
11 سه شنبه  12 تیر 1397  شماره 4781  آگهی

جهرودي  قاسم  عباس  آقاي  مالكيت   سند  فقدان  آگهي  نويس  پيش 
بوكالت از طرف خانم فرحناز قاسم جهرودي طبق وكالتنامه رسمي شماره 
YB9A4K3C مورخ 95/3/5 از سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران 
– مونيخ و تفويض شماره 148485- 96/8/22 دفترخانه 7 تهران با 
تسليم استشهاديه گواهي شده بشماره5527- 96/8/9 و 6133 مورخ 
97/2/24 دفترخانه اسناد رسمي شماره 1496 تهران طي درخواست 
مورخ 97/2/30 و با اعالم اينكه اسناد مالكيت ششدانگ يك دستگاه 
آپارتمان واقع در جنوب غربي طبقه پنجم به مساحت55/77 مترمربع كه 
مقدار6/05 مترمربع آن بناي پيشرفته در فضاي خيابان است قطعه سي 
ام تفكيكي به شماره 38333 فرعي از 3526 اصلي مفروز و مجزي شده 
از 679 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش سه تهران ذيل ثبت شماره 
 912066 چاپي  بشماره  ب  امالك   857 دفتر  صفحه366   127399
 370 صفحه   127401 شماره  ثبت  ذيل  و  مقدم  توتونچي  منصور  نام 
نسبت  رزاقي هركدام  محمدباقر  بنام  چاپي912067  امالك  دفتر857 
گرديده است  تسليم  و  و صادر  ثبت  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه 
دفتر امالك و پرونده ثبتي بيش از اين حكايتي ندارد. سپس ششدانگ 
خانم  به  تهران   368 دفترخانه   85/3/3 شماره17744-  سند  طبق 
المثني  صدور  تقاضاي  كه  است  گرديده  منتقل  جهرودي  قاسم  فرحناز 
سند مالكيت پالك مذكور را بعلت جابجايي نموده است عليهذا در اجراي 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اصالحي80/11/8 مراتب در يك نوبت 
يا اشخاصي مدعي  تا چنانچه شخص  و در يكي از جرايد آگهي مي شود 
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند 
ظرف مدت10 روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض 
يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق 
مالك  تسليم  و  صادر  مالكيت  سند  المثني  اداري  تشريفات  و  مقررات 

خواهد شد.
13061/م الف    كفيل اداره ثبت اسناد و امالك وليعصر تهران – سلطان زاده

وكالتنامه  طي  روحانيان  رخساره  خانم  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
مورخ96/12/10   17292 و  مورخ97/3/9  شماره17958 
با تسليم دو برگ  (مالك)  آقا گيوه  آقاي علي  از طرف  دفتر151 كرج 
 97/3/5 مورخ  شماره618362  تحت  كه  مصدق  محلي  استشهاديه 
دفترخانه رسمي 151 كرج و برگ تقاضاي وارده شماره 9122 تاريخ 
به  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  مالكيت  سند  فقدان  مدعي   97/3/9
به شماره2156 فرعي  تفكيكي  اول  مترمربع قطعه  مساحت126/75 
در  واقع  مذكور  اصلي  از  فرعي   1151 پالك  از  مفروز  اصلي   4 از 
به  تاريخ 48/4/20 ذيل ثبت  تهران قريه وردآورد كه در  بخش10 
چاپي132274  شماره  به  امالك  دفتر21   317 صفحه  شماره3294 
سپس  است  گرديده  تسليم  و  صادر  خورشيدي  رضائي  حسن  بنام 
برابر سند قطعي شماره6900-6902 مورخ 48/4/15 دفتر9 كرج 
قطعي  سند  بموجب  بعد  و  منتقل  كاظميان  اسماعيل  به  ثبت  مورد 
منتقل  عقدا  طباطبائي  كاظم  به  كرج  دفتر9   9894  -9894 شماره 
شده است طبق سند شماره133949 مورخ 57/7/2 دفترخانه 38 
تهران به آقاي علي آقا گيوه مالك فوق الذكر انتقال يافته و برابر برگ 
استشهاديه ارائه شده توسط متقاضي در قيد رهن نمي باشد به علت 
آنرا  المثني  مالكيت  و درخواست صدور سند  جابجايي مفقود گرديده 
ثبت  قانون  نامه  آئين   120 ماده  اجراي  در  مراتب  لذا  است.  نموده 
فقط در يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي 
به ملك مذكور و  انجام معامله نسبت  تا چنانچه كسي مدعي  مي شود 
انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته  را  خود  نزد  آن  مالكيت  اسناد  وجود  يا 
اين آگهي ظرف مدت 10 روز  اعتراض خود را به انضمام اصل سند 
اصل  گيرد  قرار  رسيدگي  مورد  تا  نمايد  ارائه  اداره  اين  به  مالكيت 
به  و  شد  خواهد  اعاده  دهنده  ارائه  به  مالحظه  از  پس  مالكيت  سند 
اعتراض بدون ارايه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
درصورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند 

مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
زيباشت  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  الف             شكوري-رئيس  13060/م 

