
11 پنج شنبه  18 مرداد 1397  شماره 4812  آگهی

آگهى مفقودى
برگ تعويض پالك خودرو پرايد به شماره پالك ايران 95- 222س71 و شماره موتور 3734159 و شماره 

شاسى 5420089013556 متعلق به آقاى ياسر پاهنگ مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

برگ ســبز خودرو ســواري پژو 206 مدل 1390 هاچ بك سفيد به شماره انتظامي  66 ايران  914 د 41  و 
شماره موتور 14190071443 شماره شاسي AP03ED6CJ554003  به نام شلير قريشي مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مي باشد . 

برگ سبز سوارى پژو آردى مدل1384رنگ يشمى روغنى بشماره پالك ايران 32-335ج22 بشماره موتور 
11784050944 و شــماره شاســى 13453098 بنام ابوالفضل كرابى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پژو پارس مدل1396رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران 36-615م66 بشــماره موتور 
124K1082423 و شــماره شاسى NAAN01CE5HH837593 بنام مجيد مزينانى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كارت هوشمند راننده بشماره 1963324 بنام عليرضا نودهى فرزند محمد اسماعيل شماره شناسنامه 17 
شماره ملى 0794251129 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

شناســنامه(برگ سبز) خودرو وانت دوكابين سيســتم تويوتا تيپ هايلوكس2700cc برنگ سفيد-روغنى 
مدل 2010 بشــماره موتور 2TR6802274 و شماره شاسى MR0FX22G0A1031578 و شماره پالك ايران 

22-748 ج 88 به نام پريچهر گودرزى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كمپانى خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 برنگ نقره اى-متاليك مدل 1394 بشماره 
موتور 124K0670582 و شماره شاسى NAAM01CE9FR215713 و شماره پالك ايران 23-727 ه 53  به 

نام مرتضى اله داديان فالورجانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم سمند تيپ LX XU7 برنگ سفيد-روغنى مدل 1396 بشماره 
موتور 124K1139394 و شماره شاسى NAAC91CE4HF155474 و شماره پالك ايران 83-434 م 92 به 

نام حسين خوشحال مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت هوشمند راننده به شماره 2220186 به نام جواد پشت كوهى فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند موتور سيكلت هيرمن 125 مدل 1387 رنگ مشكى به شــماره پالك 94844/14 به شماره شاسى 
125c8734341***nf7 و شماره موتور 6520-3210 بنام حبيب اهللا شهريارى كشه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

برگ سبز(شناســنامه) خودرو سوارى پژو405GLXI مدل 88به شــماره انتظامى 749 ب 71ايران 49 به 
شما ه موتور 12488271899و به شماره شاسى NAAM11CA8AK984950 به نام غريب دين پرور مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبارساقط مى باشد. ياسوج

مدرك فارغ التحصيلى حميد عباســى ف محمد ش ش 2080368605 صادره ســارى 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 شــود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر جاده 

نظامى –دانشگاه آزاد اسالمى واحد قائم شهر ارسال نمايد./نوبت دوم- سارى

شناســنامه خودرو ،سند محضرى،بنچاق يا ســند كمپانى كاميون كاويان يخچال دار سفيد مدل 1386 پالك 
13ع582-72 ش موتــور 69433833 شاســى NA5K1062C7G330826 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 
باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فســاد احتمالى را به عهده خواهد گرفت. 

سارى

ســند كمپانى خودرو پژو 405 مدل 1382 ش موتور 225681119288 شاسى 81017408 پالك 62-
817ج91 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه مدارك خودرو پرايد مدل 1375 به شماره انتظامى 782ج58- ايران 19 به شماره موتور 016019 و 
به شماره شاسى s1412275517903  بنام بهنام واحدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهى ابالغ دادانامه 
بدينوســيله پيــرو آگهى هاى قبلى بــه آقاى صــادق صفرنيا فرزند محمــد امين فعال مجهــول المكان ابالغ 
ميگردد در مورد دادخواســت خانم محيا زاهدى عليه شــما به خواســته مطالبه وجه ســفته به موجب حكم شماره 
خوانــده   9709987514600080 كالســه  پرونــده  در   1397/04/06 مــورخ   9709977514600325
محكــوم اســت به پرداخت مبلــغ50/000/000  ريال بابت يك فقره ســفته به شــماره 040876-94/4/8 و 
مبلغ873/000 بابت هزينه دادرسيو در حق خواهانمحكوم شده ايد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز قابل 

