
11 یک شنبه  10 تیر 1397  شماره 4779  آگهی
آگهى حصر وراثت

آقاى محمدعلى توســلى ف غالمعلى به شــرح دادخواستى كه به شــماره 4/97/326 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محســن توسلى ف محمدعلى ش ش 
2220059480 در تاريخ 97/3/12  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-ليال 
محمودى ف بهرام ش ش 0014601605 همســر متوفى2-ليانا توسلى ف محسن ش ش 2131589255 دختر 
متوفى3-محمدعلى توســلى ف غالمعلى ش  ش961 پدر متوفى4-نوش آفرين داودى ف معصومعلى ش ش 15 
مادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 چهارم شوراى حل اختالف آمل-سيد شعبان آقاجانى مير

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به بابك مورى بازفت فرزند جهانگير
ش بايگانى شــعبه:970282 خواهان سيد محمود سيدقاســمى آقاملكى دادخواستى به طرفيت بابك مورى 
بازفــت بــه خواســته الزام به فك پــالك خودرو بدوا به دســتور موقت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9709981110100276 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بابل ثبت و وقت رسيدگى 97/6/18 ساعت 12 تعيين 
گرديد. حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از  جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.(( مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگسترى 

بابل-كدپستى4713658739)).م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) بابل-سارا قلمى اصفهانى

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده نيابتى به كالسه 960348 اجراى احكام مدنى محكوم عليها 1-على برزگر2-جمال برزگر به نشانى 
روستاى بادله به پرداخت 656,865,091 ريال در حق محكوم له على اكبر رزمجو محكوم گرديد.محكوم عليه تاكنون 
نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى ملك و بازداشت قبلى نسبت به مازاد بهاى ملك توسط قدرت 
اله رحمتى بندار به شــماره ثبت 50951 صفحه 205 جلد 29 شــماره پالك 151 فرعى از 48 اصلى بخش 4 ثبت 
مياندرود و طبق نظريه كارشناسان ملك واقع در روستاى بادله شماال به طول 15متر به متصرفى رمضان نژاد جنوبا 
به طول 14/70 متر به خيابان شرقا در دو قسمت 2/80 متر و 9/90 متر به متصرفى برزگر غربا به طول 11 متر 
متصرفى آهنگرى و داراى امتيازات آب و برق و گاز و در پهنه عرصه يك واحد ساختمان تجارى در همكف با اسكلت 
فلزى،سقف طاق ضربتى،كف سراميك ، بدنه و سقف اندود گچ با درهاى كركره برقى و شيشه سكوريت با قدمت 13 
سال قيمت ملك باتوجه به موقعيت مكانى و اعيانى 4,500,000,000 ريال برآورد شده مازاد بهاى ملك مذكور در 
تاريخ 97/4/30 روز شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و به فروش 
مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به دفتر اجراى احكام مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد 
از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده 
بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده 

به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
                         مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده نيابتى به كالسه 960690 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مهران پيرايى ف رمضانعلى به نشانى 
روستاى برگه به پرداخت 130 عدد سكه تمام بهار آزادى به نرخ روز اصل خواسته در حق محكوم له زهرا جعفريان 
محكوم گرديد محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى قطعه باغ تامسون 5 ساله با 
فاصله 4 در 4 به مساحت 2550 مترمربع و طبق نظر كارشناسى شماال وصل به جاده بين مزارع جنوبا به متصرفى 
عبدالعلى اسفنديارى شرقا به متصرفى رحمت اسفنديارى غربا به متصرفى مرضيه اسفنديارى و داراى يك حلقه 
چاه آب ســطحى 6 الى 7 متر به صورت مشــاع و مجهز به سيســتم قطره اى كه بر اثر ســرماى سال 1395 درختان 
آســيب ديده و در شــمال ملك با پايه چوبى و سيم خاردار محصور شده ، سهم االرث مهران پيرايى يك دوم از كل 
عرصه به مساحت 1275 مترمربع با توجه به موقعيت ملك و امكانات به قيمت 446,250,000 ريال برآورد شده 
، ملك مذكور در تاريخ 97/4/27 روز چهار شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود 
بــه مزايــده و به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به 
دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى است كه 
باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك 
مــاه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامــل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت 
سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع 

تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

دادنامه
تاريــخ رســيدگى 97/3/23- شــماره پرونده 970026- شــماره دادنامــه:1235-97/3/27 ، مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند، خواهان: جعفر شــكرى به نشــانى آدرس دماوند روستاى بهر 
كوچه شــهيد ناصر حســنى منزل شــخصى ، خوانده: مهدى عطايى آدرس مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه ، 
گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت به كالســه فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت فوق العاده شــعبه به تصدى امضاء كنندگان ذيل تحت 
نظر قرار گرفت باتوجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــعبه اول ختم رسيدگى 
اعــالم و به شــرح زير مبادرت به صــدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى جعفر شــكرى به 
طرفيت مهدى عطايى به خواســته مطالبه مبلغ 25/000/000 ريال بابت يك فقره ســند عادى با احتساب كليه 
خســارات ناشــى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خســارت تاخير تاديه ، با التفات به اينكه ارائه سند عادى 
از ناحيه خواهان حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته در عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات 
مذكور در يد عادى، داللت بر بقاى دين و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و 
اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلسه شورا حضور نيافته و ايراد و دفاع موثرى در قبال 
دعوى مطروحه معمول نداشته و مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده و همچنين خوانده دليلى 
مبنــى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده اســت ، لذا با اســتصحاب دين خوانــده دعوى خواهان را محمول 
بر صحت تلقى و مســتندا به مــواد 198و515و519و522 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواســته به انضمام هزينه دادرســى 
به مبلغ 370/000 ريال خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/1/15 لغايت اجراى كامل حكم 
طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين حوزه و پس از انقضا ظرف مهلت بيست 

روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى دماوند مى باشد. م الف/416
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمد يكه رنجبر ف رمضان
خواهان يوســف غالمى جانبهان دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد يكه رنجبر به خواســته الزام به تنظيم 
ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200174 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس 
آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/16 ســاعت 10:30 تعيين گرديد . حســب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
                مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

                         آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فرزين اكبرى كلهرى
خواهــان كوروش اكبرى كردســتانى دادخواســتى به طرفيــت خواندگان1-فريدون 2-فرزيــن 3-فريبرز 
4-فرانگيز5-فريده 6-فتانه 7-فرشته 8-فيروزه همگى اكبرى كلهرى 9-ركسانا قباديان10-گيلدا قباديان11-
فاطمه ســاعى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200125 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/20 ســاعت 9  تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.م/الف
                مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

حصروراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه برزوئى داراى شناسنامه شماره 886 به شرح دادخواست به كالسه 97/4/2-2512 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسين افصح المتكلمين به 
شناسنامه 0780004876 در تاريخ 1393/2/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-فاطمه برزوئى ش ش 886 فرزندحسن متولد 1352 مادرمرحوم-ورثه ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به صادق حسين پور ف يوسف 
خواهان سيده زهرا علوى ف عباس دادخواستى به طرفيت صادق حسين پور ف يوسف به خواسته طالق مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981210900047 شعبه 9 دادگاه خانواده آمل ثبت و وقت رسيدگى 
97/5/20 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب  دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
شود 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 در دادگاه حاضر گردد.ضمنا داور خود را 

به شعبه معرفى نماييد.م/الف
منشى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى آمل-فاطمه بهارلو