اجرايي  پرونده  حسب  خودرو  مزايده  آگهي  اتومبيل  مزايده  آگهي 
كاميون  يكدستگاه  ششدانگ  از  دانگ  سه  كالسه9601445 
تعداد  تن  جمعا6  ظرفيت  روغني  سفيد  رنگ  مدل1385  ايسوزو 
شماره  چرخ6  تعداد  محور2  تعداد  گازوئيل  سوخت  نوع  سيلندر4 
به     NAG084NPRF02072شاسي شماره  موتور299623 
محمدرضا  به  متعلق  434ع72ايران78  انتظامي          شماره 
سند  موجب  به  مذكور  اجرايي  پرونده  بدهكار  آغميوني  عبداللهي 
در  تهران  دفترخانه229  1395/10/19تنظيمي  شماره27895- 
ايفاي  عدم  بعلت  كه  گرفته  قرار  آراني  حميدي  عليرضا  آقاي  رهن 
تعهد منجر به صدور اجراييه شده و به استناد نامه شماره632717 
برابر  و  توقيف  ناجا  راهور  پليس  مورخ1396/9/5   632714 و 
راننده  كابين  دادگستري  رسمي  كارشناس   96/1/19 مورخ  نظريه 
رنگ  و  و خسارت  آثار تصادف  از سمت چپ سقف ودرب سمت چپ 
است  ديده  خسارت  يخچال  و  دربها  و  چپ  عقب  سقف  دارد  شدگي 
در  موتور  است  ديده  خسارت  طرف  دو  از  يخچال  يا  بار  اتاق  بدنه 
حالت خاموش بازديد شد تزئينات داخل و صندلي ها در حد مدل مي 
باشد قاب فرمان شكسته است سپرها خوردگي دارند چراغ جلو چپ 
فرسوده  حلقه  دو  الستيكها  طلق  چراغها  و  ها  شيشه  است  شكسته 
از الستيكهاي  يكي  است  حلقه55 درصد  ودو  50 درصد  حلقه  دو  و 
دار  يخچال  بار  اتاق  داراي  تركيده است  فرسوده در چرخ عقب چپ 
دانگ  سه  و  باشد  مي   8004247YA659سريال شماره  به  ماموت 
وپنج  نود  و  (دويست  مبلغ295/000/000ريال  به  ششدانگ  از 
ميليون ريال) ارزيابي گرديده و در روز يكشنبه مورخ 97/4/31 از 
قلعه  در  واقع  آذربايجان  پاركينگ  در محل  ظهر  تا12  9 صبح  ساعت 
حسن خان ( شهرقدس ) جنب پل كفش ملي سابق  از طريق مزايده 
حضوري به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ295/000/000ريال 
كه  قيمت  باالترين  به  و  ريال)شروع  ميليون  وپنج  نود  و  (دويست 
مزايده  درجلسه  شركت  شد  خواهد  فروخته  باشد  داشته  خريدار 
تعيين  روز  چنانچه  است  نقدي  كال  فروش  و  است  ازاد  عموم  براي 
شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده 
وخريداران  طالبين  شد  خواهد  تشكيل  مكان  و  ساعت  همان  در 
ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين 
شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده به نشاني فوق شركت 
تاريخ  گردد.  مي  وصول  مقررات  وفق  قانوني  هاي  هزينه  و  نمايند 

انتشار آگهي مزايده : 97/4/12 
13059/م الف    رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران -  فريده نقيبي

وكالتنامه شماره  برابر  بهروش  مهين  خانم  مالكيت  فقدان سند  آگهي 
آقاي  از  وكالت  به  تهران   965 دفترخانه   96/7/30 22447مورخ 
تحت  كه  محلي مصدق  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  اله سعدي  عطاء 
برگ  و  تهران  شماره 16365 مورخ 97/1/7 دفترخانه رسمي 548 
تقاضاي وارده شماره432 تاريخ 97/1/7 مدعي فقدان سند مالكيت 
مترمربع   137/95 مساحت  به  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ 
ثبتي  پالك  تحت  يك  شماره  پاركينگ  انضمام  به  تفكيكي  اول  قطعه 
118/7322 واقع در بخش11 تهران كه در تاريخ74/11/11 ذيل 
شماره  به  امالك  دفتر751/2  صفحه262  شماره152617  به  ثبت 
به  گرديده  تسليم  و  اله سعدي صادر  عطاء  آقاي  بنام  چاپي069568 
مالكيت  سند  صدور  درخواست  و  گرديده  مفقود  انگاري  سهل  علت 
المثني آن را نموده است  لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه 
(همين  كثيراالنتشار  روزنامه  يك  در  نوبت  دريك  فقط  ثبت  قانون 
نسبت  معامله  انجام  مدعي   چنانچه  كسي  تا  مي شود  آگهي  روزنامه) 
به ملك مذكور و يا وجود اسناد مالكيت آن نزد خود را داشته باشد 
به  را  خود  اعتراض  روز   10 مدت  ظرف  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از 
انضمام اصل سند مالكيت به اين اداره ارائه نمايد تا مورد رسيدگي 
اعاده  دهنده  ارائه  به  مالحظه  از  پس  مالكيت  سند  اصل  گيرد  قرار 
اثر  ترتيب  مالكيت  اصل سند  ارايه  بدون  اعتراض  به  و  خواهد شد 
داده نخواهد شد در صورت عدم وصول واخواهي ظرف  مهلت مقرر 
تسليم  متقاضي  به  و  صادر  مرقوم  پالك  مالكيت  سند  المثني  قانوني 

خواهد گرديد. 
ناصري كن-  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  رييس  الف          13056/م 

