان مدعى 
است خودروى سوارى هيونداى آزرا به شماره انتظامى 876/82ل35 شاسى KMHFC41DP7A152269ش 
موتــور C6DB6A691679 را خريدارى نموده و بعد از تعويض پالك و گرفتن برگ ســبز ســند خودرو دعوى 
فوق را طرح نموده در مقابل نيز دفاعى از ســوى خوانده به عمل نيامده حاليه دادگاه با بررســى اوراق پرونده و 
مستندات ابرازى خواهان كه نقل قراردادى ايادى ماقبل ايشان به خوانده دعوى برمى گردد(برگ 12 پرونده) 
و پاســخ اســتعالم از پليس راهور بابلســر كه مالكيت انتظامى خودرو را خواهان دعوى اعالم داشــته از اين رو 
مســتفاد از ماده 29 قانون رســيدگى به تخلفات رانندگى كه نقل و انتقال خودرو را در قالب سند رسمى الزام 
دانســته و طبعا ايجــاد تكليف قانونى مالــك مقدم به انتقال رســمى خودرو،دعوى خواهــان را در ماهيت وارد 
دانســته و حكم الزام  خوانده به تنظيم ســند رســمى خودرو فوق الذكر به نام خواهان(در يكى از دفاتر اسناد 
رسمى)صادر و اعالم مى دارد و درخصوص خواسته انتقال مورد معامله نيز منصرف از اظهارنظر نفيى يا اثباتى 
در ماهيت امر به جهت استرداد دعوى از سوى وكيل خواهان به شرح صورتجلسه 96/11/4 اين دادگاه قرار 
رد دعوى ايشــان مطابق بند ب از ماده 107 ق آ د م صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره در قســمت اول غيابى 
است ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه بوده سپس ظرف بيست روز به مانند 

قسمت دوم رأى وفق مقررات قابل اعتراض تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
قاسم نبى زاده كبريا-رييس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى بابلسر

اجراييه
ش بايگانى شعبه:930537 محكوم له: موسسه اعتبارى عسكريه-سيد امين جوادى و محمدرضا مروجى-

سارى خ قارن محكوم عليهم:1-سامان صمدى ف على اكبر2-رمضانعلى قاسمى ف رجب3-رضا رشيدى قادى ف 
حسينعلى4-على اكبر صمدى ف على اصغر5-فرح اكبرى هوالرى ف نبى اهللا ((محكوم به)):به  موجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9710091510400019 و شماره دادنامه مربوطه 9309971510401457 
محكــوم عليهم متضامنا محكوم اند به پرداخــت هفتادودوميليون و پانصدهزار(72,500,000)ريال و پرداخت 
روزانــه 51986 ريــال به عنوان وجه التزام از تاريخ 93/6/5 تا زمان تسويه(براســاس قرارداد فيمابين)كه 
هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد و پرداخت چهارميليون وهشــتصدوپنجاه هزارريال(4,850,000)ريال بابت 
هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل از باب تســبيب در حق محكوم له و نيز پرداخت هزينه نيم عشر دولتى به 

مبلغ 3,625,000 ريال در حق دولت.م/الف
رييس شعبه 4 دادگاه حقوقى سارى-اسماعيل پور

آگهى حصر وراثت  
آقاى ســيد بزرگ ابراهيمى ش ش 9 به شــرح دادخواست به كالســه 970332 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  ســيد على اصغر ابراهيمى ش ش 666 در تاريخ 
97/3/5 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضــى- پســر متوفى2-صغرى اندرزا ف على محمد ش ش 1026 همســر متوفى3-ســيد حســين ش ش 
2420   4-ســيد محمود ش ش 8   5-ســيده زهرا ش ش 17   6-ســيده ســاره ش ش 11   7-سيده هاجر 
ش ش 91   8-ســيده زهــره ش ش 2806   9-ســيده ماهــروزه ش ش 42   10-ســيده صديقه ش ش 9   
11-ســيده معصومه ش ش 17   12-ســيده ليال ش ش 34 همگى ابراهيمى   نام پدر: على اصغر-فرزندان 
متوفى، اينك 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 شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى شيداله مالئى پرورى ش ش 116 به شرح دادخواست به كالسه 970164  از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نســرين مالئى پــرورى ش ش 26576 در تاريخ 
91/11/10 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پدر متوفى2-هوشــنگ حســين پور ف حيدرعلى ش ش يك همســر متوفى3-اهورا حســين پور ف 
هوشنگ ش ش 2151001776 پسر متوفى4-سيده زهرا ميرى سقنديكالئى ف سيدعلى اكبر ش ش 5578 
مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يــا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانــم فاطمــه بنائــى ش ش 2080015729 به شــرح دادخواســت به كالســه 970333 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد بنائــى ش ش 457 در تاريخ 
97/3/20 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى- دختر متوفى2-سعيد بنائى ف محمد ش ش 495 صادره سارى پسر متوفى3-پروانه مقيمى ف فضل 
اله ش ش 68 صادره آمل همسر متوفى، اينك 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:4/96/543 دادنامه:848-96/11/17 خواهان:موسســه تعاونى اعتبــار ثامن االئمه با وكالت 
محمود درويش ترابى و فاطمه خدادادى خوانده:محمدرضا وفايى نژاد-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص 
دعواى موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت محمود درويش ترابى و فاطمه خدادادى به طرفيت محمدرضا 
وفايى نژاد ف شيرآقا به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 90,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شــماره 15102/969106-96/6/15 به مبلغ فوق عهده 
بانك تجارت شعبه فردوسى سارى باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خوانده ذيل چك و 
باتوجه به وجود اصل چك مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به اين كه 
خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش 
و پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به محتويات پرونده 
دعواى خواهان را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با اســتناد به مواد 198-519-522 ق آ 
د م مصــوب 1379 و مــواد 310و313 قانون تجارت و استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك 
مصــوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت 90,000,000 ريال بابت 
اصل خواســته و 2,195,000 يال هزينه دادرسى و 3,240,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد 
در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

