
آگهی12 چهارشنبه  10 مرداد 1397  شماره 4805 
آگهى ابالغ وقت دادرسى

خانم راضيه قبادى با وكالت ميررضا حسينى مشك آبادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت على 
اصغر قلى پور ف على اكبر تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970260 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را در روز سه شمبه 
97/6/20 ســاعت 9 صبح در شــعبه 19 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونــده كالســه 960523 /ش ح محكوم عليه مهــدى باقرى محكوم گرديده به پرداخــت 23,375,000 
ريــال اصل خواســته در حق محكوم له على اعظم مصطفــوى و نيز پرداخت 1,000,000 ريال نيم عشــر دولتى2-

960558/ش ح محكوم عليه مهدى باقرى محكوم گرديده به پرداخت 17,512,000 ريال در حق محكوم له عباس 
ويشكى نژادو نيز پرداخت 750,000 ريال نيم عشر دولتى3- 960622 /ش ح محكوم عليه مهدى باقرى محكوم 
گرديده به پرداخت 72,592,000 ريال در حق محكوم له غالمعلى قليچى و نيز پرداخت 3,100,000 ريال نيم عشر 
دولتى 4-970079 /ش ح محكوم عليه هادى باقرى محكوم گرديده به پرداخت 40,725,000 ريال اصل خواسته 
در حــق محكــوم له غالمعلى قليچى و پرداخت 2,000,000 ريال نيم عشــر دولتى .محكــوم عليه هادى باقرى جهت 
پرداخت محكوم به خود و برادر خود يك قطعه زمين مشجر به مساحت 831 مترمربع واقع در عباس آباد روستاى 
شجاع محله كوچه بن بست شكوفه در حد جنوبى محوطه مسكونى حسن باقرى را جهت پرداخت محكوم به معرفى 
نموده كه حدود و ثغور آن شــماال اول متصل به ملك مهدى باقرى دوم به كوچه خاكى 6 مترى جوبا متصل به ملك 
حجت اله كاظمى شرقا متصل به ملك حجت اله كاظمى غربا متصل به ملك پرويز نواب پور محدود مى گردد.در داخل 
عرصه توقيفى درختان مثمر كيوى با قدمت سنى حدود 15 سال به صورت رديفى كاشته شده و پيرامون آن با سيم 
خاردار محصور مى باشد .ملك موردنظر فاقد سند مالكيت و در خارج از بافت و طرح هادى روستا واقع گرديده كه 
كارشــناس منتخب دادگاه ارزش هرمتر از قطعه زمين توقيفى را به مبلغ 1,200,000 ريال و 831متر مربع را به 
مبلغ 997,200,000 ريال ارزيابى نموده است.اين اجرا در نظر دارد تا قطعه زمين توقيفى را به تاريخ 97/5/30 
روز ســه شنبه از ســاعت 10-9 صبح اموال توقيفى را از طريق مزايده حضورى به فروش رساند.مزايده برمبناى 
قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل 

از انجام مزايده جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى حصر وراثت  
خانم مريم ســلمانى ش ش 1 به شــرح دادخواســتى به كالســه 970382 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مينا ســلمانى ش ش 650017309 در تاريخ 97/2/30 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-مادر متوفى2-
هادى سلمانى ف رحيم ش ش 6580506121 پسر متوفى3-رحيم سلمانى ف رحيم ش ش 6025 همسر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حســن ملوان ش ش 1710 به شــرح دادخواست به كالسه 1/970507 ش از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم ملوان ش ش 1759 در تاريخ 96/5/20 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-عباس ش 
ش 286   3-رضا ش ش 398   4-حسن ش ش 231   5-محسن ش ش 2937   6-فاطمه ش ش 1902 همگى 
ملوان ف ابراهيم صادره تهران-فرزندان متوفى7-معصومه رعيت تژاد ف رحيم ش ش 9 صادره سارى-همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

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

آگهى حصر وراثت  
على رســتمى آله خيلى ش ش 157 به شرح دادخواست به كالسه 970504 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ولى رســتمى آله خيلى ش ش 429 در تاريخ 97/4/10 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-
مسلم ش ش 2080320475    3-مائده ش ش 2080539711   4-ساناز ش ش 39 همگى رستمى آله خيلى 
ف ولى –فرزندان متوفى5-فاطمه عزيزى وركالئى ف على اكبر ش ش 1842 همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
محدثــه گل پــرور يامى ش ش 2110045248 به شــرح دادخواســت به كالســه 970514 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبداله گل پرور يامى ش ش 34219 در 
تاريــخ 96/12/17در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

متقاضى-دختر متوفى2-خديجه عبداللهى وشوائى ف  يحيى ش ش 166 همسر متوفى3-مهديه گل پرور يامى ف 
عبداله ش ش 2110254860 دخترمتوفى ، اينك 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســارا فــرزاى ش ش 2174 به شــرح دادخواســت به كالســه 970487 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه فرزاى ش ش 496 در تاريخ 96/6/1 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- دختر متوفى2-ســجاد 
فرزاى ف مرتضى ش ش 4889 صادره سارى پسر متوفى3-مرتضى فرزاى ف اسمعيل ش ش  207 صادره سارى 
همســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