مزايده نوبت اول 
در پرونده كالســه 961994 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس و در اجراى مفاد 
نيابت شماره 1396003000349834 – 1396/10/02 شعبه سوم اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
گرگان آقاى محمد حمامى فرزند حسين ، شماره ملى 2030269123 ، محكوم است به پرداخت 374/000/000 
ريــال بابت مهريه درحق محكــوم لها زهرا غياثيان فرزند عباســعلى و پرداخت مبلــغ 18/700/000 ريال بابت 
هزينه اجرا درحق صندوق دولت در مجموع بمبلغ 392/700/000 ريال ، كه در قبال آن و حســب نامه شــماره 
139705812004000681 – 1397/03/09 حوزه ثبت ملك گنبدكاووس مازاد دوم مقدار دو ســهم مشــاع 
از نه سهم عرصه و اعيان ششدانگ يكباب مغازه به پالك ثبتى شماره 26410 فرعى از 1 اصلى بخش 10 ناحيه 
02 به مســاحت 250 مترمربع به نشــانى گنبدكاووس خيابان 17 شهريور غربى – بعد از تقاطع نامجو – پالك 80 
از محكوم عليه توقيف و حســب نظريه كارشــناس ارزش 2 دانگ مشــاع از 9 ســهم عرصه و اعيان ملك در تاريخ 
1397/02/03 بمبلغ 1/527/777/777 ريال ارزيابى و اعالم گرديده است.در پرونده كالسه 962114 شعبه 
اول احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس و در اجراى مفاد نيابت شــماره 1396003000367894 
– 1396/10/18 شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان گرگان آقاى محمد حمامى فرزند حسين 
، شــماره ملــى 2030269123 ، محكوم اســت بــه پرداخــت 230/720/000 ريال بابت نفقــه فرزند تا تاريخ 
1396/10/18 و پــس از آن تاريــخ 1396/10/19 روزانــه مبلــغ 90/000 ريال كه ميــزان آن تا روز مزايده 
بمبلــغ 16/830/000 ريال محاســبه ميگردد و مبلغ 7/002/500 ريال بابت خســارات دادرســى جمعاً بمبلغ 
254/552/500 ريــال در حق محكوم لها زهرا غياثيان فرزند عباســعلى و پرداخت مبلــغ 11/536/000 ريال 
بابــت هزينه اجرا در حق صنــدوق دولت در مجموع بمبلغ 266/088/500 ريال ، كه در قبال آن و حســب نامه 
شــماره 139605812004002748 – 1396/10/19 حوزه ثبت ملك گنبدكاووس مقدار دو ســهم مشــاع از 
نه ســهم عرصه و اعيان ششــدانگ يكباب مغازه به پالك ثبتى شــماره 26410 فرعى از 1 اصلى بخش 10 ناحيه 
02 به مســاحت 250 مترمربع به نشــانى گنبدكاووس خيابان 17 شهريور غربى – بعد از تقاطع نامجو – پالك 80 
از محكوم عليه توقيف و حســب نظريه كارشــناس ارزش 2 دانگ مشــاع از 9 ســهم عرصه و اعيان ملك در تاريخ 
1397/02/03 بمبلغ 1/527/777/777 ريال ارزيابى و اعالم گرديده است.در پرونده كالسه 962160 شعبه 
اول احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبدكاووس و در اجراى مفاد نيابت شماره 1396003000378340 – 
1396/10/27 شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گرگان آقاى محمد حمامى فرزند حسين ، 
شماره ملى 2030269123 ، محكوم است به پرداخت 300/490/000 ريال بابت در حق محكوم لها زهرا غياثيان 
فرزنــد عباســعلى و پرداخت مبلغ 15/024/500 ريال بابت هزينه اجــرا در حق صندوق دولت در مجموع بمبلغ 
315/514/500 ريال ، كه در قبال آن و حســب نامه شــماره 139605812004002882 – 1396/10/28 
حوزه ثبت ملك گنبدكاووس مازاد اول مقدار دو سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان ششدانگ يكباب مغازه به 
پالك ثبتى شماره 26410 فرعى از 1 اصلى بخش 10 ناحيه 02 به مساحت 250 مترمربع به نشانى گنبدكاووس 
خيابان 17 شهريور غربى – بعد از تقاطع نامجو – پالك 80 از محكوم عليه توقيف و حسب نظريه كارشناس ارزش 
2 دانگ مشاع از 9 سهم عرصه و اعيان ملك در تاريخ 1397/02/03 بمبلغ 1/527/777/777 ريال ارزيابى و 
اعالم گرديده است.از اينرو و با توجه به ميزان محكوم به بمبلغ 974/303/000 ريال مقدار 154 سهم مشاع از 
تعداد 240 سهم مشاع مقدار دو سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان ششدانگ يكباب مغازه به پالك ثبتى شماره 
26410 فرعى از 1 اصلى بخش 10 ناحيه 02 به مساحت 250 مترمربع به نشانى گنبدكاووس خيابان 17 شهريور 
غربى – بعد از تقاطع نامجو – پالك 80 به ارزش 980/324/114 ريال از طريق مزايده حضورى و با حضورنماينده 
دادسرا به فروش ميرسد 1- حسب نظريه كارشناس ارزش 2 دانگ مشاع از 9 سهم عرصه و اعيان ملك در تاريخ 
1397/02/03 بمبلغ 1/527/777/777 ريال ارزيابى و اعالم گرديده است از اينرو و با توجه به ميزان محكوم 
به مقدار 154 ســهم مشــاع از تعداد 240 سهم مشاع مقدار دو سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان ششدانگ 
يكباب مغازه به پالك ثبتى شماره 26410 فرعى از 1 اصلى بخش 10 ناحيه 02 به مساحت 250 مترمربع به نشانى 
گنبدكاووس خيابان 17 شهريور غربى – بعد از تقاطع نامجو – پالك 80 به ارزش 980/324/114 ريال متناسب 
با ميزان محكوم به و در جهت وصول آن از طريق مزايده به فروش ميرود. 2- مزايده ازمبلغ اعالمى كارشــناس 
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-موعد مزايده روز شنبه مورخه 1397/04/23 ساعت 9 
الى 10 ميباشد 4-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى 
دادگســترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور 
بازديد نمايند 7-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد 8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى 
خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش 
آنرا ارايه نمايد.در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط ميگردد 9- بهمراه داشتن كارت شناسايى 
معتبر براى متقاضيان الزامى است 10- مالكيت برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى ميباشد. 11- هزينه 
هاى انتقال سند شامل عوارض ، دارايى ، دفترخانه و ... از مبلغ مابه التفاوت مازاد ميزان محكوم به و مبلغ حاصل 
از فروش مال مورد مزايده قبل از استرداد به محكوم عليه تاديه ميگردد. 12- برنده مزايده مكلف به فك رهن 
احتمالى از پالك ثبتى ميباشــد در صورتيكه ميزان مبالغ پرداختى بابت فك رهن بيشــتر از مبلغ كســب شده از 

فروش مقدار مورد مزايده باشد معادل ارزش آن بصورت مشاعى از پالك ثبتى به وى واگذار خواهد شد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

حصروراثت
نظر به اينكه خانم اكرم بهروزى نژاد شناسنامه شماره 198 به شرح دادخواست به كالسه 97/167 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حجى بابابهروزى نژاد به شناسنامه 130 
در تاريخ 97/1/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

اكرم بهروزى نژاد فرزندحجى بابا ش ش 198 متولد42/11/1 فرزند2-اميرمحمد بهروزى نژاد فرزندحجى بابا 
ش ش277 متولد47/9/5 فرزند3-آمنه بهروزى نژاد فرزندحجى بابا ش ش1030 متولد51/12/5 فرزند4-
احمــد بهروزى نــژاد فرزندحجى بابا ش ش268 متولد56/6/30 فرزند5-علــى بهروزى نژاد فرزندحجى بابا ش 
ش4مواليد متولد49/7/28 فرزند6-زينب بهروزى نژاد فرزندحجى بابا ش ش276 متولد45/8/30 فرزند7-
محمد بهروزى نژاد فرزندحجى بابا ش ش197 متولد40/10/20فرزند8-ننه جان دليرجان فرزندمحمدجعفر ش 
ش 125 متولد 1325/1/17 همسر-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. 
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 13970318004001409- 97/04/07 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيد مهدى جعفرى 
دوگاهه فرزند ســيد نوربخش  در :1- ششــدانگ يك قطعه باغ زيتون به مساحت 1373/44 مترمربع به شماره 
پالك 186 واقع در دوگاهه سنگ اصلى 1 بخش 20 گيالن . به آدرس واقع در رودبار- پايين بازار   محرز گرديده   
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 12 /97/04 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/04/27 
       157

