
11 چهارشنبه  3 مرداد 1397  شماره 4799  آگهی
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (ملك)

شــماره آگهــى:139703929116000014- شــماره پرونــده: 139604029116000169- به موجب 
پرونده اجرائى كالســه 9600273 له بانك توســعه تعاون سمنان – به نشــانى سمنان بلوار قدس مديريت شعب 
بانك توســعه تعاون كدپستى 3619913174  (مهديشهر خيابان امام ســاختمان كاج كدپستى 3519618733) 
عليه عباس سمندى فرزند حسن به شماره ش ش 10136 و كدملى 5309481362 به نشانى مهديشهر  ، خيابان 
صاحب الزمان كوچه شهيد معصوميان پ 10 بعنوان بدهكار و عباس جبارى فرزند على اكبر به شماره ش ش 331 
و كدملى 4569245277 به نشانى مهديهشر خيابان 17 شهريور پ 72 كدپستى 3561654643 بعنوان راهن 
برابر سند رهنى شماره 31272 مورخ 1395/2/12 تنظيمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره يك مهديشهر پالك 
ثبتى 1760/2 واقع در بخش ســه مهديشــهر به مالكيت عباس جبارى به نشــانى مهديشهر ، خيابان 17 شهريور ، 
روبروى كوچه شــهيد قهورى كه ســند مالكيت آن با حدود و مشخصات شماالً درب و ديوار بطول 15/45 به خيابان 
و شــرقاً ديواريســت مشترك بطول 14/80 به پالك 1761 اصلى و جنوباً ديواريست بطول 11 متر به كوچه و غرباً 
ديواربديوار بطول 13/20 متر به قطعه دوم تفكيكى كه تاكنون ســند مالكيت به نام عباس جبارى صادر نگرديده 
است در قبال مبلغ 627/839/711 (شش صدو بيست و هفت ميليون و هشتصد و سى و نه هزار و هفتصد و 
يازده ) ريال اصل طلب و مبلغ 233/822/509 (دويســت و ســى و ســه ميليون و هشتصد و بيست و دو هزار و 
پانصد و نه) ريال سود و مبلغ 55/940/335 (پنجاه و پنج ميليون و نهصد و چهل هزار و سيصد و سى و پنج) ريال 
بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1396/10/19 و از تاريخ 1396/10/19 به بعد روزانه مبلغ 637/221 ( شش 
صدو سى و هفت هزار و دويست و بيست و يك ) ريال و حق التحرير مبلغ 7/500/000 (هفت ميليون و پانصد 
هزار) ريال و مبلغ و حق بيمه 1/245/000 (يك ميليون و دويست و چهل و پنج هزار ) ريال به جمع بدهى تا تاريخ 
وصول اضافه مى گردد. كه پس از طى تشريفات قانونى و عدم ايفاى تعهدات توسط بدهكار وبا درخواست بستانكار 
جهت وصول مطالبات خود درخواســت ارزيابى و مزايده ششــدانگ پالك 1760/2 واقع در بخش ســه مهديشــهر 
كه پس از اســتعالم از شــعبه امالك و ارجاع به كارشناس رسمى دادگســترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش 
كارشناس تشريح گرديده است. ششدانگ پالك فوق با موقعيت جنوبى و با پالكهاى كدپستى 3561654641 و 4 
مى باشــد عرصه ملك فوق طبق تصوير ارايه گرديده از ســوى بانك به شماره 2496م1397/2/24 داراى 7/90 
مترمربع اصالحى و در همكف داراى اضافه بنا خارج از درصد به مساحت 29/27 مترمربع مى باشد اعيانى شامل يك 
ساختمان دو طبقه با سرسرا ميباشد كه در قسمت بنا ملك فوق در طبقه همكف داراى دو باب تجارى كه مساحت دو 
تجارى جمعاً حدود 55 متر مربع ميباشد (ارزش سرقفلى بر اساس قانون در مهديشهر وجود ندارد و در كارشناسى 
الحاظ نمى گردد.) در قسمت هاى پشت تجاريها شامل راهرو و يك اتاق مى باشد كه در زمان بازديد گچ و خاك بوده 
اســت يك باب تجارى بصورت ســوپرماركت با كف موزائيك و بدنه حدوداً تا ارتفاع 2 متر كاشــى و مابقى بصورت 
ســفيد كارى و تجارى دوم بعنوان انبار فرش و در بخش شــرقى همكف واحد مسكونى و در طبقه اول داراى هال و 
پذيرايى و دو اتاق خواب آشــپزخانه ، و ســرويس بهداشتى مى باشد كه با امكانات متعارف در حال بهره بردارى مى 
باشد داراى دو انشعابات برق و گاز آب مجزى مى باشد و نماى ساختمان فوق آجر گرى ميباشد عمر ساختمان حدود 
29 ســال ميباشد كه با تمامى موقعيت قدمت ششدانگ برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به شماره وارده 
139705029116000373 مورخــه 1397/3/1 به مبلغ 1/700/000/000 (يك ميليارد و هفتصد ميليون) 
ريال ارزيابى گرديده است و مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد و بستانكار 
طى شــماره نامه 2206/42 مورخ 1397/3/24 اعالم نموده كه مبلغ 8/9900/000 (هشتاد و نه ميليون نهصد 
هــزار) ريــال از طرف بدهكار بعد از صدور اجرائيه پرداخت گرديده اســت و ملك مورد رهن توســط بانك به مبلغ 
1/245/000 (يك ميليون و دويســت و چهل و پنج هزار )ريال بيمه گرديده اســت در ضمناً در روز مزايده نيم 
عشــر اجرائى و حق مزايده و ســاير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجراء 
نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص 
نبوده بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در روز دوشــنبه مورخ 1397/5/22 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در محل 
اجراى ثبت مهديشهر به نشانى خ ملت اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش نقدى 
بوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه 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 هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شركت خريداران 
ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت در جلسه براى عموم آزاد است 
و چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان 

تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/5/3
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر- روحانى