واخواهى در همين شعبه ميباشد. م.الف 19127
تاريخ انتشار: 1397/05/18

 مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 316شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه خانم زهرا خالقى خواهان زهرا خالقى دادخواســتى 
به طرفيت خوانده ســمانه زرگرى كالت به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 970446 شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/06/24 ســاعت 8 صبح تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخوايت 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.الف19128
تاريخ انتشار: 1397/05/18

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
آقاى/خانــم حبيب خجســته امام زاده پيرو آگهــى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى/خانممحمد يســاقى به 
طرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شود كه پرونده كالسه 303/960564 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنى بر 
پرداخت  1-به مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواســته 2- مبلغ 223/500 ريال بابت هزينه دادرسى و 
هزينه درج آگهى در روزنامه 3- خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد91/5/1 تا يوم االداء كه بر مبناى نرخ تورم 
بانك مركزى محاســبه خواهد شــد در حق محكوم له و نيم عشر دولتى در حق دولت گرديده است لذا مراتب وفق 
مواد 19-118-119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس 
از انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد 

شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجراء اعالم نماييد. م.الف 19129
تاريخ انتشار: 1397/05/18

مسئول دفتر شعبه 303 شوراهاى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ 
آقاى/خانم  اميرحســين كاويانى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى آقاى/خانم ســعيد جعفرى زاوه به 
طرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شود كه پرونده كالسه 303/960937 منجر به صدور اجرائيه عليه شما مبنى 
به پرداخت  مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواســته ومبلغ 1/250/000 ريال هزينه دادرســى و هزينه 
روزنامه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 96/11/21 در حق محكوم له وپرداخت نيم عشــر 
دولتى در حق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در 
روزنامه محلى درج مى گردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشار بموقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از اين براى 
عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجراء اعالم 

نماييد. م.الف 19130
تاريخ انتشار: 1397/05/18

مسئول دفتر شعبه 303 شوراهاى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ 
بدينوســيله پيــرو آگهــى هاى قبلى بــه آقاى/خانمنســرين اســدى فعال مجهول المــكان ابالغ ميشــود در 
مــورد دادخواســت آقاى/خانــم مرضيه صفائى عليه شــما به خواســته تنظيم ســند تلفن به موجب راى شــماره 
9709977507000554 مورخه 1397/05/01 در پرونده كالسه 961097به تنظيم سند يك خط تلفن همراه 
به شماره 09155127756 بابت اصل خواسته و مبلغ دويست و پنج هزار ريال هزينه دادرسى وچهارصدوپنجاه 
هزارريال هزينه درج آگهى در حق خواهان محكوم شده ايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روزپس از درج 

آگهى قابل واخواهى در همين شعبه است.م.الف 19131
تاريخ انتشار: 1397/05/18

مسئول دفتر شعبه 190 شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره4 مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى: اسمعيل مفتاحى كه مجهول المكان مى 
باشد ابالغ مى گردد بموجب راى شماره 9709977500400169محكوم عليه محكوم است بابت دو فقره چك به 
شماره هاى 098675-83/6/12 به مبلغ هشت ميليون ريال عهده بانك كشاورزى و چك به شماره 547450-
83/6/12 به مبلغ هشــت ميليون ريال عهده بانك ســپه به پرداخت 1- مبلغ شــانزده ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ يك ميليون چهارصد و چهل هزار ريال هزينه دادرسى و مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
درج آگهى و هم چنين خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چكها الى يوم االداء كه بر مبناى نرخ تورم بانك مركزى 
محاسبه خواهد شد در حق محكوم له عليرضا رجبى مندى و نيم عشر دولتى محكوم شده ايد ظرف ده روز از انتشار 
اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غيراينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 19301
تاريخ انتشار: 1397/05/18

 مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان: موســى حســينى دادخواستى به طرفيت خوانده محسن سلمان زاده به خواسته مطالبه چك تقديم 
شــوراى حل اختالف شهرستان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك 
شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد- ابتداى خيابان خواجه ربيع – روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالســه 
9709987500400258 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/06/27 ساعت 09:30 تعين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور شورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 19303 
تاريخ انتشار: 1397/05/18

 مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو اگهى هاى قبلى به محمدرضا رنجبر فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در مورد درخواست محمد عارف 
قربانزاده به طرفيت شــما به خواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم شماره 9709977500900413 در پرونده 
كالسه 970186 محكوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال بابت اصل خواسته مبلغ 1/604/000 ريال 
هزينه دادرسى و درج آگهى و خسارت تاخير از تاريخ سررسيد چك 94/9/28 لغايت يوم االداء كه در اجراى احكام 
قابل محاســبه مى باشــد در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره 

غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين شورا است. م.الف 19304
تاريخ انتشار: 1397/05/18

 متصدى امور دفترى شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى قبلى به نسرين لقمانيان فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در مورد درخواست وحيد منتخبى 
ثانى به طرفيت شما به خواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم شماره 9709977500900415 در پرونده كالسه 
970097 محكوم است به پرداخت دوازده ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته مبلغ چهارصد و شصت 
هزار و دويست و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسى و چهارصد و پنجاه هزار ريال هزينه درج آگهى و خسارت تاخير 
از تاريخ سررســيد چك 95/10/10 لغايت يوم االداء كه در اجراى احكام قابل محاســبه مى باشد در حق خواهان 
محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونى قابل واخواهى در اين شورا است. م.الف 19305
تاريخ انتشار: 1397/05/18

متصدى امور دفترى شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

فقدان سند مالكيت
آقاى احمد گل چشــمه به شماره شناســنامه 2032159031 با ارائه معرفى نامه 103-1397/03/08 و 
روزنامه رســمى 21195 بعنوان مدير عامل ازطرف شــركت تك مرغ گنبد و دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعى 
شــده كه ســند مالكيت مقدار دو هكتار مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 25 هكتار به شماره ورقه 
مالكيــت 0469648 بــه پــالك 133/2514/2580 فرعــى از 33-اصلى بخش 14 حوزه ثبتــى گنبد ذيل ثبت 
11850 ص 1 ج 79 بنام  شــركت تك مرغ گنبد به شــماره ثبت 4707 ثبت، صادر و تســليم گرديده اســت، و 
برابــر اســناد رهنــى 6158-1390/10/05 و 10074-1392/01/27 دفترخانه 67 گنبد در رهن بانك ملى 
قرار گرفته اســت بعلت اســباب كشى مفقود گرديده، تقاضاى صدور المثنى ســند مالكيت را از اين اداره نموده 
لذا برابر تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــارآگهى مى 
گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را 
ضمن ارائه مستندات به اين اداره ارائه نمايد در غيراينصورت پس از انقضاى مدت مذكور برابر مقررات اقدام 

خواهد شد.م-الف: 8318
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محســن ســليمانى دادخواستى به خواسته مطالبه 45/000/000 بابت يك فقره چك 
به طرفيت ســيد محمد ســادات فريزنى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 
4 حقوقــى شــوراى حل اختــالف به كالســه 110/97 ثبت و براى تاريــخ 97/7/18 ســاعت 10/00 صبح 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 شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / زينت ثرياى دماوندى  مالك / قسمتى از سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 
56/76 ســنگ اصلى ثبت واقع در قريه مشــاء به نشانى مشاء روبروى تونل موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 
493825 و شماره ثبت 49740 صادره به تاريخ 1367/1/6 متقاضى تعيين بستر و حريم / نهر عمومى در داخل 
و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين 
بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى 
تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب 
دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى 
است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند 
) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5341- تاريخ انتشار نوبت 