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

آگهى حصر گواهى حصر وراثت
آقاى مهرداد محبت كيش بشناسنامه شماره 4511 باستناد شهادتنامه و گواهى فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه , درخواســتى بشــماره 9709987695100106 تقديم اين شــورا نموده چنين اشــعار داشــته است كه 
شــادروان رضا محبت كيش بشناسنامه شماره 3382761701 در تاريخ جمعه 22 دى 1396 در گذشته و ورثه 
وى در هنگام در گذشت عبارتند از:1-حميرا وفاه خواه فرزند منصور شماره شناسنامه : 3470048967 نسبت 
با متوفى : مادر2-مهرداد محبت كيش فرزند حسين شماره شناسنامه : 4511 نسبت با متوفى : پدراينك با انجام 
تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان حاجى آباد -على بادسار

آگهى مزايده نوبت دوم
به حكايت پرونده كالســه 961022 اجراى احكام حقوقى محمودآباد ،محكوم عليه على نمازى محكوم 
اســت به پرداخت 510,000,000 ريال در حق محكوم له قاســم ســبزعلى پورشياده با وكالت آقاى فهيمى 
نيا و 25,500,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت و با عنايت به عدم پرداخت دين 
ازناحيه محكوم عليه نسبت به توقيف يك قطعه زمين با اعيانى موجود متعلق به محكوم عليه اقدام گرديد 
كه مشــخصات آن عبارتنداز:ملك موردنظر واقع در محمودآباد روســتاى يمچى مرواريد 3 شهرك صدف فاز 
3 پالك 2 مى باشد.مســاحت ملك به شــماره پالك ثبتى 134 فرعى از 29 اصلى بخش 11 ثبت محمودآباد 
279 سهم مشاع از 7900 سهم مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 279 مترمربع مى باشد در 
ملك مذكور يك باب واحد مسكونى به مساحت 180 مترمربع در سه طبقه احداث گرديد اسكلت ساختمان 
بتنى و داراى پروانه ســاخت به شماره 211-94/2/25 مى باشد.ساختمان سه طبقه-همكف شامل سالن 
پذيرايى-آشپزخانه-سرويس بهداشتى و طبقه اول دواتاق خواب-سرويس بهداشتى و حمام و طبقه دوم 
شامل يك اتاق نشيمن مى باشد.پوشش سقف با حلب رنگى طرح سفال و درب ورودى كركره برقى و درب 
يك مترى مى باشد.ساختمان در حال بهره بردارى بوده لذا با عنايت به موقعيت مكانى و نيز لحاظ نمودن موارد 
توصيفى فوق ، ارزش كل عرصه و اعيان قطعه تعرفه شده مطابق مبايعه نامه مورخ 92/11/22 به ميزان 
3,800,000,000 ريال(سه ميلياردوهشتصدميليون ريال)برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض 
از ناحيه نامبردگان نسبت به نظريه كارشناسى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/4/31 ساعت 11 
صبح در شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد 
متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشتر به 
دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 
129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از 
برگزارى مزايده و عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد 
گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از 

كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

دادنامه
پرونده:2/371/96 دادنامه:102-97/4/3 خواهان:ســيد معصومه تقوى سوخت آبندانى ف سيد 
حســين-كياكال سيدمحله جنب مسجد ولى عصر منزل محمدرضا شفاعى خوانده:على رحيمى ف على-تهران 
خانــى آباد نوع خيابان انقالب معياد شــالى كوچــه 47 پالك 7 طبقه دوم خواســته:مطالبه طلب ((رأى قاضى 
شورا)):درخصوص دادخواست سيد معصومه تقوى سوخت آبندانى به طرفيت على رحيمى به خواسته مطالبه 
طلب به مبلغ 18,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرسى وخسارت تاخير تاديه از 96/6/9 تا زمان اجراى 
حكم،شــورا باعنايت به دادخواســت تقديمى خواهان، مالحظه برگ رســيد عادى كه خوانده اقرار به بدهى 
خود به مبلغ 18,000,000 ريال نموده و اظهارات گواهان در جلســه شــوراى حل اختالف كه مويد اظهارات 
خواهان مى باشد و خوانده دعوى به علت مجهول المكان بودن از طريق نشر آگهى دعوت گرديد كه در وقت 
رسيدگى مورخ 97/3/21 حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده على 
هذا شــورا دعوى خواهان را ثابت دانســته و به استناد مواد 198-519-522 ق آ د م حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت 18,000,000 ريال اصل خواســته و 330,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت (96/12/10) ا زمان اجراى حكم براســاس تغيير شاخص نرخ تورم در 
حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين شورا و پس از انقضاى واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى سيمرغ مى 

باشد.م/الف97/36
محمد مهران خواه-قاضى واحد دوم شوراى حل اختالف دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

آگهى حصر وراثت
خانــم فضــه حيدرى چارى ش ش 25 به شــرح دادخواســت به كالســه 15/396/97 از اين شــورا  
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  فاطمه طهماسبى چارى ش ش 1108 
در تاريخ 97/1/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: فضه حيدرى چارى ف ماندگار ش ش 25 مادر متوفى. اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: مهدى فرهادى فرزند عليداد شــغل آزاد نشــانى محل اقامــت: لردگان- منج 
روستاى بيدلى- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9609973896800882 مورخ 96/11/16 شوراى 
حل اختالف لردگان شــعبه هشتم كه وفق دادنامه شماره شــعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. 
محكوم عليه محكوم گرديد به پرداخت مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ سه 
ميليون و بيست هزار به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از زمان سر رسيد چك 95/4/30 و 
پرداخت نيم عشر هزينه در حق صندوق دولتى . مشخصات محكوم عليه: هامون سراجى فرزند صدرالدين 
شــغل آزاد نشانى محل اقامت شهرستان مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 
1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 
3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى 
ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف ســه ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى 
حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد. 4- عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين 
مفــاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اســت 

توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا- محمد سعيد كريمى

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: محمود درســت فرزند ماندنى شغل آزاد نشــانى محل اقامت: لردگان- خ 17 
شــهريور- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9609973896800932 مورخ 96/12/20 شــوراى حل 
اختالف لردگان شعبه هشتم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم 
عليه محكوم گرديد به تنظيم سند رسمى انتقال خودرو به نام خواهان به شماره شهربانى 65 ايران 673 ص 
37  و پرداخت نيم عشــر هزينه در حق صندوق دولت . مشــخصات محكوم عليه: فردين ترك معافى فرزند 
آقاجان شــغل: آزاد نشــانى محل اقامت شهرســتان مجهول المكان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم 
بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. 
اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به 
اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد. 4- عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى مى باشــد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و 
همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده 