دادنامه
تاريــخ رســيدگى 97/3/9- شــماره پرونــده 960172- شــماره دادنامــه:1223-97/3/23 ، مرجع 
رسيدگى: حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند، خواهان: بهمن پناهى امرائى آدرس گيالوند شهرك سپاه غربى 
پ 18 واحد 8 ، خوانده: محســن دهقان آدرس مجهول المكان، خواســته: مطالبه وجه سند عادى ، در وقت فوق 
العاده جلســه شــعبه اول شــوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
امر تحت نظر اســت ، اين شــورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى اعضاء محترم 
شــورا كه با اعالم خاتمه رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در خصوص 
دعوى بهمن پناهى امرائى بطرفيت محسن دهقان به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ريال به مستند ارائه 
شــده يك فقره ســند عادى منسب به خوانده كه مصون از تعرض مشــاراليه واقع شده و نظر به اينكه خوانده 
تعرضى به مســتند تقديمى دليلى بر پرداختت آن ابراز نموده اند با اســتصحاب بقاى دين بر ذمه مديون دعوى 
خواهان ثابت و وارد تشــخيص و مســتنداً به مواد 198و 519 قانون آئين دادرسى حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت 70/000/000 بابت اصل خواســته و 992/500 خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه دين بر 
مبناى شــاخص ســاالنه اعالمى از طرف بانك مركزى در حق خواهان صادر  و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از انقضاء آن ظرف بيســت روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم شهرستان دماوند مى باشد.  م الف/417
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

متن آگهى
تجديدنظر خواه آقاى على اصغر حســنى مقدم و غيره دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر 
خواندگان (46 نفر)، على مهدوى دوســت ، فاطمه حاجى مهدى ، پروين رجب على ، عفت مشــهدى آقايى ، مهدى 
حــاج مهــدى ، مرتضى حاج مهدى ، بتول حاجى مهدى ، غالمرضا مهديانى ، رضوان شــاه محمدى ، محمد حاج مهدى 
، فاطمه رجبعلى ، اقدس مهديانى ، حســن حســنى فرزند ســيف اله ، مجيد شاه محمدى ، عصمت مشهدى آقايى 
، فامطمه حاجى رفيعى ، مرتضى مشــهدى آقايى ، مولود مهدوى دوســت ، مژگان حاج مهدى ، عليرضا مهديانى ، 
شهناز انصارى ، مصطفى شاه محمدى ، على اصغر حاجى رفيعى ، محمد حسن مهدوى دوست ، زهره شاه محمدى 
، زهرا حاجى مهدى ، جعفر مهديانى ، معصومه حاج مهدى ، افتخار الملوك مهديانى، رضا روحانى ، عشرت مهدوى 
دوست ، رضا حاج مهدى ، فروغ شاه محمدى ، مهدى شاه محمدى ، محمدرضا مهديانى ، محمد شاه محمدى ، شهال 
انصارى ، مجتبى مهدوى دوســت ، ابوالحســن حاجى رفيعى ، محمداقا خطيبيان، زهرا حاجى رفيعى ، محمد رهبر 
نيا ، جالل حاج مهدى  ،كاظم مشــهدى آقايى ، مصطفى انصارى ، صغرى حاجى رفيعى ، نســبت به دادنامه شــماره 
9709972210200100 و در پرونده كالســه 950701 شــعبه دوم حقوقى دماوند  تقديم كه طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى 
را دريافت و چنانچه پاســخى داريد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/421
 منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حسن خانى فرزند خان آقا
خواهــان  آقــاى / خانــم نــور محمــد مهرانى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقــاى / خانم حســن خانى 
مجهــول المــكان به خواســته اعالم فســخ قــرارداد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982210300647 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/5/8 ساعت 12/15 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و 

اجراى قرار كارشناسى در دادگاه حاضر گردد. م الف/413
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى آيت اله موسوى فرزند سيد قنبر 
خواهان خانم معصوم صفرى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى آيت اله موســوى فرزند ســيد قنبر به 
خواســته طالق زوجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210100775 شعبه 
اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/16 ساعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و استماع اظهارات شهود در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/420
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى داوود محمدزاده فرزند اميرحسين 
خواهــان خانم ليال خدادادى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى داوود محمد زاده فرزند اميرحســين 
به خواســته حضانت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709982210100273 شعبه 
اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/15 ساعت 
10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/419
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا كامياب مقدم فرزند رمضان 
خواهان خانم كبرى على پور فرزند عبداله دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى رضا كامياب مقدم فرزند 
رمضان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709982210100271 
شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/15 
ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/418
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم بهناز مرادى ميرابادى رضا عظيم پور مقدم
خواهان  آقاى / خانم ســهيال بنى فاطمى كاشــى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم بهناز مرادى 
ميرابادى رضا عظيم پور مقدم به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9609982210300549 شعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
ثبت 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 ، و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى و اجراى قرار كارشناسى در دادگاه حاضر گردد. م الف/412
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم اسداله توكلى ، مهوش توكلى هر دو مجهول 
المكان 

خواهــان  آقاى / خانم نجمه رضايى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم اســداله توكلى ، مهوش 
توكلى هر دو مجهول المكان به خواســته ابطال راى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982210300058 شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1397/5/6 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبقه 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و 

اجراى قرار كارشناسى در دادگاه حاضر گردد. م الف/414
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سعيد هاشمى مجهول المكان
خواهان  آقاى / خانم ســاره مظفر خانى دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى 
/ خانم ســعيد هاشمى نســبت به دادنامه شماره 9709972210300113 در پرونده كالسه 950533 شعبه 
ســوم حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
تجديدنظــر خوانــده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا تجديدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد. 
در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 

شد. م الف/415
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار متهم آقاى شهريار ميرزائى رئيس وند
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد طبق گزارش مرجع انتظامى شــكايتى عليه شما بنا بر مشاركت 
در فروش 47 گرم مواد مخدر از نوع هروئين مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرســى دادسراى 
دماوند به كالســه 970190 ثبت و تحت رسيدگى است بنا بر اعالم و درخواست مرجع انتظامى به لحاظ مجهول 
المكان بودن شــما با اســتناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از ان ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر 
آگهى در اين شعبه حاضر شويد ، ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در 

صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/422
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

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

برابر راى شــماره 139760322002000213 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
اقــاى اميد شــيبك فرزند حمزه بشــماره شناســنامه 171 صــادره از زابل در يك باب منزل به مســاحت 239 
مترمربــع پــالك663 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش دو سيســتان محرز گرديده اســت. لــذا به منظور اطالع 
عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند ازتاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: يكشنبه 1397/4/10- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/4/25
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى
چــون تحديد حدود ششــدانگ يــك باب منزل پــالك 19184 فرعى از يــك – اصلى واقــع در بخش دو 
سيســتان كوچه يكم منشــعبه از بلوار بختيارى مورد تقاضاى محمد بردبار گلوى فرزند غالم كه تاكنون به عمل 
نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز دوشنبه 97/5/6 در ساعت 8 صبح محل 
شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند تا در روز تعيين 
شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق و يا نماينده قانونى وى 
حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض 
مجاوريــن نيز برابر مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته 
خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- 
اعتــراض بــه تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و20 قانون ثبت مى بايد توســط معترض ظرف مدت 
يكمــاه از تاريــخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواســت بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى 
الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تســليم و رســيد دريافت دارد و اال حق او ســاقط خواهد شــد. م 