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

آگهى حصر وراثت  
محدثه گل پرور يامى ش ش 2110045248 به شرح دادخواست به كالسه 970514 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اميرمحمد گل پرور يامى ش ش 2110990899 در 
تاريخ 96/12/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضــى- خواهر متوفى(ذينفع)2-عبداله گل پرور يامــى ف مرادعلى ش ش 34219 پدر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيد حسن زارعى داميرى ش ش 18 به شرح دادخواست به كالسه 970506 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد محمود زارعى داميرى ش ش 215 در تاريخ 94/11/3 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-
ســيد مهران ش ش 205   3-ســيد محمد ش ش 3   4-ســيد حســين ش ش 258   5-ســيد حميد ش ش 76   
6-ســيد مهدى ش ش 432   7-ســيده ميترا ش ش 393   8-ســيده مريم ش ش 1647   9-ســيده زهرا ش 
ش 21   10-مينا ش ش 355   همگى زارعى داميرى ف سيد محمود –فرزندان متوفى11-ليال شاملى دينكى ف 
كريم اله ش ش 202 همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
سيد محمد محمديان ش ش 5818 به شرح دادخواست به كالسه 970516 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان بدرالدين محمديان ش ش 725 در تاريــخ 96/12/4 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسرمتوفى2-
سيد على محمديان ف بدرالدين ش ش 15436 پسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
مجيد اسدپور سرخكالئى ش ش 177 به شرح دادخواست به كالسه 970512 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه بابائى ولوپئى ش ش 172 در تاريخ 96/11/10  در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-
احمدرضــا ش ش 150   3-عبــاس ش ش 83   4-فرخنده ش ش 152   5-انســيه ش ش 151   6-طليعه  ش 
ش يــك    7-زرى ش ش 1612   8-فرشــته ش ش 2660 همگــى اســدپور ســرخكالئى ف غالمحســين صادره 
ســارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســودابه فرشــاد ش ش 231 به شــرح دادخواســت به كالســه 970517 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهرى رحمانى ش ش 17216 در تاريخ 97/3/29 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- دختر متوفى2-على ش 
ش 2258   3-ســهيال ش ش 560 هردو فرشــاد ف احمد صادره سارى-فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ليال نوپور قادى ش ش 23050 به شــرح دادخواســت به كالســه 970481 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محسن معظمى فراهانى ش ش 1002 در تاريخ 97/3/29 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-
آرمينا ش ش 4859   3-آناهيتا ش ش 9059   4-آيدا ش ش 2080669893  همگى معظمى فراهانى ف محسن 
صادره ســارى-فرزندان متوفى5-تاج رســول زاده ف سيد حسين ش ش 154 صادره سارى مادر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
اكبــر عقالئى ش ش 19769به شــرح دادخواســت به كالســه 970475 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صغرى ورديان زريــن آبادى ش ش 280  در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-همسر متوفى2-زهرا ش ش 
21957   3-عليرضا ش ش 264   4-على اصغر ش ش 302   همگى عقالئى ف اكبر فرزندان متوفى 5-قاســم 
صفرى ف حسن ش ش 7 پسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

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

آگهى حصر وراثت  
ســيده فاطمه انديك ش ش 2254 به شرح دادخواست به كالسه 970491 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود سلطانى ش ش 25203در تاريخ 97/4/8 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-آناهيتا 
ســلطانى ف محمود ش ش 2081334925 دختر متوفى3-زهرا آگوشــى ف غالم ش ش 543 صادره سارى-مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

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

آگهى حصر وراثت  
نرگس مشــهدى خلردى ش ش 44 به شــرح دادخواست به كالسه 970488 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس وفائى نژاد ش ش 329 در تاريخ 97/4/15 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-عليرضا 
ش ش 2081207321   3-اميرحسين ش ش 2081865696 هردو وفائى نژاد ف عباس صادره سارى-پسران 
متوفى4-ربابه نوع پرور ف محمدعلى ش ش 833 صادره ســارى –مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
حمزه بهمنى گردشــى ش ش 3019 به شرح دادخواست به كالسه 97/424 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثــت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعلى بهمنى گردشــى ش ش 4 در تاريــخ 96/11/10 
در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر 
متوفى2-ســيده زهرا قربانيان صالحــى ف ميرآقاجان ش ش 204 صادره سارى-همســر متوفى3-مجيد ش ش 
2080074512   4-فاطمــه ش ش 330   5-خديجــه ش ش 2356 همگــى بهمنــى گردشــى ف غالمعلى صادره 
ســارى-فرندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيد ابراهيم صالح نيا ش ش 23308 به شــرح دادخواســت به كالســه 970522 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ميراكبر مرغى ش ش 732 در تاريخ 96/11/15 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى3-

ســيد اســماعيل ش ش 1309   3-ســيده زهرا ش ش 22991   4-حميده سادات ش ش 21722 همگى صالح 
نيا ف ميراكبر صادره ســارى-فرندان متوفى5-نيره سادات پورهاشمى ف ســيد احمد ش ش 417 صادره سارى 
همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجتبى حدادى قرقى ف قربان 
خواهان اصغر اصغرزاده دادخواستى به طرفيت خوانده مجتبى حدادى قرقى به خواسته مطالبه طلب و تامين 
خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981114400051 شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى بابل 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/7/5 ســاعت 9  تعيين شده است كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع  ماده 73 
قانــون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.((مازندران-بابل-ميدان واليت –دادگسترى بابل كدپستى4713658739)).م/الف
مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه عمومى(حقوقى ) بابل-حميد محمديان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى على مطهرى و غيره به طرفيت ابراهيم جاللى و غيره به خواســته مطالبه خســارت و غيره كه 
تحت كالســه پرونده 970004 به ثبت رســيده و در جريان رسيدگى مى باشد بدين وسيله در راستاى اعمال ماده 
73 ق آ د م به خوانده مجهول المكان يادشــده ابالغ مى شــود در روز ســه شنبه 97/6/13 ساعت 11  صبح جهت 
رسيدگى در دادگاه حاضر شويد . عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.توجه : چنانچه ثبت 
نام ثنا شده ايد با مراجعه به دفتر شعبه و انتقال اطالعات از صدور ابالغيه هاى مكانيزه(انتشار آگهى) بعدى جلوگيرى 
به عمل آوريد وچنانچه ثبت نام ثنا نشده ايد حتما اقدام به ثبت نام نموده و با مراجعه به دفتر شعبه اقدام به انتقال 
اطالعات نماييد زيرا انجام هرگونه خدمات قضايى منوط به ثبت نام ثنا مى باشد در غير اين صورت شعبه پاسخ گوى 

شما نخواهد بود.((نشانى حضور:رامسر بلوار معلم – دادگسترى رامسر شعبه سوم حقوقى).م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سروش

دادنامه
پرونــده:960009 دادنامــه:9709971942300164 خواهان:بنيــاد مســتضعفان انقــالب اســالمى بــا 
نمايندگى ســعيد كابلى ف محمدمهدى خواندگان:1-محمدولى دراز زمينى2-محمد ســعيد غالمى3-مهرى كيان فر 
همگى مجهول المكان4-ابوالقاســم اســماعيل زاده ((رأى دادگاه)):درخصوص دادخواست سازمان اموال و امالك 
بنياد مســتضعفان(نمايندگى حقوقى مازندران) با نمايندگى حقوقى على عبدى ف چراغعلى به طرفيت1-محمدولى 
دراززمينى2-ابوالقاســم اسماعيل زاده3-محمد ســعيد غالمى4-مهرى كيان فر به خواست ابطال سند خواندگان 
درخصــوص يك قطعه زمين به مســاحت 518 مترمربع تحت پالك 1105 فرعــى از 62 فرعى از 28 اصلى و ابطال 
سند انتقال شــماره 52456-87/5/1 و 6218-92/1/18 و 63780-92/6/25 دفترخانه 80 رامسر هريك 
مقوم به 20,000,010 ريال به استناد1-دليل مديريت2-سوابق ثبتى3-عنداللزوم ارجاع امر به كارشناس نظر به 
اين كه پاسخ استعالم ثبتى به شرح برگ هاى 37و34 پرونده حاكى از خروج ملك مورد نزاع از مالكيت خواهان نمى 
باشد و خواندگان در جلسه دادرسى حاضر نشدند و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نكردند دادگاه خواسته خواهان را 
در خصوص حقوق مالكانه صحيح تلقى و به استناد مواد 1257و1301 ق مدنى حكم به ابطال اسناد معترض عنها در 
خصوص عرصه ملك مورد نزاع صادر و اعالم مى نمايد.اين رأى غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخوهى 