است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا- محمد سعيد كريمى

آگهى مزايده اموال غير منقول (نوبت اول) 
به موجب پرونده كالسه 971079 و دادنامه و اجراييه صادره از شعبه 
7 دادگاه حقوقى دادگســترى كرج مبنى بر فروش ســه دانگ يك باب خانه 
بر پالك ثبتى 152/151 متعلق به مرحوم حاج غالمرضا كمال پور و تقســيم 
بين ورثه نســبت به ســهم االرث حســب دستور توســط كارشناس رسمى 
دادگســترى كرج به شــرح ذيل توصيف و ارزيابى شــده و مقرر گرديده در 
مورخ 1397/5/11 از ســاعت 9 الى 10 در محل اجراى احكام مدنى شعبه 
اول دادگاه حقوقى كرج از طريق مزايده به فروش برســد مزايده از قيمت 
طبق نظريه كارشناســى شروع مى شــود و به هر شخص حقيقى و حقوقى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده 
فى المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكى تضمينى از خريدار اخذ و الباقى 
ظرف يك ماه از وى وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونى و صدور 
حكم تمليك مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتى كه در 
مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد ســپرده وى پس از كسر 
هزينه هاى مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد كليه هزينه 
هــاى نقل و انتقال به عهده محكوم عليه اســت و از محــل فروش پرداخت 
خواهد شد طرفين مى توانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به 
نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگى به اعتراض 
از سوى دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين 
به شــركت در مزايده مى توانند ظرف 5 روز قبــل از مزايده با اطالع از مال 
مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاى آن طبق نظر كارشناس 
بدين شرح است: احتراماً بازگشت به ارجاع كارشناسى پرونده شماره كالسه 
971079 اينجانــب كارشــناس منتخب با حضــور و راهنمايى نماينده خانم 
شمســى كمالپور به محل وقوع ملك مراجعه كرده و پس از بررســى مدارك 
و مســتندات گزارش خود را به شرح ذيل تقديم مى نمايد: 1- آدرس كرج 
حيدرآباد ســرپل، ابتــداى خيابان بنى نجار جنب نانوايى ســنگكى پالك 13 
-2- قرارداد كارشناسى: بازديد از پالك ثبتى 151 فرعى از 152 اصلى با 
توجه به شرايط قيمت منطقه ،وضعيت احداث اعيانى، جنس و نوع بنا، قدمت 
ساخت، نحوه تصرفات، حدود اربعه، كليه حقوق و منافعى كه اشخاص در آن 
دارا مى باشند و با رعايت تمامى جهات موثر در ارزيابى نسبت به اجراى مفاد 
خواســته اقدام و نتيجه اعالم گردد. بررسى اسناد و مدارك ابرازى: 3-1- 
كپى دفترچه ســند مالكيت با شــماره چاپى798695  - 2-3- كپى نقشــه 
محــدوده و وضع موجود پالك مذكور تهيه شــده توســط مهندس حميدرضا 
محمدى 4 -مشــخصات ملك: مطابق مدارك ابرازى ملك مورد بازديد عبارت 
اســت از عرصه و اعيان ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ يك باب خانه به 
مساحت 836 مترمربع پالك 151 فرعى از 152 اصلى واقع در قريه حيدر 
آباد كرج كه ذيل شــماره ثبت 50816 صفحــه 445 دفتر 170به نام آقاى 
جليل كمالى نژاد ثبت و سند مالكيت دفترچه اى صادر شده است سپس مع 
الواسطه به موجب ســند 15827 مورخ 1358/12/6  دفتر اسناد رسمى 
شماره 25 كرج سه دانگ مذكور به نام آقاى غالمرضا كمالپور منتقل گرديده 
است خانم شمسى كمالپور نسبت به سهم االرث خود سند مالكيت دفترچه 
اى به ميزان يك سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 
836 مترمربع اخذ نموده است مطابق كپى نقشه ابرازى نيمه غربى ملك (سه 
دانگ قســمت ديگر) به صورت مجزا به قطعات متعدد غيررسمى تفكيك و 
ساختمان سازى شده است و قسمت شرقى ملك (سه دانگ سهم االرث) به 
مساحت 577/57 مترمربع وضع موجود در تصرف محكوم له مى باشد بخشى 
از عرصه مذكور نيز به مساحت 141/75 مترمربع در طرح تعريض خيابان و 
كوچه واقع شــده و مساحت باقيمانده عرضه پس از اصالحى 435/82 متر 
مربع مى باشد طبق بازديد به عمل آمده مالحظه گرديد عرصه مذكور با ديوار 
محصور شده و داخل عرصه دو دستگاه ساختمان مسكونى قديمى ساز يك 
طبقه با مجموع مساحت حدود 210 مترمربع با اسكلت مصالح بنايى سقف طاق 
ضربى موجود مى باشد ساختمان هاى مذكور خالى از سكونت بوده و به دليل 
نفوذ رطوبت و تخريب و ريزش گچ كارى سقف امكان استيفا و بهره بردارى از 
آنها مقدور نمى باشد نظريه كارشناسى: با عنايت به توضيحات صدراالشاره 
ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك موصوف به لحاظ عرصه و اعيان و 
با در نظر گرفتن ساير جهات و جوانب موثر و معلوم در ارزيابى و بدون لحاظ 
هرگونه بدهى احتمالى به اشخاص حقيقى و حقوقى ثالث و به شرط انتقال بال 
مشكل مالكيت به ارزش كارشناسى مبلغ نوزده ميليارد و هشتصد ميليون 
(19/800/000/000 ريال) معادل يك ميليارد و نهصدو هشــتاد ميليون 

تومان برآورد و اعالم مى گردد . م الف/97/10867
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى كرج