اول:97/5/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/18
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محمد رئيسى كيا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 50/000/000 ريال به طرفيت 
رضا على رضايى برما ، مجيد سليمانى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 11 
حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 319/97 ثبت و براى تاريخ 97/8/6 ساعت 16/00 صبح وقت رسيدگى 
تعييــن گرديــده از آنجا كــه خوانده فوق الذكــر مجهول المكان بوده لذا بــه تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
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 شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محمد رئيســى كيا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه 5/000/000 ريال به طرفيت 
مجيد نسيمى پور به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 11 حقوقى شوراى حل 
اختالف به كالسه 320/97 ثبت و براى تاريخ 97/8/6 ساعت 16/30 صبح 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 جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند 
تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار 

اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى 1- عبدل يارى 2- على يارى كه در پرونده كالســه 9609988315200514 به اتهام نزاع و درگيرى تحت 
تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/6/17 راس ســاعت 11/30 صبح با در دســت 
داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا 

اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/659
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالسه 9709988315200418 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه خانم 
هانيه بهرامى و آقاى محمد رضا سريع االطالق فرد به اتهام كالهبردارى به موجب شكايت شاكى شاهو آسانى تحت 
تعقيب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق 
ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهمين ظرف مهلت يك ماه 

احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد.م الف/551
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 9709988315200312 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى 
ســاجد دلير ديگه ســرا به اتهام كالهبردارى به موجب شــكايت هادى مظفرى فر تحت تعقيب قرار دارند با توجه 
بــه معلــوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آئين 
دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهمين ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود پس 

از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد.م الف/550
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 9709988404400047 شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب روانسر آقاى 
على محمدى فرزند حســين به موجب شــكايت آقاى مختار كريمى فرزند سليم به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب 
مى باشــد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب 
در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى وانقالب 
شهرســتان روانســر حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار 

عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139704026781000084/1
بدينوســيله بــه داود فراهانــى جــوكار نــام پــدر: محمد كاظــم تاريــخ تولــد: 1365/3/26 شــماره ملى 
3934460895 شــماره شناســنامه: 5053 بدهكار پرونده كالســه 9700091 كه برابر گزارش اداره پســت 
شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر چك شماره 893882-1386/12/21 عهده بانك سينا ، بين شما و 
بانك مهر اقتصاد شعبه نبوت مالير كد 6317 مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل طلب 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 باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى بشما ابالغ مى گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت بيست روز نسبت 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/400
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139704026781000085/1
بدينوســيله بــه پروانــه فراهانى جوكار نــام پدر: محمــد كاظم تاريــخ تولــد: 1355/6/20 شــماره ملى 
1829430181 شماره شناسنامه: 525 بدهكار پرونده كالسه 9700092 كه برابر گزارش اداره پست شناخته 
نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر چك شماره 846/054717 عهده 1396/12/21 بانك مسكن ، بين شما و 
بانك مهر اقتصاد شعبه نبوت مالير كد 6317 مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل طلب 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 باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى بشما ابالغ مى گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد 
ظرف مدت بيست روز نسبت 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/399
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