الف/613- تاريخ انتشار: يكشنبه 97/4/10
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم ملك ناز  قاســمى دادكان به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر 
اسناد رسمى شماره 45 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت مقدار 8 سهم مشاع از 192 سهم ششدانگ 
مزرعه و چشــمه ســار گل شــير پالك 1084 – اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچســتان شــهر خاش 
روســتاى افضل آباد به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده است كه 
ملك مذكور در رهن و بازداشت نمى باشد. لذا مراتب باستناد ماده 120 – آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت مذكور نزد 
خود مى باشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 

اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار:97/4/10- م الف/171
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم عايشه شهنوازى به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى 
شماره 19 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 76 فرعى از 741- اصلى 
واقــع در قطعه يك از بخش چهار بلوچســتان شــهر خاش روســتاى افضل آباد به علت جابجايــى مفقود گرديده 
و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده است كه به موجب نامه شــماره 8809855413600048-

91/7/9 داديار محترم شــعبه دوم دادســراى عمومى و انقالب خاش در قبال مبلغ يك ميليارد ريال بازداشت 
مى باشــد. لذا مراتب باســتناد ماده 120 – آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كســى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر 
اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم و 
رســيد دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در 
صورت اعتراض ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ 

انتشار:97/4/10- م الف/172
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى غالمرضا قلندرزاهى به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رســمى شــماره 45 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يكباب منزل پالك 375 فرعى از 697 
اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش خيابان 12 مترى منشعبه از خيابان انقالب به علت 
جابجايى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده است كه ملك مذكور در رهن و بازداشت 
نمى باشــد. لذا مراتب باســتناد ماده 120 – آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر 
اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم و 
رســيد دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در 
صورت اعتراض ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ 

انتشار:97/4/10- م الف/170
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى مزايده اموال منقول 
در پرونده اجرايى 96/ الف ش /400 به شماره دادنامه 235 مورخه 96/8/20 صادره از شعبه ششم 
مجتمع شــوراى حل اختالف رودهن له على عباســى آق گونى فرزند مطلب عليــه محمدرضا داودى نظر به اينكه 
خودرو ســوارى پرايد ســفيد به شــماره انتظامى 816ى18- ايران 21 در مالكيت محكوم عليه مى باشــد كه 
پس از ارجاع امر به كارشناســى جهت فروش از طريق مزايده بشــرح ذيل توصيف و ارزيابى گرديده: خودروى 
ســوارى پرايد تيپ صبا مدل 1382- رنگ ســبز يشمى – 2 محور – چهار چرخ با ظرفيت 4 نفر به شماره موتور 
00540883  و شــماره شاســى s1412282996303 داراى آثــار تصــادف در گلگيرهاى خــودرو و برخى از 
قســمتهاى وســيله نقليه ، الستيك ها 70 درصد داشــبورد و ضمائم داخلى قابل استفاده و خودرو قابل حركت 
است با توجه به جميع جهات ارزش پايه خودرو فوق الذكر به مبلغ 46/000/000 ريال معادل چهار ميليون و 
ششــصد هزار تومان ارزيابى گرديده كه بعنوان پايه مزايده تعيين و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته مى 
شود. برنده مزايده مى بايست 10 درصد اين مبلغ را فى المجلس به حساب سپرده واريز و الباقى را در مهلت 
يك ماهه توديع نمايد در صورت انصراف 10 درصد به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شود. تاريخ مزايده: 

97/5/6 ساعت 16/00- محل مزايده: اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف رودهن. م الف/5216
مدير اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف رودهن

دادنامه
شماره پرونده: 1068/96- شماره دادنامه: 167/97 ، تاريخ رسيدگى: 97/3/6 ، بتاريخ فوق در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل 
مبــادرت به اتخــاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى / خانم علــى كافى زاده فرزند 
محمــود بــا وكالت آقاى / خانــم به طرفيت آقاى / خانم محمــد جواد يزدانى فرزند رضا با وكالت – به خواســته 
مطالبــه وجــه به ميزان 5/500/000 ريــال موجب يك فقره چك به شــماره 46170 مورخ 1385/8/8 عهده 
بانك ســپه شــعبه بابا افضل به انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به / اصل تجريدى 
بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد از دارنده اوليه به 
شــخص يا اشــخاص ثالث / اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ انتشار آگهى جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه 
اى ارســال ننمــوده و دليلى بــر پرداخت دين يا ابراء ذمه خويش به نحوى از انحــاء قانونى ارائه ننموده و دعوى 
مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بر 
مراتب و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از 
ناحيه خوانده / امضاى ان از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده 
1301 قانــون مدنــى و آثار حاكم بر امضاى ذيل ســند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل ســند / تجارى 
فوق االشــعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقا دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و 
نظر به قاعده  استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف و مواد 9 و 25 و 26 
و 27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257- 1324-1321-1286-1284-1258 
قانــون مدنى و مواد 249-286-310-311-314 تجــارت و مواد 194 -197 -198 -503 -515 -519 
-522  ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك 
مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 5/500/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 464/000 ريال بابت خســارات دادرسى( هزينه دادرسى و ورودى 
دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند/ وجوه اسناد / تجارى 
مســتند دعوى از تاريخ سررســيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى كه حين 
االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى /بدواً ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى  ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در 

محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
درخصــوص دعوى خانم كوكب خاكى با موضوع حق ريشــه با توجه به اينكه آقاى جواد شــيخى در پرونده 
كالســه 9109986620400679 فاقد آدرس و مجهول المكان مى باشــد لذا از طريق نشــر آگهى به نامبرده 
ابالغ ميگردد كه ظرف مهلت يك هفته از تاريخ آگهى جهت مالحظه نظريه كارشناس در اين دادگاه حضور يابد. 
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بروجرد

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / عباس پناه زاده مالك / مالكين دو ســهم از چهل و هفت ســهم مشــاع از 
شــش دانگ مشــاع پالك ثبتى 56/225 واقع در قريه مشــاء به نشانى مشاء دشــت 18 موضوع سند / اسناد 
مالكيت شــماره 40253 صادره به تاريخ 63/8/28 متقاضى تعيين بستر و حرايم احتمالى / رودخانه / مسيل 
/نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط 
و مقــررات جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امــور آب و تكميل پرونده مى 
باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر 
مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه 
اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. م 