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983812700314 شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (105 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811500410- شاكى: 
اقاى مهدى رفيعى طاقانكى فرزند عبدالمناف به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان شهركرد-  شهر طاقانك- خ امام – گلستان 45 ك شهيد فرهاد رفيعى جنب 
نيروگاه برق – متهم: اقاى حسين اسدى اقبالغى فرزند قدرت اله به نشانى چهارمحال 
و بختيارى- شهركرد- سالن تختى- هيئت تكواندوى استان – اتهام ها: 1. توهين به 
اشــخاص عادى 2. تهديد. گردشــكار: مالحظه مى گردد پرونده متعاقب كيفرخواست 
صادره از ناحيه دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهركرد جهت رسيدگى به اين 
شــعبه واصل شده اســت، لذا دادگاه پس از جرى تشــريفات قانونى، ختم رسيدگى 
را اعالم نموده و با اســتعانت از خداوند متعال (جل و عال) و تكيه بر شــرف و وجدان 
و بــا توجــه به محتويات پرونده و ادله موجود به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى حسين اسدى فرزند قدرت اله دائر بر الف) 
توهين از طريق استعمال الفاظ ركيك ب) تهديد هر دو نسبت به آقاى مهدى رفيعى 
فرزند عبدالمناف موضوع شكايت آقاى مهدى رفيعى فرزند عبدالمناف، دادگاه با توجه 
به كيفرخواســت صادره از دادسراى شــهركرد و از توجه به شكايت شاكى و با توجه 
به گواهى گواهان و نظر به گزارش متهم در دادســرا و دادگاه و عدم ارائه هر گونه 
دفاع موجه و موثر پيرامون اتهامات انتسابى، لذا اتهامات موصوف را محرز تشخيص و 
ضمن تطبيق عمل مرتكب با مواد 608 و 669 قانون مجازات اســالمى مصوب 1375 
(كتاب تعزيرات) متهم موصوف را با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392، به تحمل 74 ضربه شــالق تعزيرى بابت بزه توهين و تحمل 74 ضربه شــالق 
تعزيــرى بابت بزه تهديد محكوم مى نمايد كه از بين مجازاتهاى مذكور صرفاً مجازات 
اشد قابل اجراست و چنانچه مجازات اشد به يكى از علل قانونى غير قابل اجرا شود يا 
تقليل يابد يا تبديل شود مجازات اشد بعدى اجرا مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت 
واخواهى ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم محترم تجديد نظر 

استان چهارمحال و بختيارى است.
 حامد حيدرى- دادرس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983813300635 شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (105 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811500405- شاكى: 
آقاى عزيزاله فالح مهرجردى فرزند محمدرضا به نشانى چهارمحال و بختيارى- شهركرد 
بلوار طالقانى خ ســعادت ك 7 پ 6– متهم: آقاى محسن محمدعليخانى فرزند مسيب 
به نشــانى چهارمحال و بختيارى- شهركرد- اتهام ها: تحصيل مال از طريق نامشروع. 
گردشــكار: مالحظه مى گردد پرونده متعاقب كيفرخواست صادره از ناحيه دادسراى 
عمومى و انقالب شهرســتان شهركرد جهت رسيدگى به اين شعبه واصل شده است، 
دادگاه با عنايت به مراتب مذكور پس از جرى تشريفات قانونى، ختم رسيدگى را اعالم 
نموده و با استعانت از خداوند متعال (جل و عال) و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه 
به محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدورب راى مى نمايد. رأى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى محسن محمد عليخانى فرزند مسيب دائر بر تحصيل مال از طريق 
نامشروع به مبلغ 168/329/580 ريال موضوع شكايت آقاى عزيزاله فالح مهرجردى 
فرزند محمدرضا، دادگاه با توجه به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب 
شهرستان شهركرد و از توجه به شكايت شاكى و نظر به داليل موجود از جمله پرينت 
حساب شاكيه و پاسخ استعالم بعمل آمده در خصوص مالك حسابى كه وجوه حاصل به 
آن واريز گرديده است و همچنين مالك خط تماس گيرنده با شاكى و عدم حضور متهم 
در دادسرا و دادگاه و عدم ارائه هر گونه دفاع موجه و موثر پيرامون اتهام انتسابى، 
لذا ضمن احراز بزهكارى وى و تطبيق عمل مرتكب با ماده 2 قانون تشــديد مجازات 
مرتكبين ارتضاء اختالس و كالهبردارى مصوب 1364 و تاييد 1367 مجمع تشخيص 
مصلحــت نظــام، متهم موصوف را عالوه بر رد مال (رد وجوه مذكور در حق شــاكى) به 
تحمل دو سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 
مهلت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم محترم تجديد نظر استان چهارمحال 

و بختيارى است.
 حامد حيدرى- دادرس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9509983812900419 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (104 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811400344- متهم: 
آقاى ميالد ايل بيگى به نشانى  چهارمحال و بختيارى- شهركرد-خ سعدى شرقى- ك 
32- پ 13- درب خاكسترى رنگ– اتهام: نگهدارى مشروبات الكلى. رأى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى ميالد(معروف به مهدى) ايل بيگى فرزند بهمن دائر بر (نگهدارى 
ســه ليتر مشــروبات الكلى دســت ســاز)، موضوع گزارش مرجع انتظامى و همچنين 
موضوع كيفرخواســت صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهركرد، 
دادگاه از توجه در مجموع اوراق و محتويات پرونده و با التفات به كيفرخواست صادره 
از متضمــن، گــزارش مرجع انتظامى- تصوير اجاره نامه مضبــوط در پرونده- گواهى 
پزشكى قانونى و عدم حضور متهم در دادسرا مى باشد، و عنايت به عدم حضور متهم 
در دادگاه جهت دفاع از اتهام انتســابى، كه تماماً مفيد علم و اقناع وجدانى در توجه 
اتهام معنونه به نامبرده مى باشد، بزهكارى وى را محرز و مسلم تشخيص و مستنداً 
بــه مواد 1-2- 19 و 215 از قانون مجازات اســالمى مصــوب 1392 و ماده 702 از 
قانون مجازات اسالمى (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاى باز دارنده) اصالحى 1387، 
(ضمن صدور حكم به معدوم نمودن مشــروبات الكلى مكشــوفه و ضبط يك دستگاه 
الكل سنج و همچنين ظرف محتوى مشروبات الكلى (به عنوان وسايل تسهيل ارتكاب 
جرم) به نفع دولت، متهم موصوف را به تحمل يكسال حبس و 74 ضربه شالق تعزيرى 
و نيز پرداخت جزاى نقدى به مبلغ 6/750/000 ريال (معادل پنج برابر ارزش عرفى 
مشروبات الكلى مكشوفه) در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد؛ راى صادره (غيابى) 
و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ســوى متهم در اين دادگاه 
و پس از انقضاء مهلت واخواهى، ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
 سيدعلى موسوى- دادرس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9509983813300633 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شــهركرد (104 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709973811400353- 
شاكى: آقاى پيمان شاه وردى قهفرخى فرزند محمد به نشانى  چهارمحال و بختيارى- 
شهرستان شهركرد-شهر فرخ شهر- ميدان انقالب- ك 51 پ7– متهمين: 1- خانم 
ســاناز عميدزاده فرزند فريدون به نشانى تهران- مالرد 2- آقاى صفرعلى رشيدى 
فرزند احمدعلى به نشــانى رباط كريــم. اتهام: تحصيل مال از طريق نامشــروع. رأى 
دادگاه: در خصوص اتهام 1) آقاى صفرعلى رشيدى فرزند احمدعلى دائر بر (تحصيل 
مال از طريق نامشــروع بهمبلــغ 45/109/980 ريال)- 2) خانم ســاناز عميد زاده 
فرزند فريــدون دائر بر (تحصيل مال از طريق نامشــروع به مبلــغ 25/001/011 
ريال)، موضوع شكايت آقاى پيمان شاهوردى قهفرخى فرزند محمد و همچنين موضوع 
كيفرخواست صادره از سوى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهركرد با عنايت 
به مجموع اوراق و محتويات پرونده و با اين توضيح كه دادگاه مجموع اقدامات صورت 
گرفته توسط متهمين مذكور (شامل: فريب شاكى به داشتن اموال و اختيارات واهى 
بــا توســل به حيله و تقلــب و ماالً بردن مــال وى) را كه در نتيجه تحقيقات دادســرا 
روشــن بوده، مصداق بزه ( كالهبردارى ســاده) تشــخيص و به تجويز مــاده 280 از 
قانون آئين دادرســى كيفرى مصــوب 1392 با اصالحات بعدى، عنوان اتهامى مندرج 
در كيفرخواســت صادره را به شــرح فوق اصالح نموده، لذا با التفات به كيفرخواست 
صادره كه مســتند است به، شكايت شــاكى- پرينت مربوط به حساب بانكى شاكى- 
پاسخ استعالم صورت گرفته در خصوص حسابهاى بانكى متعلق به متهمين، و با توجه 
به عدم حضور نامبردگان در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از اتهامات انتسابى به ايشان، 
كه تماماً مفيد علم و اقناع وجدانى در توجه اتهام معنونه به متهمين موصوف مى باشد 
بزهكارى مشاراليها را محرز و مسلم تشخيص و با استناد به مواد 1-2و 19 از قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1392 و ماده 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتضاء و 
اختالس و كالهبردارى مصوب 1367 و توجهاً به نظريه مشورتى شماره 7/93/2830 
مورخ 1393/11/14 اداره كل حقوقى قوه قضائيه، متهم رديف اول را (عالوه بر رد 
مبلغ 45/109/980 ريال به شاكى، به تحمل يكسال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى 
نقــدى به مبلغ مذكور (معادل مال اخذ شــده) در حق صندوق دولت) و متهمه رديف 
دوم را (عــالوه بر رد مبلغ 25/001/011 ريال به شــاكى، به تحمل يكســال حبس 
تعزيــرى و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ اخيرالذكر (معادل مال منتفع شــده) در حق 
صندوق دولت محكوم مى نمايد؛ راى صادره (غيابى) و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى از سوى متهمين در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهى، 
ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان 