مزايده
درپرونده اجرايى كالسه 960983 شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس، حكم 
به فروش ماترك مرحوم دوردى هوز و تقســيم وجوه حاصله به نســبت ســهم بين وراث به شــرح گواهى انحصار 
ورثه شــامل عرصه و اعيان پالك ثبتى 13083 فرعــى از 6292 فرعى از يك اصلى به آدرس:گنبدكاووس-چاى 
بوئين-خ فارابى-فارابى هشــتم-پ22 به مســاحت عرصه 324/30 و اعيان 168 مترمربع با قدمت بالغ بر15 
ســال با امتيــاز آب و برق وگاز صــادر گرديده كه از طريق مزايده حضورى به شــرح ذيل به فروش ميرســد.1-
مطابق نظريه كارشــناس مال مورد مزايده به مبلغ -/2/281/800/000 ريال ارزيابى گرديده است 2-مزايده 
از مبلغ پايه كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته مى شــود 3-مكان مزايده در شعبه اول 
اجراى احكام مدنى دادگســترى گنبدكاووس مى باشد 4-موعد مزايده روز شنبه مورخه 1397/06/03 ساعت 
10 الى11 صبح ميباشــد.5- متقاضيان شــركت در جلســه ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از مال مزايده 
ديدن نمايند 6-مزايده مذكور براى نوبت دوم تشكيل ميگردد.7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى 
اســت 8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد مبلغ پيشــنهادى خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف 
مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آنرا ارايه نمايد درغير اينصورت ده درصد واريزى به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد شايگان و مسعود برقعى و منصور برقعى
خواهان اداره بنياد مستضعفان استان مركزى و همدان  دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مسعود برقعى 
و منصور برقعى و محمد شايگانى به خواسته تاييد مالكيت بنياد و ابطال سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9709988130200242 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/7/24 ساعت 10/30 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 ازتاريخ 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/414
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت صديقه رستمى فرزند محمود به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430500390 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ابوالحسن رستمى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1396/3/18 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1- سحر رستمى فرزند ابوالحسن به ش ش 4220828702 فرزند متوفى 2- ساناز رستمى 
فرزند ابوالحســن به ش ش 4221021632 فرزند متوفى 3- صديقه رســتمى فرزند محمود به ش ش 7036 
همســر متوفى 4- محمد حســين رستمى فرزند درويش به ش ش 777 پدر متوفى 5- زرى يزماليان پناه فرزند 
محمد شريف به ش ش 4025 مادر 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 رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت احمد نيكپور فرزند خسرو به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430500402 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
خســرو نيك پور در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/4/19 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1- فاطمه نيك پور فرزند خسرو به ش ش 5 فرزند متوفى 2- مريم نيك پور فرزند خسرو به 
ش ش 101 فرزند متوفى 3- فرزانه نيك پور فرزند خســرو به ش ش 4220000240 فرزند متوفى 4- النا 
نيــك پور فرزند خســرو بــه ش ش 4220391789 فرزند متوفى 5- مژگان نيك پور فرزند خســرو به ش ش 
4220738861 فرزنــد متوفى 6- احمد نيك پور فرزند خســرو بــه ش ش 4220295641 فرزند متوفى 7- 
افسانه دانش فرزند فرج به ش ش 735 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 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 حصر وراثت
آقاى محمدحســين آهنگرى ف على گدا به شرح درخواستى كه به شماره 970125 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على گدا آهنگرى ف محمدحسين ش ش 
156 صادره سارى در تاريخ 92/8/17 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-محرم غمگين اسرمى ف حسينعلى ش ش 1072 همسر متوفى2-محمدحسين آهنگرى ف 
على گدا ش ش 136 ف متوفى والغير، اينك شورا 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/الف97/68
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ دادخواست و دعوت به رسيدگى
بانك حكمت ايرانيان با وكالت رضا باباجانى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت يارعلى نوروزى 
پايين كوالئى ف بخشى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه3/97/215  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 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
يكشــنبه 97/7/1 ساعت 10:30صبح در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

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

آگهى ابالغ دادخواست و دعوت به رسيدگى
بانك حكمت ايرانيان با وكالت رضا باباجانى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت ســيد روح اله 
رمضانى كريمى ف سيدكاظم تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه3/97/216  شوراى سارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى 
مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
روز يكشــنبه 97/7/1 ساعت 10صبح در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسين مرشدلو – بهزاد يوسفى
خواهان اسماعيل پورابراهيم دادخواستى به طرفيت خواندگان حسين مرشدلو و بهزاد يوسفى  به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073300167 شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى 
ثبت و وقت رسيدگى 97/7/1 ساعت 9:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى-زهرا شادمان قادى

                                                                 آگهى اصالحيه
در پرونده به شماره كالسه 571/97 شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان نام محكوم محمد ساالر 