الف/5263- تاريخ انتشار نوبت اول:97/4/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/20
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونــده:9104029105000004- بــه موجــب پرونــده اجرايــى كالســه 12654 و مكانيزه 
9100577 له بانك اقتصاد نوين شــعبه ســمنان به نشانى ســمنان خيابان امام چهارراه مازندران عليه مهران 
يغما نژاد فرزند محمود ش ش 18794 متولد 1355/11/10 صادره از تهران و ش ملى 0057800944 به 
آدرس سمنان خيابان ابوذر كوچه شهيد حلوائى پالك 114 و طبق گزارش كارشناس آدرس ملك مورد ارزيابى 
بدين شــرح مى باشــد: سمنان گلشهر خيابان شهيد دربان ساختمان ياس 7 به موجب سند رهنى شماره 6148 
و  و 90/5/8  و 90/3/2  مــورخ 86/10/23 و 88/10/12  و 11546 و 15215 و 15604 و 15393 
90/4/1 تنظيمى دفترخانه 8 ســمنان ملك شــماره ثبتى شماره 56 فرعى از 3606 اصلى مفروز و مجزى شده 
از اصلــى مرقوم بخش يك ســمنان به مالكيت مهران يغما نژاد در قبــال الزم االجرا مبلغ 2/455/015/960 
ريــال مــى باشــد كــه بابــت 2/018/932/406 ريــال اصــل و مبلــغ 109/346/368 ريال ســود  و مبلغ 
324/735/969 ريــال خســارت تاخير تاديه تا تاريــخ 90/12/1 و مبلغ 2/001/217 ريــال بيمه و جريمه 
تاخيــر روزانــه مبلــغ 1/807/580 ريال به جمــع بدهى تا  تاريخ وصــول اضافه مى گردد . طبق نامه شــماره 
862101,2,10018 مورخ 97/2/22 بســتانكار اعالم نموده كه نظر باينكه آقاى مهران يغمانژاد (وام گيرنده 
و راهن) بعد از صدور اجرائيه مبلغ 1/130/565/964 ريال را پرداخت نموده است و ملك مورد رهن بيمه 
ميباشــد و بانك مبلغ 3/585/972 ريال بابت بيمه صاعقه ســيل و آتش ســوزى ملك پرداخت نموده است و 
اعتبار بيمه نامه تا تاريخ 97/9/30 مى باشــد و تقاضاى مزايده ملك مورد رهن را دارد كه به شــرح گزارش 
دفتر بازداشــتى مى باشــد. گزارش دفتر بازداشــتى: احتراما عطف به نامه شــماره 12654,456-91/1/26 
اشــعار ميدارد سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 600 مترمربع ق 35 تفكيكى پالك 56 فرعى 
از 3606 اصلى مجزى شده از اصلى مرقوم واقع در بخش يك سمنان ذيل ثبت 10768 ص529 ج110 بنام 
مهــران يغمــاء نــژاد صادر و تســليم گرديــد كه پــالك مذكور بموجــب اســناد رهنــى 6148-86/10/23 و 
88/10/12- 11546 و 15604-90/5/8 تنظيمــى دفتــر اســناد رســمى شــماره 8 ســمنان در رهن بانك 
اقتصــاد نوين مى باشــد و پالك مذكــور بموجب صورتمجلــس تفكيكى 24307-87/9/6 بــه 14 ق آپارتمان 
تفكيــك گرديده كه بعضى از قطعــات صورتمجلس مذكور بغير منتقل گرديده و همچنان قطعات 14-12-3-1 
تحت مالكيت مهران يغما نژاد ميباشــد: الف: ششــدانگ يك دستگاه آپارتمان مســكونى واقع در طبقه همكف 
واحد غربى به مســاحت 122/65 مترمربع كه مقدار 8/81 مترمربع آن بصورت بالكن مســقف مى باشد قطعه 
اول تفكيكى بانضمام يكباب انبارى شماره يك به مساحت 9/16 مترمربع با قدرالحصه از مشاعات و مشتركات 
محدودات شــماال اول بطول 1/60 متر دوم كه شرقى است بطول يك متر سوم بطول 1/75 متر ديوارى است 
به اطاق ســرايدارى مشــاعى شــرقا اول بطول 0/75 متر ديوارى است به اطاق ســرايدارى مشاعى دوم بطول 
1/70 متر ســوم كه شــمالى است بطول 1/75 متر ديوار و پنجره اى است به نورگير مشاعى چهارم نيز شمالى 
اســت بطول 0/75 متر پنجم بطول 4/20 متر ششــم پخى اســت بطول 1/53 متر هفتم كه جنوبى است بطول 
0/60 متر هشــتم بطول 4/55 متر نهم كه شــمالى است بطول 2/80 متر و دهم بطولهاى 4/15 و 4/30 متر 
درب و ديوارى اســت به راهرو و راه پله و آسانســور مشــاعى جنوبا اول بطولهاى 2/05 متر و 3/70 متر دوم 
پخى اســت بطول 2/15 متر ديوارى اســت به رمپ و حياط مشــاعى غربا بطول 20/25 متر ديوارى اســت به 
قطعه 36 تفكيكى ضمنا كف اين واحد با ســقف طبقه زير زمين و ســقف آن با كف طبقه اول واحد غربى مشترك 
مى باشــد در ضمن ششــدانگ قطعه مذكور طبق سند رهنى شــماره 6148 مورخ 86/10/23 دفتر 8 سمنان 
در رهن بانك اقتصاد نوين ســمنان اســت حدود انبارى شــماره يك در زيرزمين متعلق بــه طبقه همكف واحد 
غربى محدود اســت شــماال بطول 2/35 متر درب و ديوارى اســت به فضاى مشــاعى شــرقا بطول 3/90 متر 
ديوارى اســت به فضاى مشــاعى جنوبا بطول 2/35 متر ديوارى اســت به فضاى پر باقيمانده غربا بطول 3/90 
متر ديوارى اســت به فضاى مشــاعى كف آن بر روى عرصه و ســقف آن با كف طبقه همكف مشــترك مى باشــد 
ضمنــا اين واحد فاقد پاركينگ بوده و بايســتى تواما بــا انبارى مربوط مورد معامله قــرار بگيرد حقوق ارتفاقى 
بشــرح قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن اســت. ب: ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى واقع 
در طبقه اول واحد شــمالى به مســاحت 88/65 مترمربع قطعه سوم تفكيكى بانضمام يكباب انبارى شماره 5 به 
مســاحت 3/80 مترمربع و پاركينگ شــماره 3 به مساحت 9/90 مترمربع با قدرالحصه از مشاعات و مشتركات 
محدود است شماال اول بطول 9/85 متر ديوارى است به قطعه 55 تفكيكى دوم كه شرقى است بطول 1/85 
متر ســوم بطول 1/75 متر چهارم كه غربى اســت بطول 1/85 متر ديوار و پنجره اى است به نورگير مشاعى و 
پنجم بطول 4/40 متر ديوارى اســت به قطعه 55 تفكيكى شــرقا بطول 7/50 متر ديوارى اســت به قطعه 34 
تفكيكى جنوبا اول بطول 1/40 متر ديوارى است اشتراكى با طبقه اول واحد شرقى دوم كه غربى است بطول 
1/70 متر ســوم بطول 1/65 متر ديوار و پنجره اى اســت به نورگير مشــاعى چهارم بطول 4/25 متر پنجم كه 
شــرقى اســت بطول 3/80 متر ديوارى است اشتراكى با طبقه اول واحد شرقى و ششم بطول 2/95 متر درب 
و ديوارى اســت به راه پله و آسانســور مشاعى غربا اول بطول 4/10 متر دوم كه جنوبى است بطول 0/65 متر 
ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه اول واحد غربى ســوم بطول 1/70 متر و چهارم كه جنوبى است بطول 1/75 
متر ديوار و پنجره اى اســت به نورگير مشــاعى پنجم بطول 0/75 متر ششــم كه جنوبى است بطول 1/75 متر 
هفتم بطول يك متر هشــتم كه جنوبى اســت بطول 1/60 متر ديوارى است اشتراكى با طبقه اول واحد غربى و 
نهم بطول 2/05 متر ديوارى اســت به قطعه 36 تفكيكى ضمنا كف اين واحد با ســقف طبقه همكف و سقف آن 
با كف طبقه دوم واحد شــمالى مشــترك مى باشــد در ضمن ششــدانگ قطعه مذكور طبق ســند رهنى شــماره 
6148 مورخ 86/10/23 دفتر 8 ســمنان در رهن بانك اقتصاد نوين ســمنان اســت حدود انبارى شــماره 5 
متعلق به طبقه اول واحد شمالى محدود است شماال بطول 1/65 متر ديوارى است به قطعه 55 تفكيكى شرقا 
بطول 2/30 متر ديوارى اســت اشــتراكى با انبارى شــماره 6 جنوبا بطول 1/65 متر درب و ديوارى اســت به 
راهرو مشــاعى غربا بطول 2/30 متر ديوارى اســت اشتراكى با انبار شماره  4 كف ان با سقف طبقه زيرزمين و 
ســقف ان با كف طبقه اول مشترك مى باشــد حدود پاركينگ شماره 3 متعلق به طبقه اول واحد شمالى محدود 
اســت شــماال بطول 2/20 متر به فضاى مشاعى شرقا بطول 4/50 متر به پاركينگ شماره 4 جنوبا بطول 2/20 
متر به فضاى مشــاعى غربا بطول 4/50 متر به فضاى مشــاعى حد فاصل خط مســتقيم مفروض است كف آن بر 
روى عرصه و ســقف ان با كف طبقه همكف مشــترك مى باشد ضمنا اين واحد بايستى تواما با انبارى و پاركينگ 
مربوطه مورد معامله قرار بگيردحقوق ارتفاقى بشــرح قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرائى آن اســت. 
پ: ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان مسكونى واقع در طبقه چهارم واحد شــمالى به مساحت 88/65 مترمربع 
قطعــه 12 تفكيكى بانضمام يكباب انبارى شــماره 14 به مســاحت 3/48 مترمربع با قدرالحصه از مشــاعات و 
مشــتركات محدود است شــماال اول بطول 9/85 متر ديوارى اســت به قطعه 55 تفكيكى دوم كه شرقى است 
بطــول 1/85 متر ســوم بطول 1/75 متر چهارم كه غربى اســت بطــول 1/85 متر ديوار و پنجره اى اســت به 
نورگير مشــاعى و پنجم بطول 4/40 متر ديوارى اســت به قطعه 55 تفكيكى شــرقا بطــول 7/50 متر ديوارى 
اســت به قطعه 34 تفكيكى جنوبا اول بطول 1/40 متر ديوارى است اشتراكى با طبقه چهارم واحد شرقى دوم 
كه غربى اســت بطول 1/70 متر ســوم بطول 1/65 متر ديوار و پنجره اى است به نورگير مشاعى چهارم بطول 
4/25 متر پنجم كه شــرقى اســت بطول 3/80 متر ديوارى است اشتراكى با طبقه چهارم واحد شرقى و ششم 
بطول 2/95 متر درب و ديوارى اســت به راه پله و آسانســور مشاعى غربا اول بطول 4/10 متر دوم كه جنوبى 
اســت بطول 0/65 متر ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه چهارم واحد غربى ســوم بطول 1/70 متر چهارم كه 
جنوبــى اســت بطــول 1/75 متر ديوار و پنجره اى اســت به نورگير مشــاعى پنجم بطول 0/75 متر ششــم كه 
جنوبــى اســت بطــول 1/75 متر هفتم بطول يك متر هشــتم كه جنوبى اســت بطول 1/60 متر ديوارى اســت 
اشــتراكى با طبقه چهارم واحد غربى و نهم بطول 2/05 متر ديوارى اســت به قطعه 36 تفكيكى ضمنا كف اين 
واحد با ســقف طبقه ســوم واحد شمالى و سقف آن با بام مشــاعى مشتركات مى باشد در ضمن ششدانگ قطعه 
مذكور طبق ســند رهنى شــماره 6148 مورخ 86/10/23 دفتر 8 ســمنان در رهن بانك اقتصاد نوين سمنان 
اســت حدود انبارى شــماره 14 متعلق به طبقه چهارم واحد شمالى محدود است شماال بطول 1/70 متر ديوارى 