در اين دادگاه سپس ظرف همين مدت قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
نيكفر-رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى رامسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به عباس راحل پاكيابى
خواهان سولماز رام فر دادخواستى به طرفيت عباس راحل پاسكيابى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
9709981953200197  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/14 ساعت 12  
تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواست شماره 9710431618100249 در پرونده كالسه 
9609981954201391 براى ســعيد محمدعلى زاده كرفمى ف مهدى به اتهام ســرقت از محل كار تقاضاى كيفر 
نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ 97/6/17 ساعت 12تعيين گرديده 
است . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد . بديهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد 

آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سيدعلى سادات رسول

آگهى ابالغ وقت رســيدگى به ســرور اعظم ميرفارســى ف ســيدعباس-محمدمهدى مهدى زاده ف جواد-سيد 
فخرالدين مومن واقفى ف اسداله-محسن جعفرمشكى ف حسن

خواهان انوشــيروان خلعت برى دادخواســتى به طرفيت خواندگان ســرور اعظم ميرفارسى ف سيدعباس-
محمدمهدى مهدى زاده ف جواد-ســيد فخرالدين مومن واقفى ف اسداله-محســن جعفر مشكى ف حسن مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200293  شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت 
رســيدگى 97/7/10 ساعت 11  تعيين گرديد . حســب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
               منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به غالمرضا رجبى ف صفرعلى
خواهان مختار جليلى خوئى دادخواستى به طرفيت خوانده غالمرضا رجبى ف صفرعلى مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9709981953200050  شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 
97/6/26 ساعت 10  تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آقاى كيومرث پالوچ ف نصراله ساكن نوشهر اميرود شركت ايستاعمران دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 
به طرفيت مصطفى ابوالقاســمى ف ارســطو-مجهول المكان  به شعبه اول شوراى حل اختالف نوشهر تقديم داشته 
كه به كالسه 157/97 ثبت و وقت رسيدگى به روز سه شنبه 97/6/20 ساعت 9   تعيين گرديده است. با توجه 
به اين كه خوانده فعال مجهول المكان مى باشــد بنا به تقاضاى خواهان و دســتور شــورا و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا مصطفى ابوالقاسمى ف 
ارســطو-مجهول المكان با مراجعه به  دفتر شورا نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در جلسه دادرسى 
شركت يا اليحه دفاعيه خود را با تعيين محل اقامت خويش تنظيم و به شورا تقديم نمايد در غيراين صورت شورا 

غياباً رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
رييس شعبه اول شوراى حل اختالف نوشهر-بهمن كردتبار

آگهى احضار خوانده آقاى / سعيد محمودى 
بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد : آقاى / عبدالعظيم حسنى فرزند – دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه 960392 ثبت و تحت رسيدگى 
اســت بنا بر اعالم و در خواســت شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به 

طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/549
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: عباس بهرامى گل تپه به نشــانى گيالوند شــهرك محك خ مقداد بين گلبرگ 1 و12 ، 
مشــخصات محكوم عليه: افشار سعيدى هرســينى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1078 مورخ 
97/1/27 دادگاه شوراى حل اختالف دماوند كه وفق دادنامه شماره -شعبه – دادگاه تجديدنظر استان – قطعيت 
حاصل كرده است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 23/000/000 ريال اصل خواسته به انضمام هزينه 
دادرسى به مبلغ 380/000 ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/9/27 لغايت زمان اجراى 
كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 1/150/000 نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/547
شوراى حل اختالف دماوند

آگهى احضار متهمان آقايان سيد جابر كشفيان و مهدى زنگنه و محمد رضايى
بدين وسيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى سعيد هداوند فرزند مراد شكايتى عليه شما بنا بر مشاركت 
در سرقت 12 راس گوسفند مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب دماوند 
به كالسه 970366 ثبت و تحت رسيدگى است بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با 
استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن 
اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شــويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد. م الف/564
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين احمد مالعلى كريم فرزند احمد
خواهان خانم اكرم ســادات قلعه حســنى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى حسين احمد مالعلى كريم به 
خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210100387 شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 10/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/543
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211600511 شعبه 102دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609972210701324- شاكى: شركت ملى گاز شهرستان دماوند با نمايندگى آقاى رضا 
پور شريف فرزند قربانعلى به نشانى گيالوند اداره گاز ، متهم: آقاى محمد مهدى كرمى به نشانى جابان آيينه ورزان 
روبروى هنرستان سه راهى اول سمت راست ، اتهام:استفاده غيرمجاز از گاز (راى دادگاه) در خصوص شكايت آقاى 
عليرضا خليلوند سرپرست امور حقوقى شركت گاز استان تهران عليه آقاى محمد مهدى كرمى كه مشخصات ديگرى 
از ايشان در دسترس نمى باشد دائر بر استفاده غير مجاز از گاز شهرى بدون پرداخت حق انشعاب نظر به شكايت 
شاكى و كيفرخواست دادستان محترم و تحقيقات به عمل آمده و مالحظه گزارش معاينه محل انجام شده توسط مرجع 
انتظامى و عدم حضور متهم در دادسرا و در دادگاه و ساير قراين و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز است 
لذا مســتندا به ماده 660 از قانون مجازات اســالمى متهم موصوف را با توجه به ميزان خسارات وارده به پرداخت 
شــصت ميليون ريال جزاى نقدى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز پس از اتمام مهلت واخواهى اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر 

استان تهران ميباشد. م الف/542
رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