رحيمى نياسر است كه به اشتباه رفيعى چاپ گرديده كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى مزايده اموال غير منقول (سند رهنى )
شماره پرونده: 139604029105000302- به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600323 
له بانك مسكن شعبه سرخه به نشانى سرخه خيابان محرم شرقى عليه خانم زهرا فيض فرزند على 
اكبر به شماره شناســنامه 5918 متولد 1362/6/28 كدملى 0074871943 به آدرس سرخه 
خيابان 7 تير كوچه شمشاد كوچه رز بن بست اول سمت راست طبقه اول شمالى 3551648934 
به موجب سند رهنى شماره 10779 مورخ 1394/3/6 تنظيمى دفترخانه 14 سمنان ملك شماره 
ثبتــى 963,2451 بخش 5 ســمنان به مالكيت خانم زهرا فيض در قبــال مبلغ 984/698/027 
ريال و خســارت تاخير تاديــه 53/774/664 تا تاريــخ 1396/4/26 و روزانه 809/341 طبق 
نامه 241,2951 مورخ 1397/4/11 بســتانكار اعالم نموده كه در خصوص كالسه پرونده شماره 
9600323 عليه خانم زهرا فيض باستحضار ميرساند بعد از صدور اجرائيه تا تاريخ 1397/4/11 
هيچگونه واريزى نداشته و همچنين ملك مزبور فاقد بيمه مى باشد و تقاضاى مزايده ملك مورد 
رهن را دارد كه به شــرح گزارش دفتر بازداشــتى مى باشــد. وضعيت ثبتى پــالك 2451 فرعى 
از 963 اصلى بخش 5 ســمنان به شــرح ذيل اعالم ميگردد: مشــخصات ملك و عرصه و عيان يك 
دستگاه آپارتمان مسكونى (وضعيت خاص طلق) به شماره دو هزار و چهارصد و پنجاه و يك فرعى 
ازنهصد و شصت و سه اصلى قطعه يك تفكيكى مفروز و مجزى شده از يك هزار و ششصد و هفتاد 
و دو فرعى اصلى مذكور بخش ســمنان بخش 5 (ســرخه) حوزه ثبت ملك ســمنان استان سمنان 
به مســاحت (76/9) هفتاد و شــش متر و نود دســيمتر مربع واقع در سمت شمالى طبقه يك كه 
(3/47) ســه متر و چهل و هفت دســيمتر مربع آن بالكن است بانضمام انبارى قطعه يك تفكيكى 
به مساحت (5/51) پنج متر و پنجاه و يك دسيمتر مربع واقع در همكف ، بانضمام پاركينگ قطعه 
چهار تفكيكى به مساحت (9/9) نه متر و نود دسيمتر مربع واقع در همكف با قدرالسهم از عرصه 
و ســاير مشــاعات و مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايى آن حدود آپارتمان 
مســكونى شــماالً در شش قسمت كه قسمت دوم آن شرقى ، قســمت چهارم آن غربى است اول 
ديواريست بطول (1/08) يك متر و هشت سانتيمتر به ملك مجاور قطعه 21 دوم ديوار و پنجره 
است بطول (2/00) دو متر به نورگير مشاعى سوم ديوار و پنجره است به طول (1/65) يك متر 
و شــصت و پنج سانتيمتر به نورگير مشــاعى چهارم ديوار و پنجره است بطول (2/00) دو متر به 
نورگير مشــاعى پنجم ديواريســت بطول (5/80) پنج متر و هشتاد سانتيمتر به ملك مجاور قطعه 
21 ششم ديواريست بطول (1/15) يك متر و پانزده سانتيمتر به ملك مجاور قطعه 21 شرقا در 
چهار قســمت كه قســمتهاى دوم و سوم آن جنوبى است اول ديوار و لبه بالكن بطول (3/00) سه 
متر به فضاى كوچك 6 مترى دوم ديواريســت بطول (1/15) يك متر و پانزده ســانتيمتر به ملك 
مجاور قطعه 32 ســوم ديواريست بطول (1/60) يك متر و شصت سانتيمتر به ملك مجاور قطعه 
32 چهارم ديواريست بطول (6/27) شش متر و بيست و هفت سانتيمتر به ملك مجاور قطعه 32 
جنوبا در دو قسمت اول ديواريست مشترك بطول (6/85) شش متر و هشتاد و پنج سانتيمتر به 
آپارتمان مسكونى قطعه 2 دوم درب و ديوار است بطول (1/55) يك متر و پنجاه و پنج سانتيمتر 
به راه پله مشاعى غربا در دو قسمت اول ديواريست بطول (0/37) سى و هفت سانتيمتر به راه 