اســت به راهرو و راه پله و آسانســور مشــاعى غربا بطول 2/05 متر درب و ديوارى است به راهرو و راه پله و 
آسانســور مشــاعى كف آن با سقف طبقه زيرزمين و سقف آن با كف طبقه اول مشترك مى باشد ضمنا اين واحد 
فاقــد پاركينگ بوده و بايســتى تواما بــا انبارى مربوطه مورد معاملــه قرار بگيرد حقوق ارتفاقى بشــرح قانون 
تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايى آن اســت. ج: ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكونى واقع در طبقه چهارم 
واحد غربى به مســاحت 128/42 مترمربع كه مقدار 5/22 مترمربع آن بصورت بالكن مســقف مى باشد قطعه 
14 تفكيكى بانضمام يكباب انبارى شــماره 12 به مســاحت 3/75 مترمربع و پاركينگ شــماره 10 به مســاحت 
9/90 مترمربع با قدرالحصه از مشــاعات و مشــتركات محدود است شماال اول بطول 1/60 متر دوم كه شرقى 
اســت بطول يك متر و ســوم بطول 1/75 متر ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه چهارم واحد شــمالى شرقا اول 
بطول 0/75 متر ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه چهارم واحد شــمالى دوم بطول 1/70 متر ســوم كه شــمالى 
اســت بطول 1/75 متر ديوار و پنجره اى اســت به نورگير مشــاعى چهارم نيز شــمالى است بطول 0/65 متر و 
پنجم بطول 4/10 متر ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه چهارم واحد شــمالى ششم پخى است بطول 1/70 متر 
هفتم كه جنوبى اســت بطول 0/15 متر هشــتم بطول 2/35 متر درب و ديوارى اســت به راه پله و آسانســور 
مشــاعى نهم بطول 1/95 متر دهم كه شــمالى اســت بطول 3/30 متر يازدهم بطول 6/55 متر ديوارى اســت 
اشــتراكى با طبقه چهارم واحد شــرقى دوازدهم كه جنوبى اســت بطول 0/25 متر ســيزدهم بطول 1/50 متر 
چهاردهم كه شــمالى اســت بطول 0/25 متر ديوارى اســت به هواكش مشــاعى و پانزدهم بطــول 0/50 متر 
ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه چهارم واحد شرقى جنوبا اول بطولهاى 2/80 متر و 3/82 متر دوم پخى است 
بطول 2/15 متر ديوارى اســت به فضاى رمپ و حياط مشــاعى غربا بطول 20/25 متر ديوارى اســت به قطعه 
36 تفكيكى ضمنا كف اين واحد با ســقف طبقه ســوم واحد غربى و سقف آن با بام مشاعى مشترك مى باشد در 
ضمن ششــدانگ قطعه مذكور طبق سند رهنى شــماره 6148 مورخ 86/10/23 دفتر 8 سمنان در رهن بانك 
اقتصاد نوين ســمنان است حدود انبارى شماره 12 متعلق به طبقه چهارم واحد غربى محدود است شماال بطول 
1/25 متر درب و ديوارى اســت به راهرو مشــاعى شــرقا بطول 2/20 متر ديوارى اســت اشــتراكى با انبارى 
شــماره 11 جنوبا اول بطول 0/40 متر ديوارى اســت اشــتراكى با طبقه همكف واحد شرقى دوم بطول 1/70 
متر ديوارى اســت اشــتراكى با انبارى شــماره 13 غربا اول بطول 0/15 متر دوم پخى اســت بطول 2/24 متر 
ديوارى اســت به راهرو مشــاعى كف آن با سقف طبقه زيرزمين و ســقف آن با كف طبقه اول مشترك مى باشد 
حدود پاركينگ شــماره 10 متعلق به طبقه چهارم واحد غربى محدود اســت شماال بطول 4/50 متر به پاركينگ 
شــماره 11 شرقا بطول 2/20 متر به فضاى مشــاعى جنوبا بطول 4/50 متر به فضاى مشاعى غربا بطول 2/20 
متر به فضاى مشــاعى حد فاصل خط مســتقيم مفروز است كف آن بر روى عرصه و سقف آن با كف طبقه همكف 
مشــترك مى باشــد ضمنا اين واحد بايســتى تواما با انبارى و پاركينگ مربوطه مورد معاملــه قرار بگيرد حقوق 
ارتفاقــى بشــرح قانون تملــك آپارتمانها و آيين نامه اجرائى آن اســت و ملك فوق پس از ارجاع به كارشــناس 
رســمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناس تشــريح گرديده است گزارش كارشناس از 
پالك ثبتى شــماره ملــك الف: احترامــا در اجراى قرار كارشناســى شــماره 13960522910500147 مورخ 
96/12/17 در خصوص پرونده اجرايى كالســه 9100577 بســتانكار بانك اقتصاد نوين شــعبه ســمنان بد: 
آقــاى مهــران يغما نــژاد موضــوع ارزيابى ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان مســكونى احداثــى در پالك ثبتى 
3606,56 به شماره ثبت 10768 دفتر 110 صفحه 529 واقع در بخش يك سمنان به آدرس: گلشهر خيابان 
شــهيد دربان ســاختمان ياس 7 طبقه همكف واحد غربى (شــماره 1) طبق تصوير صورت مجلس تفكيكى شماره 
24307 مورخ 87/9/6 در تاريخ 97/1/20 از ملك مذكور بازديد به عمل آمده گزارش به شرح ذيل تقديم 
مى گردد: حدود و مشــخصات ملك ، عرصه) شــماال به طول 16 متر به پالك مجاور شــرقا به طول 37/5 متر به 
پــالك مجــاور ، جنوبا به طول 16 متر به خيابان شــهيد دربان غربا به طول 37/5 متر بــه پالك مجاور ، نوع بنا و 
مشــخصات فنى ســاختمان: ساختمان با اسكلت بتنى، ســقف تيرچه بلوك ، نماى ســنگ گرانيت ، درب و پنجره 
فلزى معمولى كد ارتفاعى منفى نســبت به حياط دارد شامل: هال پذيرايى ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتى ، دو 
خواب ، كف ســراميك ، بدنه آشــپزخانه كاشــى ، كابينت ، امكانــات متعارف زندگى به انضمــام انبارى واقع در 
همكــف ، پاركينــگ ندارد. ملك در تصرف غير در حال بهره بردارى ميباشــد در ضمــن با عنايت 6 بار مراجعه و 
عــدم حضــور بهره بردار از ملك با مشــاهدات كلى و واحدهاى بازديد شــده ديگر مجتمع و كارشناســى موجود 
اقدام گرديد. با عنايت به موارد مذكور موقعيت محل و كليه عوامل موثر به شرح : سال ساخت و بهره بردارى 