آگهى ابالغ احضار متهم محمد جمال غريب كنارسر
شاكى رسول نوربخش شكايتى به طرفيت خوانده آقاى محمد جمال غريب كنارسر با موضوع سرقت مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982211601078 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
ماده 174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در 

شعبه حاضر گردد.  م الف/536
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى ابالغ مالحظه نظريه كارشناسى به آقاى / خانم على اكبر اربابى فرزند 
شاكى خسرو ولى افشار سكايتى به طرفيت خوانده آقاى على اكبر اربابى با موضوع سواستفاده از سند مجعول 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9409982211601790 شعبه اول داديارى دادسراى 
عمومى وانقالب شهرستان دماوند ثبت و كارشناس نظر خود را بيان نموده اند كه با عنايت به مجهول المكان بودن 
متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى ماده 174 ق ا د ك مراتب يك نوبت در يكى  ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 

مى گردد تا متهم جهت مالحظه نظريه كارشناسى در وقت مقرر حاضر گردد. م الف/535
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان دماوند

متن آگهى احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست – دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شماره 970497 در پرونده كالسه فوق براى منصور مردى به اتهام سرقت وجه نقد تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1397/6/21 ســاعت 10/30 تعيين گرديده است 
بــا عنايــت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد امد. 

م الف/534
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان تهمينه نيك زاده دماوندى مالك / دو سوم سهم از سيزده و نيم سهم 
مشــاع از 24 سهم شــش دانگ مشــاع پالك ثبتى 204 فرعى از 128 اصلى واقع در قريه لومان به نشانى خيابان 
شــهيد جابرى چهارراه سرآسياب موضوع سند / اسناد مالكيت شــماره 668546 سرى ب به شماره ثبت 56160 
صادره به تاريخ 1370/9/5 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر عمومى در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه 
كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در دست 
داشــتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از مدت انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشــانى دماوند 
گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين 
مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم 
اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5344- تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/10- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 97/5/21
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى در واحد ثبتى شهرستان قروه اســتان كردستان ، 
تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيــان و امالك مورد  تقاضا به منظــور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايــد از تاريــخ انتشــار آگهى تا دوماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست 
را بــه اين اداره تحويل نمايد بديهى اســت در صورت عــدم وصول اعتراض يا عدم 
ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد :
5-97

بخش 5 اسفند آباد
1- منصور خالديان فرزند خدامراد شماره ملى 3801355098 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 177/45 مترمربع پالك شماره 44/4740 واقع د ر قروه شهرك 

دانش خريدارى از مالك رسمى سلطانعلى عبدالملكى (شيخى) 
2- يداهللا نوريان فرزند حبيب اهللا شماره ملى 3801352961 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 137/66 مترمربع پالك شماره 44/4753 واقع در قلعه خيابان 

امام رضا كوى هورام خريدارى از مالك رسمى موسم عبدالملكى 
3- على الهوتى فرزند يوسف شــماره ملى 3801066691 ششدانگ يك باب 
خانه بمســاحت 136/25 مترمربع پالك شماره 44/4757 واقع در قلعه بلوار قائم 

خيابان شاهد 8 خريدارى از مالك رسمى صيد مراد عبدالملكى 
4- مســعود رضايى فرزند خدامراد شماره ملى 3801484041 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 103/34 مترمربع پالك شماره 63/19393 واقع در قريه خيابان 

32 مترى شرقى كوى شعبان خريدارى از مالك رسمى عبدالكريم محمدى
5- جواد جاللى فرزند قربانعلى شماره ملى 3800699621 ششدانگ يك باب 
خانه بمساحت 96/75 مترمربع پالك شماره 63/19760 واقع در قروه خيابان خامنه 

جنوبى ا نتهاى كوچه خريدارى از مالك رسمى محمد على و غالمعلى صحرارو
 6- شــهال و كبرى نيك بين فرزندان سيف اهللا شــماره ملى 3801667766 و 
3800731959 ششــدانگ يك باب مغازه بمســاحت 23/37 مترمربع پالك شماره 
63/20459 واقــع در قروه خيابان چمران روبروى مســجد النبى خريدارى از مالك 

رسمى قاسم حنيفى
7- سارا نيك بين و نسا نيك بين فرزندان سيف اهللا شماره ملى 3800732653 
و 3801786331 ششــدانگ يك باب مغازه بمساحت 30/54 مترمربع پالك شماره 
63/20460 واقــع در قروه خيابان چمران روبروى مســجد النبى خريدارى از مالك 

رسمى قاسم حنيفى
8- على زارعى فرزند بيرامعلى شــماره ملى 3801252132 ششدانگ يكباب 
خانه بمســاحت 266 مترمربع پالك شماره 63/20491 واقع در قروه خيابان پروين 

اعتصامى روبروى درمانگاه خريدارى از مالك رسمى يعقوبعلى احمدى
9- شــهال شهسوارى فرزند هاشم شــماره ملى 3800023040 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 106 مترمربع پالك شماره 63/20492 واقع در قروه بلوار بدرر 

كوى عارف 1 خريدارى ازمالك رسمى قهرمان ميركى و تيمور شريف نيا 
10- محمــد مراد خالديان فرزند بيك مراد شــماره ملــى 3803801306704 
ششدانگ يك باب خانه بمساحت 83/14 مترمربع پالك شماره 63/20493 واقع در 

قروه خيابان مدرس شرقى كوى جويبار خريدارى از مالك رسمى احمد مهدى عراقى
11- فهيمــه بشــيرى فرزند احمد و اســمعيل فيضى فرزند يحيى شــماره ملى 
3732033694 و 3801505073 ششــدانگ يــك باب خانه بمســاحت 178/57 
مترمربع پالك شــماره 63/20504 واقع در قروه خيابان تختى 12 مترى وحدت بن 

بست كاريز خريدارى از مالك رسمى على نقى صالحى
12- آرزو خسروى فرزند اسماعيل شماره ملى 3801747891 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 180 مترمربع پالك شماره 63/20521 واقع در قروه خ شريعتى 

خيابان آتش نشانى خريدارى از مالك رسمى اسماعيل آقاعلى
13- يوسف زارعى فرزند محمد شماره ملى 3790078212 ششدانگ يك باب 
خانه بمساحت 174/10 مترمربع پالك شماره 63/20525 واقع در قروه ميدان امام 

حسين خريدارى از مالك رسمى ماه پاره الماسى
14- خداداد شــرفبيانى فرزند عليمراد شماره ملى 3801336077 ششدانگ 
يــك باب خانه بمســاحت 86/75 مترمربع پالك شــماره 63/20528 واقع در قروه 