پله مشاعى دوم ديواريست بطول (9/10) نه متر و ده سانتيمتر به ملك مجاور شماره 641 فرعى 
از شــماره 963 اصلى ســقف با كف طبقه دو اشــتراكى است كف با ســقف طبقه همكف اشتراكى 
است. حدود انبارى قطعه 1: شماال ديوارييست بطول (3/44) سه متر و چهل و چهار سانتيمتر به 
راه پله مشــاعى شــرقا درب و ديوار است بطول (1/49) يك متر و چهل و نه سانتيمتر به محوطه 
مشــاعى جنوبا در دو قســمت اول ديواريست مشترك به طول (2/90) دو متر و نود سانتيمتر به 
انبارى قطعه 2 دوم ديواريســت مشــترك بطول (1/05) يك متر و پنج سانتيمتر به انبارى قطعه 
4 غربا ديواريســت بطول (1/57) يك متر و پنجاه و هفت ســانتيمتر به ملك مجاور شــماره 241 
فرعى از شــماره 963 اصلى ســقف با كف طبقه يك اشتراكى است كف روى عرصه مشاعى است. 
حدود پاركينگ قطعه 4: شــماال خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/20) دو متر و بيست 
ســانتيمتر شــرقا خط فرضى به محوطه مشاعى است به طول (4/50) چهار متر و پنجاه سانت باقى 
بشــرح دفتر امالك) ســند مالكيت به نام خانم زهرا فيض صادر و تســليم كه تماميت ششدانگ 
ســند مالكيت برابر ســند رهنى 10779 مورخ 1394/3/6 دفتر خانه 14 سمنان در قبال مبلغ 
1/010/326/837 ريال به مدت 120 ماه  در رهن بانك مســكن شــعبه ســرخه باشــد و ملك 
فوق پس از ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناسى 
تشريح گرديده است (احتراما بازگشت بنامه 139604929105003372 مورخ 96/8/25 در 
اجراى قرار كارشناسى ملك پرونده اجرائى كالسه 9600323 موضوع ارزيابى پالك ثبتى 2451 
فرعى از 963 اصلى مفروز و مجزى شده از 1672 فرعى از اصلى قطعه 2 تفكيكى بخش 5 سمنان 
(ســرخه ) متعلق به شماره ثبت 13617 دفتر 111 صفحه 7 از محل ملك واقع در سرخه ميدان 
شهيد بهشتى خيابان 7 تير كوچه شمشاد كوچه رز انتهاى اولين بن بست غربى طبقه 1 واحد شمالى 
بازديد بعمل امد كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار تقديم مى گردد: حدود و مساحت عرصه: 
طبق تصوير سند مالكيت ارائه شده به شماره 499734 الف 93 و تصوير وضعيت ثبتى به شماره 
131621729130000726 مــورخ 96/8/11 عرصه و اعيان آپارتمان مســكونى مذكور واقع 
در طبقه يك واحد جنوبى به مساحت 76/9 مترمربع و انبارى قطعه 1 تفكيكى به مساحت 5/51 
مترمربــع و پاركينگ قطعه 4 تفكيكى واقع در همكف اســت عرصه كل مجتمــع داراى 250/38 
مترمربع مساحت ميباشد پروانه احداث و پايانكار: در زمين پالك بر اساس پروانه احداث شماره 
7133/7 مورخ 1391/8/10 ساختمانى با اسكلت بتن آرمه و سقف تيرچه و بلوك در سه طبقه 
بصــورت همكف شــامل پاركينگ وانبــارى و راه پله با زيربناى 173/30 مترمربــع اول و دوم هر 
كدام 2 واحد مســكونى با زيربناى 173/30 مترمربع و سرسرا با زيربناى 19 مترمربع و زيربناى 
كل 538/90 مترمربع احداث شــده و پايانكار آن به شــماره 586/7 مورخ 1394/1/29 صادر 
شــده است. صورتمجلس تفكيكى: ساختمان بر اساس صورتمجلس تفكيكى شماره 120/2094 
مورخ 1394/2/16 به 4 واحد آپارتمانى با كاربرى مســكونى تفكيك شده است وضعيت اعيانى: 
نماى شــمالى ســاختمان كه بر ان 3 متر مى باشد ســنگ تراورتن با پنجره هاى آهنى و شيشه تك 
جداره و درب ورودى مجتمع فلزى است ساختمان در اختيار مالك و خالى از سكنه بوده و انشعابات 
تفكيكى آن متصل نشده و آسانسور ندارد نماى جنوبى و ديوارهاى پاركينگ سيمان سفيد داشته 