: 87 عمر مفيد از زمان ساخت حدود 30 سال، 
رديف – عنوان – مساحت مترمربع – بهاى هر مترمربع – مبلغ به ريال

1- همكــف (پاركينگ) – نــدارد 1- همكف (پاركينــگ)-1,717,100,000-14,000,000-122,65 -  
2- طبقــه اول 3- طبقــه دوم  4- طبقه ســوم 5- طبقه چهارم 6- انبــارى -9,16- مقطوع -50/000/000 
-  7- انشعابات آب ، برق ، گاز – در بنا محاسبه شده ، توضيحات: قسمتى از ساختمان 6 طبقه شامل 14 واحد 
با قدرالسهم از عرصه كل و حق استفاده از مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها. جمع يك ميليارد 
و هفتصد و شــصت و هفت ميليون و يكصد هزار ريال (1/767/100/000) ريال ، جمعاً به مبلغ يك ميليارد 

و هفتصد و شصت و هفت ميليون و يكصد هزار ريال ارزيابى ميگردد.
ب: احتراما در اجراى قرار كارشناسى شماره 13960522910500147 مورخ 96/12/17 در خصوص 
پرونده اجرايى كالسه 9100577 بستانكار بانك اقتصاد نوين شعبه سمنان بد: آقاى مهران يغما نژاد موضوع 
ارزيابى ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان مســكونى احداثى در پالك ثبتى 3606,56 به شــماره ثبت 10768 
دفتر 110 صفحه 529 واقع در بخش يك ســمنان به آدرس: گلشــهر خيابان شــهيد دربان ســاختمان ياس 7 
طبقه اول واحد شمالى (شماره 3) طبق تصوير صورت مجلس تفكيكى شماره 24307 مورخ 87/9/6 در تاريخ 
97/1/20 از ملك مذكور بازديد به عمل آمده گزارش به شرح ذيل تقديم مى گردد: حدود و مشخصات ملك 
، (عرصه) شــماال به طول 16 متر به پالك مجاور شــرقا به طول 37/5 متر به پالك مجاور ، جنوبا به طول 16 متر 
به خيابان شــهيد دربان غربا به طول 37/5 متر به پالك مجاور ، نوع بنا و مشــخصات فنى ســاختمان: ســاختمان 
با اســكلت بتنى، سقف تيرچه بلوك ، نماى ســنگ گرانيت ، درب و پنجره فلزى معمولى نورگيرها فقط از نورگير 
داخلى، شــامل: هال پذيرايى ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتى ، دو خواب ، كف سراميك ، بدنه آشپزخانه كاشى 
، كابينــت ، امكانــات متعارف زندگى به انضمام انبارى واقع در همكــف ، پاركينگ دارد. ملك در تصرف غير در 
حال بهره بردارى ميباشــد در ضمن با عنايت 6 بار مراجعه و عدم حضور بهره بردار از ملك با مشــاهدات كلى و 
واحدهاى بازديد شده ديگر مجتمع و كارشناسى موجود اقدام گرديد. با عنايت به موارد مذكور موقعيت محل و 

كليه عوامل موثر به شرح : سال ساخت و بهره بردارى : 87 عمر مفيد از زمان ساخت حدود 30 سال، 
رديف – عنوان – مساحت مترمربع – بهاى هر مترمربع – مبلغ به ريال

1- زيرزميــن (پاركينــگ) – دارد مقطــوع -120/000/000  - 6- همكــف (انبــارى)-3,80- مقطــوع 
28/000/000  -  2- طبقــه اول-88,65-13/500/000-1/196/775/000  3- طبقــه دوم  4- طبقه 
سوم 5- طبقه چهارم 6- انشعابات آب ، برق ، گاز – در بنا محاسبه شده ، جمع : يك ميليارد و سيصد و چهل و 
چهار ميليون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ريال (1/344/775/000) توضيحات: قسمتى از ساختمان 6 طبقه 
شامل 14 واحد با قدرالسهم از عرصه كل و حق استفاده از مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها. 
 ، جمعــاً به مبلغ يك ميليارد و ســيصد و چهل و چهار ميليون و هفتصــد و هفتاد و پنج هزار ريال ارزيابى 