چهارمحال و بختيارى است. 
 سيدعلى موسوى- دادرس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9509983813000607 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (101 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811100394- شاكى: 
آقاى طاهر باقرى گله فرزند قلى به نشــانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان 
فارسان-شهر فارسان- روستاى كوانك– متهم: آقاى فرج اهللا باقرى فرزند عبداهللا 
به نشــانى. اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدى 2. توهين به اشخاص عادى. رأى دادگاه: 
در خصوص قرار جلب به دادرسى صادر شده از اين دادگاه در تاريخ 96/7/3 عليه 
متهم آقاى فرج اهللا باقرى فرزند عبداهللا مبنى بر ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع 
بند 1 و 2 نظريه پزشــكى قانونى مورخ 95/10/11 و توهين موضوع شــكايت آقاى 
طاهر باقرى گله فرزند قلى، با عنايت به مجموع و محتويات و مضامين پرونده محاكماتى 
و شــكايت شــاكى و تحقيقات انجام شــده و نظريه پزشــكى قانونى و اظهارات گواه و 
مفاد قرار جلب به دادرسى و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه على رغم ابالغ وقت 
رسيدگى و ماال عدم ارائه دفاعى از خويش و ساير اوضاع و احوال منعكس در پرونده 
و قرايــن و امارات مندرج در پرونــده و لذا اقناع وجدانى بر بزهكارى متهم حاصل و 
بزه انتســابى نسبت به نامبرده محرز و مســلم دانسته و دادگاه مستندا به مواد 17 
و 709 و 714 از قانون مجازات اســالمى مصوب ســال 1392 و ماده 608 از قانون 
تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب سال 1375 متهم را بابت ايراد ضرب و جرح 
به پرداخت 1- يك درصد ديه بابت حارصه پلك چشم چپ 2- شش هزارم ديه بابت 
دو عدد كبودى سمت چپ صورت ديه كامل مرد مسلمان بابت ديات فوق الذكر ظرف 
يك ســال قمرى از تاريخ وقوع بزه در حق شــاكى و به تحمل 74 ضربه شالق تعزيرى 
بابــت بزه توهين محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى اســت و ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى 
در نزد محاكم محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى خواهد بود. و در خصوص 
اتهام متهم فوق الذكر مبنى بر ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع ذيل نظريه پزشكى 
قانونــى مورخ 95/10/11 موضوع شــكايت اقاى طاهر باقــرى گله نظر به اينكه اوال 
پزشكى قانونى مرقوم نموده است صدمات وارده با الگوى حالت منازعه تطابق ندارند 
و دوما دليل و حجت شرعى و قانونى و مكفى و اثباتى و ضرورى و اقناعى مبنى بر اينكه 
صدمات را متهم موصوف ايراد نموده است ارائه و اقامه نگرديده است وقوع صدمات 
از جانب متهم با ترديد و شــبهه اساسى مواجه اســت و لذا مستندا به ماده 120 از 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و اصل 37 از قانون اساسى و ماده 4 از قانون 

آيين دادرسى كيفرى حكم بر برائت متهم از اين حيث صادر و اعالم مى گردد. 
 مهدى عسگرى- رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهركرد

آگهى اجرائيه
مشخصات محكم له/ محكوم لهم: فاطمه موسوى فرزند ايوب به نشانى ياسوج خ شاهد 20پ 
13- مشخصات محكوم عليه / محكوم علهيم: عليرضا موسويان فرزند قدرت اله مجهول المكان ، 
مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/ محكوم عليه: رحمت اله فضل منش به نشانى 
ياسوج شهداى يك پالك 9 وكيل فاطمه موسوى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9009977410100050 محكوم عليه محكوم است به 1- 
پرداخت مبلغ 53/000/000 ريال (معادل پنج ميليون و سيصد تومان ) به عنوان اصل خواسته 
در حــق محكوم له 2- پرداخت مبلغ 4/135/000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكوم له 
3- پرداخــت مبلغ 1/908/000 ريال بابت حق الوكاله وكيــل در مرحله بدوى در حق محكوم له 
4- پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ 84/2/30 لغايت اجراى حكم حق محكم له 5- پرداخت 
مبلغ 2/650/000 ريال بابت هزينه نيم عشــر اجرائى در حق صندوق دولت مى باشيد. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 