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم شكوه باغى به شماره شناسنامه 144 به شرح دادخواست به كالسه 259/2/97 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان فاطمه خسروى به شماره شناسنامه 39924 در تاريخ 
1395/4/5 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- ابوالقاســم باغى فرزند عابدين 
به ش ش 3 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- محمد باغى فرزند عابدين به ش ش 381 صادره از دماوند فرزند 
متوفــى  3- على باغى فرزند عابدين بــه ش ش 380 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- اكرم باغى فرزند عابدين 
بــه ش ش 6 صــادره از دماوند فرزند متوفى 5- اقدس باغــى فرزند عابدين به ش ش 3 صادره از دماوند فرزند 
متوفــى 6- شــكوه باغى فرزند عابدين بــه ش ش 144 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 
او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5335
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609988603600385 شعبه 36 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان 
كرمانشاه تصميم نهايى شماره ، خواهان: آقاى محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشانى استان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشاه شهر كرمانشاه سه راه شريعتى نبش پاساژ دوست فروشگاه لوازم خانگى كاالى كيش ، خواندگان: 1- خانم 
پروين رزالنسرى 2- آقاى يداهللا فتوحى ورمزانى فرزند احمد همگى به نشانى ، خواسته: مطالبه وجه بابت ، شورا 
با عنايت به اوراق پرونده پايان رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شــورا) در 
مورد دعوى آقاى محمد امين نصرتى بطرفيت خانم پروين رزالنســرى 2- آقاى يداهللا فتوحى ورمزانى به خواســته 
مطالبه مبلغ يك ميليون و ششصد و هفتاد هزار تومان به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير در تاديه نظر 
به اينكه اوال با توجه به برگ اقســاط به امضاء خواندگان مجموعا به مبلغ خواســته ظهور در بدهى خواندگان در حق 
خواهان دارد ثانيا خواندگان حضور نيافته براى اثبات برائت ذمه خود دليلى اقامه نكرده اند و به مستندات خواهان 
ايراد و تعرضى وارد نكرده اســت بنابراين شــورا با استصحاب دين حســب ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى 
دعواى خواهان را ثابت تشــخيص و مســتندا به مواد 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى به شرح زير 
حكم به محكوميت خوانده در حق خواهان 1- پرداخت مبلغ 1/670/000 تومان بابت اصل خواسته 2- پرداخت 
مبلغ 557/500 ريال بابت هزينه دادرسى 3- پرداخت خسارت ناشى از تاخير در پرداخت اصل خواسته موضوع 
بند يك فوق از تاريخ مطالبه تقديم دادخواست تا زمان اجرا بر اساس نرخ شاخص تورم كه در مرحله اجرا محاسبه 
خواهد شــد صادر و اعالم مى دارد راى غيابى محســوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا 

سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى شهرستان كرمانشاه مى باشد.
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 36 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: جواد پوررمضانى فرزند على محمد ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: حســين 
بهنام به نشــانى خ شاهد كوى نجيب پ 54 ، به موجب راى شــماره 466/96 تاريخ 96/6/22 حوزه 5 شوراى حل 
اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 745/000 ريال بابت 
خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول در حق محكوم له و پرداخت 
نيم عشر اجرايى در حق دولت رعايت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى 
كــه خــود را قادر به اجــراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا 

تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609988404400545 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانسر (101 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709978401400440 ، شاكى: دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر 
به نشانى شهرستان روانسر ميدان اورامان ، متهم: آقاى مهران مهربانى كيا فرزند حسيب به نشانى كرمانشاه 
روانســر شــهر شاهو محله قشــالق ، اتهام: رانندگى بدون پروانه رســمى ، به تاريخ 1397/4/30 در وقت 
فوق العاده پرونده كالســه فوق تحت نظر اســت با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از 
خداوند متعال و تكيه بر شــرف و وجدان دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مى گردد (راى دادگاه) به موجب كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان روانســر به 
شــماره 9610438400300535 مورخه 1396/11/12 آقاى مهران مهربانى كيا متهم اســت به رانندگى 
بدون پروانه موتور ســيكلت به شماره انتظامى 35318—462 موضوع گزارش پليس راهنمايى و رانندگى 
شهرســتان روانسر دادگاه با توجه به اوراق پرونده كيفرخواست صادره گزارش پليس راهنمايى و رانندگى 
در خصوص رانندگى بدون گواهينامه توسط متهم و نحوه و كيفيت وقوع بزه كه در زمان ارتكاب توسط متهم 
خودرو متوقف گرديده و اقارير و اظهارات مقرون به واقع نامبرده و ايضا با احراز اركان بزه ارتكابى انتساب 
اتهام وارده به متهم به شــرح فوق را محرز و مســلم و ايشان را مســتحق اعمال مجازات قانونى دانسته لذا 
مســتند به مواد 2و19 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى 
دولت و جدول تعرفه هاى قضايى شماره پنج بودجه سال 1396 و ماده 723 قانون مجازات اسالمى تعزيرات 
ناظــر بــه آن حكم به محكوميت متهم به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت 
صادر و همچنين با اختيارات حاصله از بند دو ماده 23 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 الزام محكوم عليه 
را بــه گذراندن كالس هاى آموزش رانندگــى و ارائه گواهى مربوط به واحد اجراى احكام وفق مقررات ظرف 
حداكثــر شــش ماه و به عنوان تكميل كننده مجازات اعمالى صادر مــى نمايد و تفهيم مى گردد وفق ماده 24 
قانون پيش گفته چنانچه محكم طى مدت اجراى مجازات تكميلى مفاد حكم را رعايت ننمايد دادگاه صادر كننده 
حكم به پيشنهاد قاضى اجراى احكام براى بار اول مدت مجازات تكميلى مندرج در حكم را تا يك سوم افزايش 
ميدهد و در صورت تكرار بقيه مدت محكوميت را به حبس يا جزاى نقدى درجه هفت يا هشــت تبديل مى 
نمايد راى صادره حضورى ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر 

استان كرمانشاه مى باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

ابالغيه
9709988370700179- مشــخصات ابالغ شونده حقيقى: كوروش كرانى فرزند شمس ، كدپستى 
6719948451 به نشانى كرمانشاه الهيه ك 23 سمت چپ ، تاريخ حضور 1397/6/3 شنبه ساعت 12/00 
محل حضور : اســتان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شهرك مهردشت ، تاريخ حضور: 
1397/6/3 ساعت حضور: 12/00 در خصوص دعوى سجاد كرمى بهروز به طرفيت شما در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف/257
منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان كنگاور