ميگردد.
پ: احتراما در اجراى قرار كارشناسى شماره 13960522910500147 مورخ 96/12/17 در خصوص 
پرونده اجرايى كالســه 9100577 بســتانكار بانك اقتصاد نوين شعبه ســمنان بدهكار: آقاى مهران يغما نژاد 
موضوع ارزيابى ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان مســكونى احداثى در پالك ثبتى 3606,56 به شــماره ثبت 
10768 دفتر 110 صفحه 529 واقع در بخش يك ســمنان به آدرس: گلشــهر خيابان شــهيد دربان ساختمان 
يــاس 7 طبقه چهارم واحد شــمالى (شــماره 12) طبــق تصوير صورت مجلــس تفكيكى شــماره 24307 مورخ 
87/9/6 در تاريــخ 97/1/20 از ملــك مذكــور بازديد به عمل آمده گزارش به شــرح ذيــل تقديم مى گردد: 
حدود و مشخصات ملك ، (عرصه) شماال به طول 16 متر به پالك مجاور شرقا به طول 37/5 متر به پالك مجاور 
، جنوبــا بــه طول 16 متر به خيابان شــهيد دربان غربا بــه طول 37/5 متر به پالك مجاور ، نوع بنا و مشــخصات 
فنى ســاختمان: ســاختمان با اسكلت بتنى، سقف تيرچه بلوك ، نماى سنگ گرانيت ، درب و پنجره فلزى معمولى 
نورگيرها فقط از نورگير داخلى، شامل: هال پذيرايى ، آشپزخانه ، سرويس بهداشتى ، دو خواب ، كف سراميك 
، بدنه آشــپزخانه كاشــى ، كابينــت فلزى طرح چوب ، پكيج و ديــوار داراى رنگ ،  ، امكانــات متعارف زندگى به 
انضمام انبارى واقع در همكف ، پاركينگ ندارد. ملك در تصرف غير در حال بهره بردارى ميباشــد با عنايت به 
موارد مذكور موقعيت محل و كليه عوامل موثر به شــرح : ســال ســاخت و بهره بردارى : 87 عمر مفيد از زمان 

ساخت حدود 30 سال، 
رديف – عنوان – مساحت مترمربع – بهاى هر مترمربع – مبلغ به ريال

1- زيرزميــن (پاركينگ) – ندارد 2- طبقــه همكف (انبارى)-3,48- مقطوع-24/000/000   3- طبقه 
اول  4- طبقــه دوم 5- طبقــه ســوم 6- طبقه چهــارم: 1/241/100/000-14/000/000-88,65  - 7- 
انشعابات آب ، برق ، گاز – مجزا – در بنا محاسبه شده ، توضيحات: قسمتى از ساختمان 6 طبقه شامل 14 واحد 
با قدرالسهم از عرصه كل و حق استفاده از مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها.  جمع: يك ميليارد 

و دويست و شصت و پنج ميليون و يكصد هزار ريال تمام (1/265/100/000 ريال)
 ، جمعاً به مبلغ يك ميليارد و ديوست و شصت و پنج ميليون و يكصد هزار ريال ارزيابى ميگردد.

ج: احتراما در اجراى قرار كارشناسى شماره 13960522910500147 مورخ 96/12/17 در خصوص 
پرونده اجرايى كالسه 9100577 بستانكار بانك اقتصاد نوين شعبه سمنان بد: آقاى مهران يغما نژاد موضوع 
ارزيابى ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان مســكونى احداثى در پالك ثبتى 3606,56 به شــماره ثبت 10768 
دفتر 110 صفحه 529 واقع در بخش يك سمنان به آدرس: گلشهر خيابان شهيد دربان ساختمان ياس 7 طبقه 
چهارم واحد غربى (شــماره 14) طبق تصوير صورت مجلس تفكيكى شــماره 24307 مورخ 87/9/6 در تاريخ 
97/1/20 از ملك مذكور بازديد به عمل آمده گزارش به شرح ذيل تقديم مى گردد: حدود و مشخصات ملك 
، عرصه) شــماال به طول 16 متر به پالك مجاور شــرقا به طول 37/5 متر به پالك مجاور ، جنوبا به طول 16 متر 
به خيابان شــهيد دربان غربا به طول 37/5 متر به پالك مجاور ، نوع بنا و مشــخصات فنى ساختمان: ساختمان با 
اســكلت بتنى، ســقف تيرچه بلوك ، نماى ســنگ گرانيت ، درب و پنجره فلزى و معمولى ، شامل: هال پذيرايى ، 
آشــپزخانه ، ســرويس بهداشتى ، دو خواب ، كف ســراميك ، بدنه آشپزخانه كاشى ، كابينت ، پكيج ، ديوار رنگ 
شده و  با امكانات متعارف زندگى به انضمام انبارى واقع در همكف ، پاركينگ دارد. ملك در تصرف غير در حال 
بهره بردارى ميباشــد  با عنايت به موارد مذكور موقعيت محل و كليه عوامل موثر به شــرح : سال ساخت و بهره 

بردارى : 87 عمر مفيد از زمان ساخت حدود 30 سال، 
رديف – عنوان – مساحت مترمربع – بهاى هر مترمربع – مبلغ به ريال

مقطــوع- انبــارى-3,75-   -2 مقطــوع-150/000/000-   دارد-   – (پاركينــگ)  زيرزميــن   -1
28/000/000  -  3- طبقه اول 4- طبقه دوم  5- طبقه سوم 6- طبقه چهارم-14/800/000-128,42-

1/900/616/000-  7- انشــعابات آب ، برق ، گاز – در بنا محاســبه شــده ، توضيحات: قسمتى از ساختمان 
6 طبقه شــامل 14 واحد با قدرالســهم از عرصه كل و حق اســتفاده از مشاعات و مشــتركات طبق قانون تملك 
آپارتمانها. جمع دو ميليارد و هفتاد و هشــت ميليون و ششــصد و شــانزده هزار ريال (2/078/616/000) 

ريال
 ، جمعاً به مبلغ دو ميليارد و هفتاد و هشت ميليون و ششصد و شانزده هزار ريال ارزيابى ميگردد.

مزايــده از مبلــغ پايه ارزيابى 6/455/591/000 ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى واگذار 
خواهد شــد ضمناً در روز مزايده نيم عشــر اجرائى و حق مزايده و ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين 
نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا نقدا وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشــعاب آب و برق و 
كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در روز شنبه مورخ 
1397/4/30 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان به نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره 
ثبت اســناد و امالك شهرســتان شعبه اجرا برگزار مى گردد  فروش نقدى بوده و خريداران مى توانند در وقت 
مقرر در محل حضور يافته و در جلســه شركت نمايند. در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته 
شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه 
هــاى مربوطــه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شــركت خريداران ملك بســتانكار 
واگــذار و هزينــه هاى قانونــى اخذ و وصول خواهد شــد. چنانچه در روز مزايده مصادف با تعطيل رســمى غير 
مترقبه گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام ميشود و حقوق دولتى و حق مزايده 

طبق مقررات وصول خواهد شد. تاريخ انتشار: روز يكشنبه مورخه 1397/4/10
داود دهباشى ، رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:1281/4/96- وقت رسيدگى: در روز دوشــنبه مورخ 97/5/15 ساعت 11/15 صبح 
حــوزه 4 ، خواهان: اســمعيل خمر ســالم ، خوانده: محمود تيمورى نيكى ارخ ، خواســته: مطالبــه وجه– خواهان 
دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ 

نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/29336
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ملك هراتى فرزند محمد داراى شناســنامه 2238 صادره از زاهدان به 
شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200127 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد هراتى فرزند على اكبر بشناسنامه 1134 صادره از زابل 
در تاريخ 1397/2/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- متقاضى با مشخصات فوق 2- حسينعلى هراتى فرزند محمد به ش ش 3123 صادره از زاهدان فرزند 
متوفى 3- فرهاد هراتى فرزند محمد با ش ش 9130 صادره از زاهدان فرزند متوفى 4- فرزاد هراتى فرزند 
محمــد بــا ش ملى 3610155191 صادره از زاهــدان فرزند متوفى 5- مريم هراتــى فرزند محمد با ش ملى 
3621151338 صــادره از زاهدان فرزند متوفى 6- ناهيد هراتــى فرزند محمد با ش ملى 3621486763 
صادره از زاهدان فرزند متوفى 7- فاطمه خداميان فرزند اسمعيل به ش ملى 3671621583 صادره از زابل 
همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/847
 شوراى حل اختالف شماره 1 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم شــركت ســلمان ســپاهان با مديريت محمد 
حسين رضائى فرد فرزند