قانون اجراى احكام مدنى)
دادرس شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983812400194 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شــهركرد (102 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709973811200375- 
شاكى: خانم سميه طاهرى لركى فرزند محمد با وكالت خانم ليال هاشمى شهركى فرزند 
لهراسب  به نشانى اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرستان شهركرد-  شهر كيان- 
خليــج فارس- كوچــه 6- پالك2 – متهم: اقاى داوود عليمحمــدى فرزند نبى اهللا به 
نشانى شهركرد منظريه ايستگاه آتش نشانى سمت راست سوپر بركت ط2 – اتهام : 
ترك انفاق. گردشكار: در اين پرونده خانم سميه طاهرى فرزند محمد با وكالت خانم ليال 
هاشمى شكايتى عليه آقاى داود عليمحمدى فرزند نبى اهللا داير بر ترك انفاق مطرح 
نموده است شاكى گواهانى تعرفه نموده است كه موضوع شكايت را گواهى نموده اند. 
متهم در هيچ يك از مراحل تحقيقات حاضر نشده است. رأى دادگاه: در خصوص اتهام 
آقاى داود عليمحمدى فرزند نبى اله داير بر ترك انفاق موضوع كيفرخواست صادره از 
دادسراى شهركرد، با توجه به شكايت خانم سميه طاهرى فرزند محمد با وكالت خانم 
ليال هاشمى، اظهارات گواهان، عدم حضور متهم در مراجع قضايى جهت دفاع از اتهام 
انتسابى كه همگى موجب حصول علم است دادگاه بزه انتسابى به متهم را محرز و او 
را مجرم تشخيص مستنداً به ماده 53 قانون حمايت از خانواده متهم را به تحمل شش 
ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ 
ابــالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ انقضاى مهلت 

واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان چهارمحال و بختيارى است.
 سيد رضا حسينى- رييس شعبه 102 دادگاه دو شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9509983812900462 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (102 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811200374-متهم:  
آقاى موســى رئيســى فرزند محمود به نشــانى شهركرد- فارســان- بلوار طالقانى-
ك6-1 –اتهــام ها: 1- حمل و نگهدارى مشــروبات الكــى 2. رانندگى بدون پروانه 
رسمى. گردشــكار: در اين پرونده حسب گزارش مامورين انتظامى تعداد هشت نفر 
فرد مذكور به همراه يك خودروى ســمند ســفيد رنگ به شماره انتظامى 181 د 29 
ايران 81 در خيابان امام خمينى شهركرد تجمع نموده اند كه پس از حضور مامورين 
در محل و متوارى شدن افراد يك پالستيك آغشته به مشروب الكلى در محل كشف 
مى شود و برآورد شده كه حدود دويست سى سى مشروب در آن بوده است. راننده 
خودرو فوق در محل ديگرى تصادف مى نمايد كه خودرو توقيف مى شود. راننده علت 
فرار خود را نداشتن گواهينامه اعالم نموده است و در خصوص مشروبات الكلى اظهار 
داشــته كه متعلق به او نمى باشد. رأى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى موسى رئيسى 
فرزند محمود داير بر حمل و نگهدارى دويســت ســى ســى مشــروب الكلى موضوع 
كيفرخواست صادره از دادسراى شهركرد، با توجه به اينكه مشروب الكلى در تصرف 
متهم كشــف نشده اســت و متهم ارتكاب بزه را انكار نموده است و دليل ديگرى كه 
تعلق مشــروبات مكشــوفه به متهم را ثابت كند در پرونده وجود ندارد. مستنداً به 
اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران حكم برائت متهم صادر مى گردد. در 
خصوص اتهام آقاى موســى رئيس فرزند محمود داير بر رانندگى بدون گواهينامه با 
توجه به گزارش مامورين انتظامى و اقرار متهم در مرجع انتظامى دادگاه بزه انتسابى 
به متهم را محرز و او را مجرم تشخيص مستنداً به ماده 723 قانون مجازات اسالمى 
مصــوب 75 و بند يك ماده ســه قانون وصول برخــى از درامدهاى دولت مصوب 73 
متهــم را به پرداخت چهار ميليــون ريال جزاى نقدى محكوم مى نمايد. راى صادره در 
خصوص حمل و نگهدارى مشروبات الكلى حضورى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ 
ابــالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر در محاكم تجديدنظر اســتان چهارمحال و 
بختيارى مى باشد و در خصوص رانندگى بدون گواهينامه غيابى و ظرف مهلت بيست 
روز از تاريــخ ابالغ قابــل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظرخواهى در محاكم محترم تجديد نظر اســتان 

چهارمحال و بختيارى است.
 سيد رضا حسينى- رييس شعبه 102 دادگاه دو شهركرد

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- قرارداد بانكى

بدينوســيله به آقاى مرتضى جوان پور فرزند اســداله به ش ش 309 متولد 1355/5/18 
ش م 4569459943 به نشــانى ســمنان بلوار ورزش خ ارشاد فتح بلوك 928 ط دوم كدپستى 
3514967712/ ميثم محمودى فرزند غالمحسين به ش ش 37482 متولد 1362/11/19 ش 
م 0381839419 به نشانى سمنان مسكن مهر بلوار كرامت خ ابراهيم نبى مجتمع پاسارگاد بلوك 
پارســيان واحد 4 و يا باغ فردوس سرپرســتى موسسه ثامن / عليرضا ساعدى فرزند كاظم به ش 
ش 286 متولد 1355/4/10 ش م 4569459714 به نشــانى ســمنان بلوار نهضت هالل احمر 
پ 126 و طبق تقاضانامه باغ فردوس سرپرستى موسسه ثامن / ابالغ مى گردد كه بستانكار بانك 
قوامين شــعبه بلوار قدس سمنان براى وصول مبلغ 19/777/700 ريال به موجب سند شماره 
25025-1393/3/12 مســتند پرونده اجرائى كالســه 9600724 از طريق اداره اجرا اســناد 
رســمى ســمنان اجرائيه صادر گرديده و در برابر گزارش مامور ابالغ اجراى اسناد رسمى سمنان 
مبنى بر عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق درخواســت بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را 
جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد. لذا برابر تقاضاى متعهد له به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى 
جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار 
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آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760324001000118 مورخ 97/1/20 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سبزعلى غالمى فرزند حيدر صادره از بوشهر 
را نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين كشاورزى به مساحت 52842/04 مترمربع در قسمتى از 
پــالك 899 واقع در قريه كره بند گناوه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك  ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/12 –تاريخ 
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