خيابان مدرس شرقى كوى حكمت خريدارى از مالك رسمى عسكر يار ويسى 
15- اسداهللا كلوندى فرزند عزيز مراد شماره ملى 3800847345 ششدانگ 
يك باب خانه بمســاحت 220/06 مترمربع پالك شــماره 63/20551 واقع در قروه 

خيابان بدر كوى شهيد باقرى خريدارى از مالك رسمى شهربانو يوسفى
16- رحمت ويســى فرزند فتح اهللا شماره ملى 3801534227 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 86/80 مترمربع پالك شماره 63/20555 واقع در قروه خيابان 

مدرس غربى خريدارى از مالك رسمى محمد معظمى 

17- على زارعى فرزند ســليمان شــماره ملى 3801216411 ششــدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 67/71 مترمربع پالك شماره 63/20565 واقع در قروه خيابان 

كشاورز خريدارى از مالك رسمى اله وردى حنيفى
18- خداداد ورمقانى فرزند بابامراد شماره ملى 3358077964 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 91/35 مترمربع پالك شماره 63/20566 واقع در قروه خيابان 

مدرس شرقى كوى بيدار خريدارى از مالك رسمى بابا كريمى
19- اله بخش احمدى عزيز پورى فرزند صيد كريم شماره ملى 3801605914 
ششــدانگ يك بابخانه بمســاحت 113/91 مترمربع پالك شماره 63/20568 واقع 
در قروه خيابان بوعلى جنوبى روبروى خ فاطمه الزهرا خريدارى از مالك رسمى پاپور 

ميرانى 
20- عزيزه رحيمى فرزند ابراهيم شــماره ملى 3801178358 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 336/71 مترمربع پالك شماره 63/20576 واقع  در قروه خيابان 

طالقانى كوى فرهنگيان خريدارى ازمالك رسمى ابراهيم رحيمى 
21- طالب مراديان فرزند گلمحمد شــماره ملى 3801840761 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 153/88 مترمربع پالك شماره 63/20580 واقع در قروه خيابان 

ابوذر پشت دانشگاه  ايرانمهر خريدارى از مالك رسمى بى بى گم صادقى
22- عارف زارعى فرزند هاشم شماره ملى 3801924025 ششدانگ يك باب 
خانــه بمســاحت 141/42 مترمربع پالك شــماره 63/20581 واقع در قروه خيابان 

كشاورز خريدارى از مالك رسمى هوشنگ صمدى
23- فــرج اهللا صادقخانــى فرزنــد فيــض اهللا شــماره ملــى 5589052661 
ششــدانگ بمســاحت 114/50 مترمربع پــالك شــماره 63/20590 واقع در قروه 

شهرك امام ميدان شورا خريدارى از مالك رسمى قربانعلى فيروزبهر
24- سجاد سليمى فرزند حيدرعلى شماره ملى 3801930882 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 185/20 مترمربع پالك شماره 63/20594 واقع در قروه خيابان 

بالل خيابان شهيد تقى يى خريدارى از مالك رسمى محمد على ب يعقوبى 
25- محمــد صديــق عزيزپورى فرزند بابا محمد شــماره ملــى 3731796181 
ششدانگ يك باب خانه بمساحت 208/20 مترمربع پالك شماره 63/20597 واقع 

در قروه بلوار معلم كوى نوبنياد خريدارى از مالك رسمى حميد عبدى
26- على كاوه فرزند عليرضا شــماره ملى 3801863336 ششــدانگ يك باب 
خانه بمساحت 188/70 مترمربع پالك شماره 65/3038 واقع در سريش آباد خيابان 

اشرفى اصفهانى خريدارى از مالك رسمى پاشا حيدرى
27- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان قروه شماره ملى 14002963890 
ششدانگ يك قطعه قبرستان عمومى بمســاحت 37156/85 مترمربع پالك شماره 

123/770 واقع در روستاى دلبران
28- حجت اهللا صدرى فرزند محمد جواد شماره ملى 3800982579 ششدانگ 
پنــج قطعه زميــن مزروعى به مســاحت هــاى 575/11 و 18337/50 و 13198 و 
26317 و 4662/47 مترمربــع 151و143و146و 155 و 132/161 واقــع در 
روستاى گنداب سفلى خريدارى از مالك رسمى محمد تقى قنبرى و حجت اله صدرى 

و اسفنديار صدرى
بخش شش چهاردولى:

29- صفرعلى و لطف اهللا كلوندى فرزندان يوسف بشماره ملى 2800861852 
و 3800861437 ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 30765مترمربع 
پالك شــماره 13/300 بخش شش روســتاى سوتپه خريدارى از مالك رسمى عباس 

كلوندى
تاريخ انتشار مرحله اول 97/5/10- مرحله دوم 97/5/25- م الف/339

رئيس ثبت قروه – على محمد براتى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم كيومرث شاه آبادى و اقبال 
حيدرى

خواهان آقاى مســعود شــادمانى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقايان كيومرث شاه آبادى 
و اقبال حيدرى به خواســته ســرقت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988322500895 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت 
و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 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/509
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كامبيز حالجى فرزند عزيز
خواهان جهاد كشاورزى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى كامبيز حالجى به خواسته -  مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9209988322301358 شعبه 103 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/30 ساعت 
8/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/508
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

                                                                رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى رمضان مهدى پور دارنده شماره شناسنامه 1491 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه مرحوم غالم حسن قجرى نسب در تاريخ 1395/3/24 در سمنان كه آخرين  اقامتگاه دائمى 
خود وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- رمضان مهدى پور ش ش 1491 فرزند غالم حسن فرزند 
متوفى 2- احمد قجرى نسب ش ش 1492 فرزند غالمحسن فرزند متوفى 3- ريحانه قجرى نسب ش ش 4028 
فرزند غالمحسن فرزند متوفى 4- كبرى قجرى نسب ش ش 1872 فرزند غالمحسن فرزند متوفى 5- آمنه قجرى 
نسب ش ش 1873 فرزند غالمحسن فرزند متوفى 6- افسانه قجرى نسب ش ش 1874 فرزند غالمحسن فرزند 
متوفى 7- مهدى قجرى نسب ش ش 2033 فرزند غالمحسن فرزند متوفى 8- رودابه قجرى نسب ش ش 2203 
فرزند غالمحســن فرزند متوفى 9- محمود قجرى نســب ش ش 2216 فرزند غالمحســن فرزند متوفى . و اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نخســتين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر 