خواهان آقاى محمدرضا ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده شــركت ســلمان ســپاهان با مديريت 
محمد حســين رضائى فرد به خواســته اثبات مالكيت و غيره مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609985452200850 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1397/5/22 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى لقمان بهرامى فرزند على
خواهان آقاى امير اميرى دادخواستى به طرفيت متهم آقاى لقمان بهرامى به اتهام تخريب ، ورود به عنف 
و توهين از طريق فحاشــى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988404400503 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانســر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/10 
ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى فرهاد بهرامى فرزند على
خواهان آقاى امير اميرى دادخواستى به طرفيت متهم آقاى فرهاد بهرامى به اتهام تخريب ، ورود به عنف 
و توهين از طريق فحاشــى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988404400503 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانســر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/10 
ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى نادر مرادى فرزند حيدر
شــاكى آقاى ميالد اميرى بند عبدى شــكايتى عليه متهم آقاى نادر مرادى به اتهام سرقت مستوجب تعزير 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988322600002 شعبه 111 دادگاه كيفرى 
دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/20 ساعت 11/00 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم 
مراتــب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهــى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/538
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم شهاب على داورى فرزند حسن
شــاكى آقاى حميدرضا داورى شــكايتى عليه متهمان 1- محمد قربانعلى آذر كاليى 2- شــهاب على داورى 
بــه اتهام مشــاركت در كالهبــردارى مرتبط با رايانه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988315900234 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى ســابق) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/5/17 ســاعت 11/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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/537
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به احسان رستمى فرزند حجت كه در پرونده 
كالســه 970207 به اتهام ايراد جرح عمدى با چاقو موضوع شــكايت آقاى  احسان قبادى تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1397/5/10 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/534
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به محمد مرادى اشــرف آبادى كه در پرونده 
كالســه 970211 به اتهام سرقت تعزيرى موضوع شكايت سجاد نورى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه 
در وقت رســيدگى مورخ 1397/5/10 راس ســاعت 10/00 صبح با در دست داشــتن شماره پرونده مذكور 
خــود را در موعــد مقرر به دادگاه معرفى نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخــاذ تصميم مى نمايد. م 

الف/533
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهــى ابــالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوســيله به خانم مرضيه محمدى فرزند قدرت اله به ش ش 1065 و شــماره ملى 4569280366 و 
آقاى عباس رهنما فرزند رمضان به ش ش 93 و شــماره ملى 4569280366 هر دو به نشــانى ســمنان بلوار 
قائــم خيابان شــهيد فخار پالك 170 طبقــه دوم و طبق تقاضانامه ســمنان خيابان دهخدا ميثــاق دوم ابالغ مى 
گردد كه بانك اقتصاد نوين شــعبه ســمنان جهت وصول مبلغ 50000000 ريال اصل طلب ، مبلغ 2545254 
ريال ســود ، مبلغ 14128631 ريال خسارت تاخير تاديه تا مورخه 1397/3/7 و مبلغ 48946 ريال خسارت 
تاخير روزانه موجب قرارداد بانكى شــماره 210110052415303-1395/11/28 مستند پرونده اجرايى 
كالســه 9700224  از طريق اداره اجرا ثبت ســمنان اقدام به صدور اجرائيه نموده و طبق گزارش مامور ابالغ 
آدرس شما به شرح سند  شناسايى نگرديد و بستانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شما را اعالم نمايد ، لذا طبق 
درخواست متعهد له به شماره وارده 2424-1397/4/4 به استناد ما ده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك 
مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشــار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز 

اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:يك شنبه 1397/4/10
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهــى ابــالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوسيله به آقاى مهدى ذوالفقاريان فرزند على به ش ش 14 متولد 1358/6/1 ش م 5309921249 
به نشــانى مهديشــهر خ طالب آباد خ حكيم فردوسى ، خانم رويا ذوالفقاريان فرزند على ش م 5309818251 
به نشــانى م مشــاهير خ 12 جنب مجتمع مسكونى مهتاب كدپســتى 3561615793 و على ذوالفقاريان ش م 
5309818251 به نشــانى م مشــاهير خ 12 جنب مجتمع مســكونى مهتاب كدپستى 3561615793 و فريد 
ذوالفقاريان فرزند على متولد 1366/8/26 ش م 5309975731 ش ش 1127 به نشانى م مشاهير خ 12 
جنب مجتمع مسكونى مهتاب كدپستى 3561615793 ابالغ مى گردد كه بستانكار بانك ملت سرپرستى شعب 
ســمنان براى وصول مبلغ 7/370/000/000 ريال به موجب سند شماره 1395/9/21-95248525/14 
مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700187 از طريق اداره اجرا اســناد رســمى ســمنان اجرائيه صادر نموده و 
طبق گزارش مامور ابالغ اجراى اســناد رســمى مبنى بر عدم شناسايى آدرس اشخاص مذكور و طبق درخواست 
و بســتانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شــما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد ، لذا طبق درخواست متعهد له به 
استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ 
انتشــار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر نخواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1397/4/10
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آقاى اصغر كيان مهر فرزند على نظر ، نظر به اينكه خانم مريم داركوب شكايتى دائر بر كالهبردارى عليه 
شــما مطرح كه به كالســه 940748 ثبت اين شعبه گرديده . نظر به مجهول المكان بودن شما و طبق ماده 344 
قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 1392 به شــما ابالغ ميگردد تا در مورخ 1397/5/20 ســاعت 10/30 
جهت شركت در جلسه رسيدگى در اين دادگاه حاضر شويد، اين آگهى بنا به درخواست شاكى و دستور دادگاه 
طبق ماده مذكور در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج ، در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

غياباً اتخاذ تصميم خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو ياسوج

دادنامه
به تاريخ 97/3/30 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه دوم شوراى حل اختالف كنگان به تصدى اينجانب 
امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از 
پروردگار متعال بشــرح ذيل مبادرت بصدور راى مينمايد راى شــورا در خصوص دادخواســت آقاى فضل اهللا 
عســكرى بطرفيت آقاى قدرت اهللا حســينى دائر بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه اســناد رسمى مبنى بر 
انتقال ســند رسمى يك دستگاه پژو 405 به شماره شــهربانى 58 ايران 182د45 مقوم به 100/000/000 
ريــال نظــر به اينكه كپى مصدق ســند و فاكتور فروش خــودرو حكايت از آن دارد كه خوانــده مالك عين مورد 
معاملــه مى باشــد و تاييديه نقــل و انتقال خودرو مذكور صادره از پليس راهنمايــى و رانندگى داللت بر وقوع 
عقد بيع دارد و نيز ســند مالكيت وسيله نقليه توســط نيروى انتظامى به نام خواهان صادر گرديده است شورا 
دعوى مطروحه را ثابت تشيخص داده و مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به الزام خوانده 
به حضور در دفترخانه اســناد رســمى و انتقال سند رســمى خودرو فوق الذكر به نام خواهان صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن 
ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه 

عمومى كنگان مى باشد. م الف/153
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف كنگان 