اجراييه
ش پ :2/96/521 محكوم له:جواد رفيعى ف محمدحســين با وكالت حســن مختارى محكوم عليه:نرگس 
خاتون مهدوى-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 638-96/10/30 شــعبه دوم شوراى حل اختالف سارى 
ك قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت يكصدميليون ريال اصل خواســته هم چنين پرداخت 
يك ميليون وسيصدوبيست هزارريال هزينه دادرسى و سه ميليون و ششصدهزارريال حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست(96/9/1)تا اجراى حكم و هزينه اجراييه و نيم عشر 
دولتى طبق تعرفه.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابــالغ ايــن برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا 
انجــام تعهــد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى 

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

دادنامه
پرونــده:11/935/96 دادنامــه:85-97/2/11 خواهان:احمد خليليان ف اكبر –بابــل كمربندى غربى 
توحيد 64 س رســتگار ط ســوم خوانده:حســين امينى راد ف على-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه ((رأى 
قاضــى شــورا)):پيرامون دعــوى مطروحه احمــد خليليان ف اكبر به طرفيت خوانده حســين امينــى راد ف على 
به خواســته مطالبه وجه به مبلغ صدودوميليون و ســيصدهزارريال ، مطالبه هزينه دادرســى و خســارت تاخير 
تاديه،خالصه ادعاى خواهان چنين است كه خوانده به  موجب صدور يك فقره چك به شماره سريال 773878-
95/7/12 عهده بانك ملى به ميزان خواســته به وى مديون گرديده در سررســيد از تاديه دين خويش امتناع 
نموده منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت از ناحيه بانك محال عليه گرديده اســت لذا صدور حكم به شرح 
خواسته بر محكوميت خوانده را خواستار گرديد خوانده در جلسه رسيدگى حاضر نگرديد و دليل و دفاع موجهى 
مبنــى بر پرداخت دين ارائه ننمود شــورا باتوجه به مراتب مفاد دادخواســت تقديمى خواهان ، مالحظه تصوير 
مصــدق چك و گواهينامــه عدم پرداخت صادره از ناحيه بانك محال عليه عدم ايراد خوانده به اصالت مســتند 
مدركيه ابرازى هم چنين عدم ايراد به اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه يا برائت ذمه خويش با عنايت به اين 
كه صدور ســند تجارى داللت بر اشــتغال ذمه صادركننده دارد لذا با احراز وجود دين و اشــتغال ذمه خوانده 
بقاى دين اســتصحاب گرديده مســتفاد از مواد 198-515-519-522 ق آ د م و ماده 413و314 ق تجارت 
حكــم به محكوميت خوانده به پرداخت صدودوميليون و ســيصدهزارريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 
يك ميليون و سيصدوشصت هزارريال هزينه دادرسى هم چنين مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص 
مصلحــت نظام ناظر بر تبصره الحاقى به مــاده دو قانون صدور چك مصوب 1355 با اصالحات بعدى به پرداخت 
خســارات تاخير تاديه از سررســيد چك تا هنگام پرداخت برمبناى نرخ تورم اعالمى از ناحيه بانك مركزى ايران 
در حق خواهان صادر واعالم مى دارد. رأى صادره غيابى است و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل 

واخواهى سپس در مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى حقوقى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف بابل-حسين كاردگر

     