وصيتنامه جز سرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/620
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان- محقق

آگهى احضار متهم امين سپهدار
بدينوسيله به جنابعالى ابالغ ميگردد مرجع انتظامى شكايتى عليه شما مبنى بر نگهدارى و حمل 12 گرم ترياك 
مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه ســوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب دماوند به كالسه 970443 ثبت و 
تحت رســيدگى اســت به لحاظ مجهول المكان بودن شما به استناد به ماده 115 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مدت 
يكماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالن آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع 

شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/546
داديار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم عباس عسگرى
بدينوســيله به جنابعالى ابالغ ميگردد اداره آب و فاضالب روستايى شهرستان دماوند شكايتى عليه شما مبنى 
بر اســتفاده غيرمجاز از آب مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه ســوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب دماوند 
به كالسه 961667 ثبت و تحت رسيدگى است بنا به اعالن و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما به 
اســتناد به ماده 115 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مدت يكماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه حاضر شويد 
ضمن اعالن آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد. م الف/545
داديار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 19 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجراء
بدينوســيله بــه ورثــه مرحــوم صفرعلــى محمــدزاده زوج عبارتنــد از 1- على به شــماره ملى و شناســنامه 
4860097947 صادره از كالله 2- حســن به شــماره شناسنامه 1158 و شماره ملى 5209639487 ، 3- رجبعلى 
به شــماره شناســنامه 1159 و شــماره ملى 5209639495 ، 4-  طاهره به شماره شناســنامه 1310 و شماره ملى 
5209641015   5 صادره از ميامى 5- هادى به شــماره شناسنامه 6451 و شماره ملى 4869897016 صادره از 
كالله 6- مهدى به شماره شناسنامه 39 و شماره ملى 4869717360 صادره از كالله 7- محمد به شماره شناسنامه 
948 و شماره ملى 5209637387 ، 8- ام البنين  به شماره شناسنامه 715 و شماره ملى 4869694573 صادره 
كالله 9- محمد با قيوميت خانم ربابه عرب به شــماره شناســنامه و ملى 4860547497 صادره از كالله 10- نرگس 
به شماره شناسنامه و ملى 4860395281 صادره از كالله همگى محمد زاده فرزندان مرحوم صفر على محمد زاده و 
11- خانم ليال نادرى فرزند قاسم به شماره شناسنامه 737 و شماره ملى  5209635279 صادره از ميامى و 12- 
خانم ربابه عرب فرزند ولى شــماره شناسنامه 1488 شماره ملى 5209642801 صادره از ميامى ابالغ مى گردد كه 
خانم ربابه عرب فرزند ولى به شماره شناسنامه 1488 شماره ملى 5209642801 صادره از ميامى به استناد سند 
نكاحيه 6363 مورخ 1381/6/17 دفتر ازدواج شماره 49 شهر گاليكش استان گلستان جهت وصول تعداد يكصد و 
چهارده سكه طال تمام بهار آزادى بابت مهريه خود عليه شما اقدام به صدور اجرائيه نموده كه منجر به تشكيل پرونده 
اجرائى 139704012422000067 به شماره بايگانى 9700069 اجراى ثبت گاليكش كه حسب تقاضاى بستانكار 
به اجراى ثبت ميامى نيابت اجرائى اعطاء نموده كه كالسه 9700031 تشكيل گرديد كه اوراق الزم االجرا جهت ابالغ 
تسليم مامور ابالغ گرديد كه برابر گزارش مامور نيروى انتظامى حسين آباد كالپوش ابالغ واقعى در آدرس متن سند 
(اقامتگاه مورث) به تمامى ورثه ميسر نگرديده است لذا طبق درخواست متعهد له به استناد ماده 19 آئين نامه اجراء 
مفاد اجرائيه يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار درج و ظرف 10 روز از تاريخ انتشــار اجرائيه ابالغ شــده محســوب و 
عمليات اجرائيه ادامه خواهد يافت ضمنا مطابق تبصره 2 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه كشور 
چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ اجرائيه انتشار آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائيد از پرداخت 

حق االجرا معاف خواهيد شد. تاريخ انتشار 1397/5/10
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميامى

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211100112 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709972210700570 شــكات: 1- آقاى محمد قاســمى فرزند اصغر با وكالت آقاى محمد 
فشخورانى فرزند درويشعلى به نشانى تهران دماوند گيالوند بلوار اصلى كوچه زنبق 2 مجتمع حافظ ط 1 واحد 26- 
2- آقاى محمدرضا احمدخانى فرزند عباس با وكالت آقاى حامد رحيم دل مفرد فرزند محسن به نشانى تهران خيابان 
طالقانى بين خيابان وليعصر (عج) و حافظ پالك 408 طبقه اول واحد جنوبى ، متهم: آقاى امير داودى به نشانى تهران 
محالتى خ قيام خ عباس صادقى جعفرى شاهد 10 پ 19 واحد 3 ، اتهام ها: 1- خيانت درامانت 2- خيانت در امانت 
نســبت بــه 29 فقره چك (راى دادگاه) در خصوص شــكايت 1- محمد رضا احمدخانى بــا وكالت حامد رحيم دل عليه 
امير داوودى دائر به خيانت در امانت نســبت به 30 فقره چك به شــرح شــكوائيه اوليه 2- محمد قاســمى با وكالت 
محمد فشخورانى عليه امير داوودى دائر به خيانت در امانت نسبت به 11 فقره چك به شرح شكوائيه اوليه و با اين 
توضيح كه پس از بررسى و تحقيقات صورت گرفته از سوى بازپرسى محترم شعبه اول نهايتاً قرار جلب به دادرسى 
در خصوص شــكايت شــاكى اول دائر به 29 فقره بدون قيد مشخصات و در خصوص شكايت شاكى رديف دوم داير 
بر 8 فقره بدون قيد شمخصات قيد گرديده است دادگاه با مداقه در جامع اوراق و محتويات پرونده و نظر به اينكه 
در خصوص شــكايت شــاكى رديف اول اگر چه شهود تعرفه شــده از سوى وى به  تحويل تعدادى چك به متهم بدون 
قيد شــماره و مبلغ و به طور كلى شــهادت داده اند و اظهار داشــته اند كه شــاكى چكها را براى خريد اقساطى خودرو 
تحويل متهم داده در حالى كه اين موضوع نيز امرى غيرمتعارف مى باشد و از سوى ديگر رسيد عادى منتسب به متهم 
كه تصوير آن به شــرح برگ 15 پرونده مى باشــد و طى آن متهم اظهار نموده كه اينجانب امير داوودى از محمدرضا 
احمدخانى چكهاى ذيل را به صورت امانت دريافت نموده ام كه خودم پرداخت كنم و عبارت مذكور صرفنظر از اينكه 
در آن به شماره چكها اشاره اى نشده است و لكن از آنجا كه متهم قيد نموده و متعهد شده كه خودم پرداخت مى كنم 
ظهور در اين دارد كه شاكى چكها را در اختيار وى قرار داده تا متهم آنها را خرج كند و هذ مبلغى كه مى خواهد در آن 
قيد نمايد ولى قبل از سررســيد بايد آن را كارســازى نمايد و در واقع مثل اين اســت كه شاكى چكها را سفيد امضاء 
نموده و در اختيار متهم قرار داده و اختيار درج مبالغ و تاريخ ان را به متهم واگذار نموده است لذا گرچه متهم اذعان 
نموده كه چكها را امانت گرفته ام ولكن در واقع چكها امانى نمى باشــد و نوعى تفويض اختيار اســت و از ســوى ديگر 
مورد ادعاى شــاكى در شــكوائيه سى فقره چك و در رسيد عادى ارائه شده 26 فقره چك و دركيفرخواست 29 فقره 
چك كه همه موارد نيز بدون قيد مشــخصات و شــماره چكها مى باشــد و اساسا وقتى كسى چكى را امضاء نموده و در 
اختيار ديگرى قرار مى دهد در واقع نوعى وكالت به وى داده است تاچكها را خرج نموده و به بانك مراجعه نمايد ولو 
اينكه در رسيد عادى قيد شده باشد بعنوان امانت است و اين موضوع نمى تواند از مصاديق خيانت  در امانت باشد و 
در خصوص شكايت محمد قاسمى عليه متهم مذكور امير داوودى دائر به خيانت در امانت نسبت به يازده فقره چك كه 
البته در كيفرخواست صرفا 8 فقره آن مورد پذيرش قرار گرفته است در اين مورد نيز رسيد عادى منتسب به متهم 
كه تصوير آن به شرح برگ 76 پرونده موجود مى باشد در اين مورد نيز متهم 11 فقره چك را از شاكى دريافت نموده 
و متعهد به پاس كردن آنها مى شود و اگرچه در انتهاى آن رسيد قيد گرديده چكها امانت نزد امير داوودى مى باشد 
ولكن با توجه به صدر آن زمانى شخص تعهد به كارسازى چك مى نمايد كه اراده خرج كردن آن را داشته باشد و اتفاقا 
برادر شاكى به هويت رضا قاسمى بعنوان مطلع و گواه به شرح برگ 171 پرونده صراحتاً قيد نمود كه اوالً برادرم آقاى 
محمد قاسمى چون با آقاى امير داوودى دوست بوده هر زمان آقاى داوودى نياز به چك داشت به او چك مى داد تا در 
زمان تاريخ سررسيد چكها خود متهم آنها را پاس كند ولى آقاى داوودى چكها را خرج كرد و در زمان سررسيد نيز مبالغ 
را پاس نكرد و در واقع شاهد تعرفه شده از سوى شاكى نيز كه برادر مى مى باشد بر اين امر تاكيد نموده كه در اختيار 
قرارداد چكها از سوى شاكى به نوعى تفويض اختيار بوده است و امانى بودن آن منتفى مى باشد على اى حال دادگاه 
با عنايت به مراتب پيش گفته و عدم حصول اقناع وجدانى براى اين دادگاه مبنى به تحقق اركان بزه خيانت در امانت 
و توجه اتهام به مشاراليه و توجها به اصل برائت و مستندا به مواد 4 و 304 و 341 از قانون آئين دادرسى كيفرى 
متهم ياد شده را از اتهام انتسابى تبرئه مى نمايد راى صادره حضورى محسوب و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ 

قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/541
 دادرس على البدل محاكم دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:144/9/97- وقت رســيدگى: در روز ... مورخ 97/6/21 ساعت 17/15 حوزه 9 ، خواهان: 
على محمد زينى وند ، خوانده: مجتبى حيدرى ، خواسته: مطالبه وجه– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن خواهد بود. م الف/22325
دبير حوزه 9 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
پرونده كالســه 9609988404800525 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى 
شــماره 9709978318400813- متهمين: 1- آقاى پدرام كريمى فرزند اســماعيل به نشــانى روانسر سه راه 
شهرك ،  كوچه شهيد يداله ابراهيمى پشت بانك رفاه 2- آقاى امير مطاعى فرزند حسن به نشانى استان كرمانشاه 
شهرســتان روانسر شهر روانســر شــهرك ويس القرن بلوك 3 منزل 7- 3- آقاى آزاد مظفرى به نشانى كرمانشاه 
روانســر  ،اتهام ها: 1- اســتعمال مــواد روانگردان از نوع شيشــه 2- فروش مواد روانگردان از نوع شيشــه به 
ميزان يك گرم 3- اســتعمال مواد روانگردان 4- مشــاركت در معرض فروش قرار دادن مواد روانگردان از نوع 
هروئين به ميزان دو گرم و از نوع شيشه به ميزان دو گرم و پنجاه سانت (راى دادگاه) در پرونده كالسه فوق و بر 
اساس كيفرخواست شماره 97/0018 مورخ 1397/1/22 دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر در قبال 
رفتارهاى مجرمانه آقايان 1- امير مطاعى فرزند حسن مشهور به پشتيوان (پشتيبان) 30 ساله دارنده شماره ملى 
5960012057 بازداشت به جهت عجز از توديع وثيقه تحت عناوين الف) استعمال مواد روانگردان ب) مشاركت 
در معرض فروش قرار دادن مواد روانگردان از نوع هروئين به ميزان دو گرم و از نوع شيشه به ميزان دو گرم و 
پنجاه سانت 2- آزاد مظفرى فرزند عبدالحميد فعال متوارى تحت عنوان مشاركت در معرض فروش قرار دادن مواد 
روانگردان از نوع هروئين به ميزان دو گرم و از نوع شيشه به ميزان دو گرم و پنجاه سانت 3- پدرام كريمى فرزند 
اســماعيل دارنده شماره ملى 3220028136 آزاد با توديع وثيقه تحت عناوين الف) استعمال مواد روانگردان از 
نوع شيشه ب) فروش يك گرم شيشه ، از دادگاه طلب كيفر شده است بر اساس صورتجلسه مورخ 1396/10/27 
مرجــع انتظامــى و در پى اخبار واصلــه از منابع محلى مبنى بر عرضه و توزيع و فروش مــواد مخدر و روانگردان در 
شــهر روانسر يكدستگاه خودرو پرايد به شــماره 754ل63- ايران 19 مورد شناسايى قرار گرفته كه با مشاهده 
ماموران مقاديرى مواد از داخل خودرو به بيرون پرتاب و راننده آن به نام امير مطاعى دســتگير و سرنشــين به نام 
آزاد مظفرى با استفاده از تاريكى شب از محل متوارى ميگردد و در بازرسى از خودروى مذكور مقاديرى مواد كشف 
و مراتب صورتجلسه و به اثر انگشت راننده (متهم رديف نخست) ميرسد (ص1 پرونده) با توجه به اظهارات بعمل 
آمده از متهم ياد شده و اظهارات وى مبنى بر دخالت متهم رديف سوم در فروش مواد ، اقدام الزم در احضار وى به 
مرجع انتظامى صورت گرفته و متهم بر دخالت خود در امر مواد مخدر اقرار مى نمايد دادگاه در رسيدگى به اتهامات 
متهمان با توجه به گزارش مرجع انتظامى نحوه كشف مواد مشاركت مادى متهمان رديف 1 و 2در عمليات اجرايى جرم 
، اقارير صريح متهمان رديف 1 و 3 متوارى شــدن متهم رديف دوم از زمان دســتگيرى متهم رديف نخســت و عدم 
توفيق مرجع انتظامى در دستگيرى وى و هم چنين خوددارى وى از حضور در مرجع انتظامى دادسرا و دادگاه و عدم 
دفاع از اتهام انتسابى ، اتهامات انتسابى به آنان را محرز دانسته و به استناد مواد  2 و 14 و18 و19 و125 و 164  
و171 قانون مجازات اســالمى 1392 و مواد 1-8 و 19 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به 
آن (مصــوب 1376) بــا اصالحات بعدى (1389) و ضرورت اعمال قاعده تعدد رفتار مادى جرم نســبت به متهمان 
رديف 1 و3 اعمال مجازات اشــد حكم محكوميت آنان را به شــرح زير صادر مى نمايد 1- متهم رديف نخست (امير 
مطاعى) از باب استعمال مواد روانگردان به تحمل 74 ضربه شالق و ده ميليون ريال جزاى نقدى واز باب مشاركت 
در معرض فروش قرار دادن شيشه و هروئين به پرداخت چهل ميليون ريال جزاى نقدى تحمل 74 ضربه شالق و 
تحمل هشت سال حبس تعزيرى 2- متهم رديف دوم (آزاد مظفرى) از باب مشاركت در معرض فروش قرار دادن 
شيشه و هروئين به پرداخت بيست و يك ميليون ريال جزاى نقدى (تحمل 33 ضربه شالق تعزيرى و تحمل پنجسال 
و سه ماه حبس تعزيرى 3- متهم رديف سوم (پدرام كريمى) از باب استعمال مواد روانگردان به تحمل 74 ضربه 
شالق تعزيرى و پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى و از باب فروش يك گرم شيشه به پرداخت شش ميليون ريال 
جزاى نقدى و تحمل هفتاد ضربه شالق تعزيرى شايان ذكر است در قبال رفتارهاى مجرمانه متهمان رديف 1 و 3 به 
جهت ضرورت اعمال مجازات اشــد ، صرفاً مجازات اشد بعدى اجرا ميشود ايام بازداشت قبلى متهمان رديف 1 و3 
قابل محاســبه و در مرحله اجراى حكم از مجازات اجرايى كســر خواهد شد راى صادر شده نسبت به متهمان رديف 
1 و 3 حضورى و نسبت به متهم رديف 2 غيابى و وفق مقررات و حسب مورد قابل واخواهى در اين داگاه و دادگاه 

تجديدنظر مركز استان مى باشد.
دادرس على البدل دادگاه انقالب اسالمى شهرستان روانسر

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له / محكوم عليه: پيام راشــدى فرزند كاظم به نشــانى برازجان خيابان اميركبير روبروى 
مدرســه شــهيد گنجى ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- محمد ابراهيم زاده فرزند عبدالنبى به نشانى 
بوشهر گناوه خيابان فضيلت فرعى 19 كوچه اول سمت راست درب اول سمت چپ  2- محسن نوروزى فرزند صفر 
به نشانى اميديه خيابان فروردين منزل شخصى 3- حميد لعل راضيه فرزند عباس به نشانى تهران خيابان انقالب 
بين پل چوبى و ميدان امام حسين 4- عبدالرضا غالم نژاد فرزند حسن به نشانى بهبهان ميدان الله پشت استاديوم 
كوچه 5 پالك 1 منزل شــخصى ، مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له / محكوم عليه: آرش هادى پور 
فرزند محمد رضا به نشانى بوشهر برازجان برازجان خ چمران باالتر از سه راه دكتر فراهانچى روبه روى پل شهاب 
ساختمان بحرينى وكيل پيام راشدى ، پيام راشتى ، پيام راشدى ، پيام راشدى ، پيام راشدى ، پيام راشدى ، پيام 
راشــدى ، پيام راشدى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9510097716300365 و 
شــماره دادنامه مربوطه محكوم عليهم محكوم هســتند به الزام به انتقال سند رسمى و فك پالك خودرو پژو 405 
بشــماره 44ج 814 ايران 34 نســبت به خواهان و پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و احراز 
وقوع بيع اتومبيل فوق در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 
ابــالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجــرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى 
پرداخت 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 
غيرمنقول 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 مشــخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت 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 مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 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 يا 
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 مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود 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/191
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گناوه

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى انوشــيروان قــره گوزلو و حميدرضــا پور آزادى ) 
فرزند

خواهان آقاى حسن برومند دادخواستى به طرفيت خوانده آقايان انوشيروان قره گوزلو و حميدرضا پور آزادى 
به خواســته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509988315200927 شعبه 103 دادگاه 
كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/30 ساعت 09/00 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در 
خواست 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/507
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى عليرضا شــاهرخ فر فرزند حســن فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى عبدالحميد 
محمديان دادخواســتى به خواســته مطاالبه وجه به طرفيت شما به شعبه 5 شــوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالســه 5/97/282 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/6/10 ساعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. 
لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 5 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى چهارراه 
دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار