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالسه 961378 موضوع محكوميت محمد نويد فرهاد حسب نيابت واصله به شماره 
950290 صادره از سوى شعبه 23 اجراى احكام مجتمع قضايى شهيد بهشتى به پرداخت 4360000000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1318609501 ريال بابت تاخير تاديه در حق محكوم له هاشم فتح اهللا و 
همچنين مبلغ 252517517 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق نظر به اينكه پالك ثبتى به شــماره 
193 اصلى حوزه ثبتى دماوند از اراضى قريه هاشمك توسط شخص ثالث خانم زهره آرورى معرفى و توقيف 
گرديده است و توسط كارشناس منتخب محترم آقايان مهدى مسعودى و محسن مزينى و آقاى نجفى و على اكبر 
خادم به شــرح ذيل مورد كارشناســى و ارزيابى قرار گرفته است: در اجراى قرار كارشناسى مورخ 97/3/5 
صادره در پرونده كالســه 961378 مبنى بر اينكه كارشناســان منتخب نســبت به اجراى قرار صادره مورخ 
97/3/3 اقدام و نظريه كتبى و مســتدل خويش را تســليم نمايند. و با عنايت به اينكه موضوع كارشناسى 
قيمــت گــذارى مقدار مالكيت خانم ســوده دباغيــان از اراضى قريه هاشــمك پالك 196 اصلــى حوزه ثبتى 
دماوند مى باشــد به استحضار مى رســانيم: الف: مستند مالكيت محكوم عليه : به موجب سند قطعى شماره 
91/8/18-117417 دفتر اســناد رســمى يك دماوند مقدار 106195 سهم مشاع از 286552 سهم دو 
سهم مشاع از هفت سهم (باستثناء بهاء ثمن اعيان) يكدانگ و ربع دانگ مشاع از پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
از پالك 193 اصلى واقع در قريه هاشمك جزء حوزه ثبتى دماوند به خانمها 1- بتول آرورى نسبت به 8361 
ســهم مشاع 2- مهرى دانگر نســبت به 8361 سهم مشاع 3- محبوبه آرورى نسبت به 12542 سهم مشاع 
4- شــهين دباغيان نسبت به 38465 سهم مشــاع 5- سوده دباغيان نسبت به 38466 سهم مشاع انتقال 
رســمى شده است توضيحات: سند قطعى مذكور به استناد پاسخ استعالم شــماره 91/8/1-17085 اداره 
ثبت دماوند و گواهى امور مالياتى و نامه اداره منابع طبيعى و نامه اداره جهاد كشاورزى دماوند تنظيم گرديده 
است. ضمنا در پاسخ استعالم اداره ثبت دماوند تذكر داده شده است كه آگهى هاى نوبتى و تحديدى منتشر 
و تعيين حدود به عمل آمده ليكن به حدود چندين فقره اعتراض رسيده كه جريان به اداره كل ثبت استان 
تهران گزارش و منجر به ابطال تعيين حدود گرديده و تاكنون تعيين حدود مجدد نگرديده است ب: مشاهدات 
و معاينات محلى پس از وقوف بر سوابق ثبتى و با در نظر داشتن قرارهاى كارشناسى فوق الذكر با راهنمايى 
محكوم له و همچنين با راهنمايى مادر محكوم عليه از محل وقوع ملك مورد نظر در اراضى هاشمك بازديد به  
عمل آمد و مشاهده شد كه متعاملين سند قطعى فوق الذكر تقريبا 12700 مترمربع از اراض مشاعى هاشمك 
جنب باغ نگين دماوند را به صورت مشــاعى در تصرف دارند و در اطراف آن ديوار ســنگى به ارتفاع تقريبا 
نيم متر احداث و روى ديوار را پايه فلزى و فنس نصب نموده و در حد شرقى تصرفات خود جاده ماشين رو 
تا انتهاى ملك مورد نظر گرفته و در ابتداى درب ورودى تقريبا 30 مترمربع ســاختمان احداث كرده و انتهاى 
جنوبى ملك را با ديوارهاى نسبتاً مرتفع تراس بندى كرده و جهت آبيارى قطره اى درختان كاشته شده شامل 
ســيب و گيالس و آلبالو و گردو اســتخرى بتونى ساخته اند و در وسط ملك نيز به گفته مادر محكوم عليه يك 
حلقه چاه آب غيرمجاز حفر كرده اند كه آب آن به وسيله پمپ به استخر احداثى واريز و از آن وارد سيستم 
آبيارى قطره اى جهت آبيارى درختانى كه در بخش جنوبى ملك غرس شده اند مى شود و الزم به توضيح مى 
باشد كه قسمتهاى ميانى و جنوبى ملك فاقد اشجار مى باشند نظريه كارشناسى: هر چند طبق مندرجات نامه 
شــماره 91/8/1-17085 اداره ثبت اســناد و امالك دماوند بر اثــر اعتراض مجاورين صورتمجلس تعيين 
حدود كل قريه هاشــمك تحت پالك 193 اصلى حوزه ثبتى دماوند باطل گرديده و در نتيجه كل ششــدانگ 
قريه فاقد طول ابعاد مســاحت و حدود ثبتى است و ممكن اســت در آينده نيز مورد اعتراض مجاورين قرار 
گيرد ليكن با عنايت به اينكه ملك مورد ارزيابى در مرز پالكهاى مجاور قرار ندارد و از طرفى ســهام مشــاعى 
مندرج در ســند قطعى شــماره 91/8/18-117417 دفتر يك دماوند به صورت مفروز الرعيه به مســاحت 
تقريبى 12700 مترمربع در تصرف مشاعى متعاملين سند مذكور است و اطراف آن را فنس كشى نموده  اند 
مسئله ابطال تحديد حدود پالك فوق و اعتراضات احتمالى آينده مجاورين تاثيرى در اين قسمت ندارد و لذا 
با توجه به اينكه ســهم خريدارى شده توسط خانم ســوده دباغيان اوال در كل پالك 193 اصلى مشاعى است 
و ثانيا مقدار متصرفى متعاملين سند فوق الذكر نيز بن آنان مشاعى است و اين امور با عنايت به شكاورزى 
بودن اراضى از موانع و مشــكالت تقريبا الينحل صدور اســناد مالكيت و باعث افت قيمت اســت و با در نظر 
گرفتن موقعيت مكانى و شيب دار بودن اراضى تعرفه شده مشاعى بودن آن و كم عرض بودن متصرفات و 
مشــكالت تامين آب و شــيب نسبتاً تند راه دسترسى به انتهاى ملك و ديگر عوامل موثر در قضيه ارزش هر 
مترمربع از ملك مورد تعرفه به مبلغ 800000 ريال و ارزش سهام مشاعى خانم سوده دباغيان جمعاً به مبلغ 
3680000000 ريال به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم مى گردد نظريه كارشــناس به طرفين ابالغ گرديده 
كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را 
پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 
2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى 
تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر 
اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق واريز نمايد و 
قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز مابقى 
مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزايده 1397/05/29 ساعت 10 صبح 
تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام 

مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/521
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: محمد رضايى ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى فينى به نشانى فين 
بزرگ محله حاج نائب ك ش عباســى ، به موجب راى غيابى شــماره 1025 تاريخ 96/12/28 حوزه 12 شــوراى حل 
اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت تضامنى پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك شماره هاى 
540737-95/10/20 و 540739-95/9/20 بانك ســپه) و پرداخت  مبلغ 295/000 در حق بانك خســارات 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد لغايت اصل پرداخت و اعمال تبصره 2 م 306 قانون 
آيين دادرسى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد 

صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ياســر عباســى فرزند حسين دادخواستى به خواســته محكوميت خواندگان به پرداخت 
وجه يك فقره چك بالمحل بشــماره 010/547194- 97/4/15 بمبلغ بيســت ميليــون تومان به انضمام هزينه 
دادرسى و خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجراى حكم به طرفيت 1- عرفان 
عباســى 2- مهدى عباســى 3- محمد قيدر به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 
اول حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 373/97 ثبت و براى تاريخ 97/6/18 ساعت 09/00 وقت رسيدگى 
تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شــوند 
ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 
مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اسمعيل ابراهيمى به شماره شناسنامه 9 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 97/4/309 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان ابراهيم ابراهيمى به 
شماره ملى 0430052448 در تاريخ 1396/11/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- اسمعيل ابراهيمى فرزند عيسى به ش ش 9 صادره از دماوند پدر متوفى 2- زهرا باقرى فرزند 
اصغر به ش ش 12 صادره از دماوند (مادر متوفى) والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5336
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ابراهيم حســن زهى فرزند روزدين داراى شناســنامه شــماره 15 صادره از 
زاهدان به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 970244 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان روزدين حســن زهى فرزند دلمراد به شناسنامه 527 صادره زاهدان در 
تاريــخ 1397/1/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
متقاضى با مشخصات فوق الذكر فرزند متوفى 2- مصطفى حسن زهى فرزند روزدين به ش ملى 3612542737 
صــادره زاهــدان فرزند متوفى 3- حوا حســن زهى فرزند روزديــن به ش ش 69 صادره زاهــدان فرزند متوفى 
4- مرضيه حسن زهى فرزند روزدين به ش ش 296 صادره از زاهدان فرزند متوفى 5- زهرا حسن زهى فرزند 
روزديــن به ش ش 1250 صادره زاهدان فرزند متوفى 6- مهديه حســن زهــى فرزند روزدين به ش ش 5842 
صادره زاهدان فرزند متوفى 7- فاطمه راشكى قلعه نو فرزند حسن به ش ش 2947 صادره زابل همسر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/1099
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شهباز شه بخش فرزند موسى داراى شناسنامه شماره 338 صادره از زاهدان 
به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 970189 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان عطاءاهللا شــه بخش فرزند شــهباز به شناســنامه 460 صادره زاهدان در تاريخ 
1397/3/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى 
با مشخصات فوق الذكر پدر متوفى 2- مهران شه بخش فرزند عطاءاهللا به ش ملى 6110255475 صادره ميرجاوه 
فرزند متوفى 3- عمران شــه بخش فرزند عطاءاهللا به ش ملى 6110255483 صادره ميرجاوه فرزند متوفى 4- 
كامران شــه بخش فرزند عطاءاهللا به ش ملى 6110285455 صادره زاهدان فرزند متوفى 5- حارثه شــه بخش 
فرزند عطاءاهللا به ش ملى 6110313017 صادره زاهدان فرزند متوفى 6- فرشته شه بخش فرزند عطاءاهللا به 
ش ملى 3614578305 صادره زاهدان فرزند متوفى 7- نورخاتون شه بخش فرزند بى برگ به ش ملى 89 صادره 
ميرجاوه فرزند متوفى 8- شــه پرى ريگى مادر متوفى فاقد مشــخصات ســجلى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1098
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت جواد پيروزه فرزند فرهاد به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430500343 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
فرهاد پيروزه در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1396/2/1 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1- جواد پيروزه فرزند فرهاد به ش ش 368 فرزند متوفى 2- فيروز پيروزه فرزند فرهاد به ش ش 
541 فرزند متوفى 3- نازى پيروزه فرزند فرهاد به ش ش 367 فرزند متوفى 4- شمســى پيروزه فرزند فرهاد 
به ش ش 370 فرزند متوفى 5- شهرناز پيروزه فرزند فرهاد به ش ش 539 فرزند متوفى 6- جان بيگم پيروزه 
فرزند فرهاد به ش ش 98 فرزند متوفى 7- آبى جان پيروزه فرزند فرهاد به ش ش 36 فرزند متوفى 8- مريم 
پيروزه فرزند فرهاد به ش ش 99 فرزند متوفى 9- شــاه بى بى خالدى فر فرزند الله زار به ش ش 186 همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيدرضا زارعى فرزند رحيم 
خواهان آقاى / خانم سيروس پوالدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم 1- سيدرضا زارعى 2- رضا 
ســلطانى اصل به خواســته ... مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709988603000188 
شعبه 30 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره)شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 
ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 30 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا قربانى فرزند محمد
خواهان آقاى امير عرب قبادى دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم زهرا قربانى به خواســته الزام به تنظيم 
ســند خودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709982310400123 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كمل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى سمنان – سميرا شمس الدين

متن آگهى
در پرونده كالسه 113/314/96ح اين حوزه محكوم عليه آقاى محسن صفرى محكوم است به پرداخت مبلغ 
... ريال معادل 175/000/000 بابت اصل خواسته و مبلغ 5/290/000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز مبلغ حق 
الوكاله وكيل5/400/000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم 
له و مبلغ 8750000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت گرديد حال از آنجا كه حسب اعالم محكوم 
له مشاراليه مجهول المكان مى باشد اينك مراتب اجرائيه به محكوم عليه ابالغ مى گردد تا در ظرف 10 روز پس از 
نشر آگهى نسبت به اجراى آن اقدام واال دايره اجراى احكام مدنى پس از مهلت مذكور عمليات اجرايى را طبق مواد 

7و8و9و118و119 با تقاضاى محكوم له تعقيب خواهد نمود. م الف/349
دبيرخانه حوزه 113 شوراى حل اختالف بهار

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000345/1
بدينوسيله به آقاى مهدى محمدى فرزند مصطفى شماره شناسنامه 9585 متولد 1366/3/16 داراى شماره 
ملى 3934505775 بدهكار پرونده كالســه 9600398 كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن سند 
شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شــماره 17690-87/12/9 تنظيمى دفترخانه ازدواج 
شماره 10 مالير مبلغ 6/735/300/000 ريال به خانم شيوا سعدى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه  اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/351
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عزيزاله حســينى فرد فرزند جبار به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9709987430300317 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان زهرا حســينى فرد در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1397/3/9 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- عزيزاهللا حســينى فرد فرزند جبار به ش ش 461 پدر 2- ســيد ياســين حسن زاده 
فرزند سيد جابر به ش ش 4220461388 همسر 3- تاج ماه حسن پور مهربان فرزند رحمت اهللا به ش ش 846 
مادر  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
بديــن وســيله به آقاى مهدى صفائى نيكــو فرزند عباس مجهول المكان ابالغ مى گــردد خواهان خانم راضيه 
ســلجوقيان مقدم دادخواســتى به خواسته طالق تســليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 20 
دادگاه خانواده مشهد ارجاع گرديده و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/6/21 ساعت 11 صبح تعيين شده است 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمائيد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 
حاضر شويد چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف 

17143
تاريخ انتشار: 1397/05/03

 دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد

آگهى ابالغ 
به خوانده آقاى عباس عابدزاده فرزند محمد كه مجهول المكان مى باشد در خصوص دعوى مطالبه نفقه فرزند 
خواهان اقدسوفاكش واحدى فرزند على خوانده محكوم به پرداخت نفقه فرزند از تقديم دادخواست 97/2/23  
ماهيانه 350 هزار تومان بابت اصل خواســته و به پرداخت هزينه دارســى بابت خســارات دادرسى مى باشد راى 
صادره غيابى ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين شــعبه ســپس وفق مقررات قابل تجديدنظرخواهى اســت. 

م.الف17144
تاريخ انتشار: 1397/05/03

 مدير دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيــرو آگهــى هاى منتشــره درجرايد بدينوســيله به احمد كــوه جانى كه مجهــول المكان مى باشــد ابالغ مى 
شــود طبــق اجرائيه صادره از شــعبه 18 دادگاه خانــواده در پرونده كالســه 960503 به موجب دادنامه شــماره 
9609977586800985 مورخ 1397/2/4 صادره از شعبه 18 محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 800/000 
تومــان بابت نفقه جاريه و الزام به تهيه مســكن و اثاث البيت از تاريــخ 1396/5/10 و پرداخت مبلغ 116/200 
تومان خسارات دادرسى پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى 
است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له 
يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غيراينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و 

وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 17145
تاريخ انتشار: 1397/05/03

 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا حسينى فرزند سيد هاشم 

خواهان آقاى حسين حسينى ف رضا دادخواستى به طرفيت خوانده فوق الذكر به خواسته ازدواج مجدد مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609987586500477 شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضايى 
شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/25 ساعت 08:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17146
تاريخ انتشار:1397/05/03

 منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى حميد عباســى ف محمد ش ش 2080368605 صادره سارى در مقطع كارشناسى 
رشته شيمى كاربردى صادره از واحد دانشگاهى آزاد قائم شهر با شماره 25858 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر 

جاده نظامى –دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر ارسال نمايد.سارى

ســند كمپانى و برگ ســبز ســوارى هوندا تيپ C171CI8I مدل 2013 رنگ ســفيد صدفى متاليك ش 
موتــور R18Z12614075 شاســى 19XFB2625DE900088 پــالك 72-287د16 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و ســند كارخانه و كارت شناســايى ســوارى ريو مــدل 1385 ش موتور 1005482 شاســى 
NAS61002261107176 شهربانى 22-763د87 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم عليرضا احمرى مقدم فرزند فريدون

خواهان خانم مهسا احمرى مقدم ف عليرضا دادخواستى به طرفيت خوانده فوق الذكر به خواسته اذن ازدواج 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987586500249 شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 09:15 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17147
تاريخ انتشار:1397/05/03

 منشى دادگاه حقوقى شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-514/2  وقت رسيدگى:97/6/12ساعت: 9:45 خواهان:رسول اصغرى  خوانده:جالل 
نجفى خواسته:مطالبه طلب  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين 
حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا 
خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 
دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله 

آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
-مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

احضار متهم مجهول المكان
احتراما بدينوســيله به اقاى احسان قربانى فرزند اسمعيل فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد حسب شكايت 
آقاى حميدرضا نوده فرزند حسينعلى بر عليه شما مبنى بر توهين و تهديد كه پرونده پس از ارجاع به اين شعبه به 
كالسه 102/970282 ثبت گرديده است و مقيد به وقت رسيدگى مورخه 97/6/17 ساعت 9/30 صبح مى باشد. 
مراتب بنا به دستور دادگاه در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى امور كيفرى يك نوبت از طريق درج آگهى در 
روزنامه كثيراالنتشار به شما ابالغ مى گردد تا براى دفاع از اتهام منتسبه در وقت مقرر فوق با مراجعه به اين دادگاه 
و ارائه آدرس جديد خود و دريافت نسخه ثانى كيفرخواست ، در جلسه رسيدگى دادگاه حاضر شويد در صورت عدم 

حضور غيابا رسيدگى و تصميم مقتضى اخذ خواهد شد.
مهدى زرقانى- مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 287/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: على محمد خالدى سردشتى- لردگان - سردشت- حاجى آباد سردشت . خوانده: محمدحسين لقائى-  
مجهول المكان - خواسته: مطالبه - وقت رسيدگى: 97/6/6 ساعت 9:30 - خواهان دادخواستى به خواسته مذكور 
در مورخه 96/4/30 به طرفيت خوانده تقديم شعبه ششم  شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه287/97 ثبت 
گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم لردگان

آگهى 
خواهان ســيد مهدى موسوى فرزند سيد جواد به شرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالسه 970336  
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  داده كه شادروان سيد جواد موسوى وردنجانى 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت ان متوفى منحصر اســت به: 1- ســيد مهدى موسوى 
فرزند سيد جواد به ش ش 1557 فرزند متوفى 2- سيد ناصر موسوى وردنجانى فرزند سيد جواد به ش ش 76 
فرزند متوفى 3- ســيد بشــير موسوى وردنجانى فرزند ســيد جواد به ش ش 25 فرزند متوفى 4- زهرا موسوى 
وردنجانى فرزند آقا جواد به ش ش 13 فرزند متوفى 5- حليمه بيگم موسوى وردنجانى فرزند آقا جواد به ش ش 
81 فرزند متوفى 6- حورى بيگم موسوى وردنجانى فرزند آقا جواد به ش ش 17 فرزند متوفى 7- صفيه موسوى 
وردنجانى فرزند آقا جواد به ش ش 22 فرزند متوفى 8- سمنبر كريمى فرزند نجفقلى به ش ش 38 زوجه متوفى. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. 
 رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان شهركرد- رحمان آماده

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- افســانه صابرى فرزند احمد نشانى كردســتان –كامياران – مسكن 
مهر پشت فرهنگسرا . مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم :1- قهرمان نقشبندى فرزند رشيد – نشانى پاوه – 
دوريسان – جنب مسجد جامع منزل ناياف امينى  . محكوم به : بموجب  در خواست  اجراى حكم  مربوطه  به شماره 
9710098736800131  و شــماره دادنامه مربوطه 9709978736800187  محكوم عليه  محكوم  اســت به 
مطلقه نمودن محكوم له به طالق بائن و متصدى دفتر طالق مكلف به اجراى صيغه طالق ميباشد. (ضمنا زوجه از تمامى 
حقوقات خود گذشت نموده ) و پردخت مبلغ 400000 ريال بعنوان نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت . محكوم  
عليه  مكلف است  از تاريخ  ابالغ اجرائيه : 1- ظرف  ده روز  مفاد آن را  بموقع اجرا  گذارد  ( ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى  )  2- ترتيبى  براى  پرداخت  مكوم به  بدهد  3-  مالى  معرفى كند  كه  اجرا حكم و استيفا  محكوم  
به  از  آن ميسر  باشد  چنانچه  خود  را  قادر  به اجراى  مفاد   اجراييه  نداند  بايد  ظرف  سى روز  كليه  اموال  خود 
را  شامل  تعداد  يا  مقدار و   قيمت  همه  اموال  منقول  و غير منقول ، به طور  مشروح  مشتمل  بر ميزان  وجوه 
نقدى  كه به  هر عنوان  نزد  بانكها  و موسسات  مالى و اعتبارى  ايرانى  يا خارجى  دارد  به  همراه  مشخصات دقيق 
حسابهاى مذكور و كليه  اموالى  كه او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و كليه مطالبات او  از اشخاص  ثالث  و نيز  
فهرست نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغيير  ديگر در اموال  مذكور  از زمان  يك سال قبل از طرح دعواى  اعسار  به  
ضميمه دادخواســت  اعســار  به  مقام  قضائى  ارائه نمايد واال به درخواست  محكوم  له  بازداشت  ميشود  (  مواد 
8و3 قانون نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394 ) 4- خوددارى  محكوم  از  اعالم  كامل  صورت  اموال  به  منظور  
فــرار  از  اجــراى حكــم   ،  حبس  تعزيرى  درجه هفت  را  در پى  دارد ( مــاده 34 قانون اجراى  احكام مدنى و ماده 
20 ق.م ا  و ماده  16  قانون  نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394) 5- انتقال مال به  ديگرى به هر نحو با انگيزه 
فرار از اداى  دين به  نحوى كه  باقيمانده  اموال براى پرداخت  ديون  كافى  نباشد  موجب  مجازات  تعزيرى  درجه 
شــش  يا  جزاى  نقدى  معادل  نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشــود  ( ماده 21  قانون نحوه اجراى محكوميت  
مالى 1394  ) 6- چنانچه  صورت  اموال پس  از  مهلت  سى روز  ارائه  شود  آزادى  محكوم  عليه از زندان منوط 
به  موافقت  محكوم  له  يا  توديع وثيقه  يا  معرفى  كفيل  توسط  محكوم  عليه خواهد  بود .(تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه  اجراى محكوميت  مالى  1394) .
م/الف: 253

فتحى – مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى (خانواده ) دادگسترى شهرستان كامياران

اجرائيه 
مشــخصات محكوم له / محكوم لهم  ســجاد ســلغارى نژاد فرزند فتحعلى به نشــانى : كرمان – زندان مركزى  
مشــخصات محكوم عليه / محكوم عليهم  رضا شــاه رحمانى  به نشــانى : كرمان – خ شيخ احمد كافى – روبه روى باغ 
منزل چهارم ساختمان بعد ازسوفالى منزل افشارى  محكوم به : به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
دادنامه مربوط 9509973410100245 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 3/314/000 ريال و پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ وعده چك تا 
زمان اجراى حكم قطعى (وصول چك ) با توجه به نرخ توراعالمى ازناحيه بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق 
خواهان و هزينه حق االجرا 5 درصد مى باشد ضمنا تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسى مدنى نيزاعمال گرديده 
اســت . محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه :  1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى )  2- ترتيبى براى پرداخت به محكوم به بدهد . 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را 
شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول ، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائى ارائه نمايد . واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود. ( مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالــى 1394 ) 4- خــوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى 
درجــه هفــت را در پى دارد . ( ماده 34 قانــون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394 ) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار ازاداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال 
براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو 
مجازات مى شود . ( ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394)6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم 

عليه خواهد بود .( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) م.الف: 872 
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان كرمان – محمد مهدى نژاد

متن آگهى
بتاريخ 97/5/1 جلســه شــوراى حل اختالف سى ســخت در وقت فوق العاده به تصدى امضاء كنندگان ذيل 
تشكيل پرونده كالسه 9709987460100152 تحت نظر است در اين پرونده با توجه به فوت مرحوم عبدالعلى 
آيين فرزند لهراسب به شماره شناسنامه 81 صادره از بويراحمد ساكن شهرستان دنا – روستاى اسالم آباد دارشاهى 
بوده توسط خانم اشرف غفورى اصل درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده لذا بدينوسيله 
به تمامى ورثه متوفى ياد شده يا نمايندگان قانونى آنها و بستانكاران متوفى و مديونين به وى و هر كس كه به هر 
طريقى حقى بر تركه متوفى دارد ابالغ مى شــود كه در ســاعت 10 صبح مورخ 97/6/5 در شوراى حل اختالف سى 

سخت جهت شركت در جلسه اجراى قرار تحرير تركه حاضر شوند.
شوراى حل اختالف شهرستان سى سخت

                                                                رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقــاى اميــن اله خزميان داراى شناســنامه شــماره 724 به شــرح دادخواســت به كالســه 970175 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اميد خزميان به شماره شناسنامه 
6880003486 در تاريــخ 1397/3/20 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه: 1- امين اله خزميان فرزند عين الــه ت ت 1353 ش ش 724 صادره از بويراحمد پدر متوفى 
2- فرحناز بهره مند فرزند جعفر ت ت 1353 ش ش 157 صادره از بوير احمد مادر متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/59
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

                                                             رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى افشــين محمدى سى ســخت اصل داراى شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به كالسه 970153 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عين اله محمدى سى سخت 
به شماره شناسنامه 91 در تاريخ 1396/10/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سكينه آزاده فرزند صدراله ت ت 1342 ش ش 98 صادره از بويراحمد همسر متوفى 
2-فرشيد محمدى سى سخت فرزند عين اله ت ت 1367 ش ش 23 صادره از بويراحمد پسر متوفى 3- افشين 
محمدى ســى ســخت فرزند عين اله ت ت 1361 ش ش 11 صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- على محمدى سى 
سخت فرزند عين اله ت ت 1346 ش ش 1 صادره از بويراحمد پسر متوفى 5- مدينه محمدى سى سخت فرزند 
عين اله ت ت 1365 ش ش 13 صادره از بويراحمد دختر متوفى 6- حميده محمدى سى سخت فرزند عين اله ت 
ت 1369 ش ش 4220128484 صادره از بويراحمد دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/56
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

                                                              رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى اله بخش جهانفكر داراى شناســنامه شــماره 107 به شرح دادخواست به كالسه 970165 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خدابخش جهانفكر به شــماره شناسنامه 
1514 در تاريــخ 1397/3/13 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- شاه بى بى جهانفكر فرزند امان اله ت ت 1333 ش ش 40 صادره از بويراحمد همسر متوفى 2- اله 
بخــش جهانفكــر فرزند خدابخــش ت ت 1354 ش ش 107 صادره از بوير احمد پســر متوفى 3- صادق جهانفكر 
فرزنــد خدابخش ت ت 1364 ش ش 5 صادره از بوير احمد پســر متوفــى 4- زينب جهانفكر فرزند خدابخش ت 
ت 1356 ش ش 118 صــادره از بويــر احمــد دختر متوفــى 5- زهرا جهانفكر فرزند خدابخــش ت ت 1369 ش 
ش 4220102841 صــادره از بوير احمد دختر متوفــى 6- فرزانه جهانفكر فرزند خدابخش ت ت 1358 ش ش 
3475 صــادره از بويــر احمد دختر متوفى 7- حميده جهانفكر فرزند خدابخش ت ت 1366 ش ش 511 صادره از 
بوير احمد دختر متوفى 8- سارا جهانفكر فرزند خدابخش ت ت 1362 ش ش 2 صادره از بوير احمد دختر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/97/58
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نور خاتون كدخدائى داراى شناســنامه شــماره 3262 به شــرح دادخواســتى به كالســه 5297 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پســرم بنام كامبيز به شناسنامه 
5970094031 در تاريخ 1397/4/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد: 1- نور خاتون كدخدائى به ش ش 3262 ت ت 1351/4/5 صادره از نيكشــهر مادر متوفى 2- 
مهران ناروئى به ش ش 6990021721 متولد 1381/8/26   1336 صادره از ح ايرانشهر برادر متوفى 3- مريم 
ناروئى به ش ش 5970156744 و ت ت 1377/8/11 صادره از ح فنوج خواهر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م 

الف/5/13
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

اخطاريه
ش پ:13/96/476 اخطارشونده:بنيامين حسن زاده ف منصور –مجهول المكان  محل حضور: شعبه 13 
شوراى حل اختالف سارى وقت حضور: 7 روز ساعت 12-9 علت حضور: در خصوص دادخواست على داشگو با 

نمايندگى مريم كيش كلمور به طرفيت شما  جهت رؤيت نظريه كارشناسى در شعبه حاضر شويد.م/الف
شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادگسترى كل استان تهران
((راى دادگاه))

درخصوص اتهام اقاى احمد مرادى فرزند حسن متولد 66 دائر بر تصرف عدوانى موضوع شكايت اقاى محمود 
مرادى فرزند حســن متولد 98 با عنايت به شــكايت شــاكى و اظهارات وى در شــوراى حل اختالف ومرجع انتظامى 
مالحظه مبايعه نامه تنظيمى فى مابين احمد مرادى به عنوان فروشــنده و محمود مرادى به عنوان خريدار به تاريخ 
1392/12/15 نتيجه تحقيقات محلى مامورين به تاريخ 1394/05/28 كه اهالى محل اظهار داشتند شاكى در اين 
ملك سابقا سكونت داشته و پدر طرفين اظهار نموده شاكى ملك را از متشاكى در ازائ پرداخت سى و هفت ميليون 
تومان على الحســاب تا زدن سند رســمى خريدارى نموده شاكى در منزل حضور نداشته متشاكى شب هنگام قثل 
منزل را تخريب و اسباب منزل شاكى را در پاركينگ منزل رها كرده ...صفحات 10و11 گزارش كالنترى 12 بوستان 
اظهارات شاكى به تاريخ 1394/06/08 نزد داديار محترم اظهارات گواه تعرفه شده برابر ص 20 عدم حضور متهم 
در مراحل تحقيق در دادسرا و مرجع انتظامى على رغم صدور برگ جلب از سوى داديار محترم قرار جلب به دادرسى 
و كيفر خواســت دادسراى شهرستان بهراستان و عدم حضور متهم در جلســه دادرسى 1396/07/05 دادگاه در 
مجموع اتهام انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسالمى مصوب 75 متهم 
را عالوه بر رد تصرف عدوانى و اعاده وضع به حالت سابق به 6 ماه حبس محكوم مينمايد.راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضا موعد واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم كحترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف343
فتحى- رئيس شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

 دادگسترى كل استان تهران
((راى دادگاه))

درخصوص شكايت اقاى سلمان نصيرى تمال فرزند عباس متولد 57 عليه اقاى امير شيرازى دائر بر مزاحمت 
تلفنى با عنايت به شكايت شاكى و اظهارات وى در مرجع انتظامى و صورتجلسه متن پيامك ها و استعالم به عمل امده 
از شركت ايرانسل و اظهارات شاكى به تاريخ 1394/11/11 نيابت صادره به دادگسترى زابل جهت احضار متهم 
كه به علت عدم شناســايى بال اقدام اعاده گرديده و عدم حضور متهم در جلســه دادرسى 1397/03/9 على رغم 
ابالغ قانونى از طريق نشر آگهى دادگاه در مجموع اتهام انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 
641 قانون مجازات اســالمى مصوب 75 متهم را به پنج ماه حبس محكوم مى نمايد كه در اجراى راى وحدت رويه 
746 مورخ 1396/10/29 و با رعايت مواد 66و70و83و86 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392/2/1 متهم را 
به پرداخت دوازده ميليون ريال جزاى نقدى به عنوان مجازات جايگزين حبس محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضا موعد واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم كحترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/344
فتحى- رئيس شعبه 104 كيفرى 2 دادگسترى شهرستان بهارستان

اجراييه
ش پ:10/96/305 محكــوم له:ســيد خليــل عمــادى دارابى ف ســيد محمود محكــوم عليه:على آلكا ف 
عباس-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 392-96/6/3 شــعبه 10 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافتــه محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت 17,000,000 ريــال اصل خواســته و1,400,000 ريال هزينه 
دادرســى هم چنين خســارت تاخير تاديه از 93/7/13 تا يوم االدا بر پايه شــاخص ساالنه بانك مركزى كه در 
اجرا محاســبه مى گردد و نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون 
شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه موقــع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى حســين نيرى ولوجايى ف حســن به شرح درخواستى كه به شماره 970185 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حسن نيرى ولوجايى ف سيف اله  
ش ش 14 صادره ســارى در تاريخ 95/1/23 در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-مريم بانو عرب خزائلى ف على اكبر ش ش 604 همسر متوفى2-ام كلثوم ش 
ش 20   3-پوران ش م 2090623071   4-حسين ش م 2092665324   5-احمد ش م 2092632159   
6-عليا ش م 2092597914   7-على ش م 2092588516   8-رقيه ش م 2092533339  همگى نيرى 
ولوجايى ف حســن –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/53
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده نوبت دوم      
در پرونــده كالســه 900035 اجرايــى شــعبه اول دادگاه عمومى مياندرود محكوم عليه عيســى رمضانى 
وغيــره بــه پرداخت مبلغ ريال در حق محكوم له موسســه قوامين محكوم گرديده اســت محكــوم عليه تاكنون 
نســبت به پرداخت ديون خود هيچ اقدامى ننموده و باتوجه به معرفى محكوم عليه ســه دانگ مشــاع از شــش 
دانــگ عرصــه و اعيان يك باب خانه به مســاحت 188/56 مترمربع به شــماره پــالك 781 فرعى  از 56 اصلى 
واقــع در قريــه دارابكال كوچه صباغ-صباغ 4 بخــش 4 ثبت به نام مقداد رمضانى دارابى با مشــخصات اعيانى 
ســاختمانى يك طبقه روى مســكونى با اســكلت بتنى ســقف تيرچه بلوك ســقف نهايى تخت ديوار سقف گچ كف 
آشــپزخانه ســراميك كابينت فلــزى در چوبى پنجره آلومينيومى واحد همكف مســكونى در حــال حاضر تخليه و 
طبقه اول در حال بهره بردراى متراژ اعيانى حدود 220 متر مربع نما ســاختمان انجام نشــده داراى امتياز آب 
وبرق و گاز مى باشــد كه وفق نظريه كارشــناس منتخب دادگاه قيمت آن 1,050,000,000 ريال مى باشد و از 
طريق مزايده در تاريخ 97/5/28 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح  به فروش مى رسد . متقاضيان مى 
توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به شــعبه اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند . 
مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده 
مزايــده فــى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده 
بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى پس از كسر هزينه 
مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويــل مال مورد مزايده تابع تشــريفات قانونى خواهد 

بود.م/الف97/54
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود-رضايى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى بهنام ملكى ف عليرضا با وكالت سميه ناصرى صديق دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
احمد زورى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970262 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المــكان مى باشــد لــذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبــت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
روز شــنبه 97/6/10 ســاعت 10 در شعبه 12 شوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 12  شوراى حل اختالف سارى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:970127- خواهان: محمد حسن دلفانى با وكالت خانم زهرا هداوند ميرزائى  دادخواستى به 
طرفيت خواندگان /خوانده: رســول وشكور هر دو تيمورى  به خواسته  ابطال معامله،استرداد ثمن معامله،خسارت  
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه پنجم دادگاه عمومى(حقوقى) 
دادگســترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه  9709982920500125 ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى 
آن   1397/6/4ســاعت:10:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه پنجم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالسه 961815 له ليال شمس عليه اسماعيل رضازاده جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به شــخص ثالث توقيف و به مبلغ 100,800,000 ريال ارزيابى و مقرر 
شد در روز سه شنبه 97/5/27  از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت 
گــردد هــم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از تعرفه: ملك واقع در ذغالچال انتهاى ذغالچال مقابل 
كمربندى ســارى-نكا جنب ســاختمان ابراهيم خانى كه از سوى شخص ثالث على رضازاده تعرفه گرديده است.
ابعاد آن 9 متر در 7 متر بوده و در ضلع مشرف به كوچه بن بست مى باشد . با تحقيق و بررسى ها قيمت ملك 

به مبلغ 100,800,000 ريال ارزيابى شد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9609982074300052 خواهان:شــفيع اكبرى خالخيلى با وكالت ســيد مهدى موسوى اليردى 
ف ميرعابدين خواندگان:1-زهره احمدى2-ســودابه عنايتى ((رأى شورا)):درخصوص دادخواست سيد مهدى 
موســوى اليردى به وكالت از شــفيع اكبرى خالخيلى ف حيدر به طرفيت 1-زهره احمدى2-ســودابه عنايتى به 
خواسته مطالبه تضامنى وجه يك فقره سفته عادى به شماره 810875-94/4/15 به مبلغ يكصدميليون ريال 
با خسارات قانونى كه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و در نتيجه ايراد يا دفاعى در 
شــكل ماهيت نشــد و بر برائت ذمه يا ايفاى دين دليلى ابراز نگرديد از اين جهت بنا به دادخواست،مستندات 
ابرازى شامل سفته يادشده و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا،دادخواهى مسلم است 
بــا اســتناد به مواد 249و307و309 ق تجارت و مــواد 198و519 آ د م خوانده را ملزم مى نمايد تا مبلغ فوق 
را بابت اصل خواســته به انضمام 1,320,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير برمبناى خواسته از زمان 
سررســيد تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى به نفع خواهان بپردازد.رأى صادره غيابى و 
ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از انقضاى آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 13 شورا حل اختالف سارى-راعى

اجراييه
ش پ:13/96/578 محكوم له: حسين عباسيان محكوم عليه:رمضان ساداتى –مجهول المكان به موجب 
راى 34-97/1/26 شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
2,500,000 ريال وجه چك شماره 148676-89/3/8 بابت اصل خواسته و 176,250 ريال هزينه دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك تا اجراى حكم و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.به استناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه  13شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به فريبا فردى منفرد ف محمود
خواهان بانك مســكن دادخواســتى به طرفيت فريبا فردى منفرد ف محمود به خواســته مطالبه خســارات 
دادرسى-دستور فروش ملك مشاع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981942100369 شعبه 
اول دادگاه عمومى(حقوقى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 97/7/24 ســاعت 9  تعيين گرديد. حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

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

اخطاريه دفترخانه
ش پ :412-97/5/2 آقاى ابراهيم درويش پور درخصوص دادخواست محمد عظيمى عمران به وكالت 
از خانم رقيه صادقى الريجانى جهت اثبات عســر و حرج براى ثبت واقعه طالق زوجه با در دســت داشــتن نامه 
قطعى دادگاه به شــماره بايگانى 960777 -97/5/1 درخواســت ثبت حكم طالق صادره از شعبه دهم آمل را 
دارد از اين رو از شــما دعوت مى شــود تا ظرف يك هفته پس از رويت روزنامه به اين دفتر مراجعه فرماييد 
در صــورت عدم حضور نيز حكم طالق صادره اجرا خواهد شــد.آدرس:آمل خ امــام رضا –رضوان14/1 مقابل 

دادگسترى جديد .م/الف
سردفتر ازدواج 29 و طالق 9 آمل-محسن دبيريان

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده اجرايى 970075 له زهرا ســليمان عباســى عليــه ابوالفضل حيدرى و مهيــن معلمى داير بر 
دســتور فروش كــه منتهى به ارزيابى توســط كارشــناس منتخب اين اجــرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق 
مزايــده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:پالك ثبتــى 1001 فرعى از 2 
اصلى بخش 2 تنكابن در آدرس نشــتارود خ 15 خرداد ســمت شــرقى جاده زمين به مســاحت 134 مترمربع 
مشــتمل بر 3 واحد آپارتمانى و 2 باب مغازه . ملك به صورت شــش دانگ از پالك 1001 فرعى از 2 اصلى به 
صورت تجارى و مســكونى مى باشــد. تجارى آن 2 باب مغازه به ابعاد هريك 10/3*9 و ســه واحد مســكونى به 
ترتيــب 90و60و45 مترمربع.قيمت هريــك از مغازه ها مترمربعى 30 ميليون ريال قيمت آپارتمان ها به ازاى 
هرمترمربــع 12 ميليــون ريال قيمت كلى: قيمت مغازه ها و باب به عــرض 10/3 در طول 9 متر قيمت دو باب 
مغازه 1,674,000,000 ريال . قيمت آپارتمان ها مجموعا 195 متر در مجموع 2,430,000,000 ريال جمع كل 
مغازه ها و آپارتمان ها 4,014,000,000 ريال. اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه وكسانى 
كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت 
پيشــنهادى را نقــدا و مابقى را ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايــده تاديه نمايند.در صــورت عدم تاديه مبلغ 
باقيمانــده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.متقاضيان مى 
توانندبا هماهنگى دادگاه از ملك تعرفه شــده بازديد نمايند.زمان مزايده:ســه شنبه 97/6/6ساعت 12 ظهر 

محل مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان مهديه آزاديان ف قنبر دادخواســتى به طرفيت خوانده فرود نيك رو ف اســماعيل به خواســته 
طالق تقديم دادگاه بخش نشــتا نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه بخش نشــتا ارجاع و به كالسه 
9509982010300053 ثبت و وقت نظارت به تاريخ 97/5/7 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى و دســتور دادگاه  مراتب 
يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده پس از نشر اگهى  اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسبت به معرفى داور در مهلت قانونى فوق اقدام نمايد.م/الف
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود- محمد سنايى

آگهى احضار متهم
نظربــه اين كه ســيد رضا(حسين)حســنى به اتهــام آدم ربايى-جعل عنوان-ســرقت به شــماره پرونده 
961203 از طــرف اين بازپرســى تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبــودن محل اقامت او 
ممكــن نگرديده اســت بدين وســيله در اجراى ماده 115قانون آيين دادرســى كيفرى مراتــب با  درج در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در شــعبه دوم بازپرســى 
دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ 

انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف97/56
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب مياندرود-محمد صابر