و كف پاركينگ موزاييك مى باشد. راه پله با سنگ كف چينى اليبيد با پاگردهاى سراميكى و نرده 
فلزى مى باشــد درب ورودى واحد روكش مالمينه داشــته و دربهاى داخلى از نوع HDF ميباشند 
ســاختمان داراى 2 اتاق خواب ، سرويســهاى بهداشــتى و يك تراس در جنوب اســت و كف واحد 
ســراميك و ديوارهاى آن ســفيد كارى شــده اند آشپزخانه و سرويســها و تراس كف سراميك و 
ديوراها كاشيكارى شده داشته و كابينت آشپزخانه از نوع MDF نصب شده است پيش بينى پكيج 
و رادياتور براى گرمايش و كانال كولر براى سرمايش در تمام اتاقها انجام گرفته است.) مزايده از 
مبلغ پايه ارزيابى 630/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. 
ضمناً در روز مزايده نيم عشــر اجرائى و حق مزايده و ســاير هزينه هاى مربوط 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 هزينه هاى ملك فوق به دولت كه مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده اســت 
مزايده در چهارشــنبه مورخ 1397/6/7 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان به 
نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد 
فروش نقدى بوده و خريداران ميتوانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلســه شــركت 
نمايند. در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شــود از خريدار بر اســاس مبلغ 
پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ 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 شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و 
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آگهى مزايده اموال غير منقول (سند رهنى )
شماره پرونده: 139604029105000303- به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600324 
له بانك مسكن شعبه سرخه به نشانى سرخه خيابان محرم شرقى عليه خانم زهرا فيض فرزند على 
اكبر به شماره شناســنامه 5918 متولد 1362/6/28 كدملى 0074871943 به آدرس سرخه 
خيابان 7 تير كوچه شمشاد كوچه رز بن بست اول سمت راست طبقه دوم شمالى 3551648934 
به موجب سند رهنى شماره 10778 مورخ 1394/3/6 تنظيمى دفترخانه 14 سمنان ملك شماره 
ثبتــى 963,2452 بخش 5 ســمنان به مالكيت خانم زهرا فيض در قبــال مبلغ 984/698/027 
ريــال اصل و مبلــغ 53/604/664 ريال خســارت تاخير تاديه تا تاريــخ 1396/4/26 و روزانه 
809/341 طبق نامه 2951,240 مورخ 1397/4/11 بستانكار اعالم نموده كه در خصوص كالسه 
پرونده شماره 9600324 عليه خانم زهرا فيض باستحضار ميرساند بعد از صدور اجرائيه تا تاريخ 
1397/4/11 هيچگونــه واريزى نداشــته و همچنين ملك مزبور فاقد بيمه مى باشــد و تقاضاى 
مزايده ملك مورد رهن را دارد كه به شرح گزارش دفتر بازداشتى مى باشد. وضعيت ثبتى پالك 
2452 فرعى از 963 اصلى بخش 5 سمنان به شرح ذيل اعالم ميگردد: مشخصات ملك و عرصه و 
عيان يك دستگاه آپارتمان مسكونى (وضعيت خاص طلق) به شماره دو هزار و چهارصد و پنجاه و دو 
فرعى ازنهصد و شصت و سه اصلى قطعه دو تفكيكى مفروز و مجزى شده از يك هزار و ششصد و 
هفتاد و دو فرعى اصلى مذكور بخش سمنان بخش 5 (سرخه) حوزه ثبت ملك سمنان استان سمنان 
به مساحت (77/78) هفتاد و هفت متر و هفتادو هشت دسيمتر مربع واقع در سمت جنوبى طبقه 
يــك كه (2/9) دو متر و نود دســيمتر مربع آن بالكن اســت بانضمام انبــارى قطعه دو تفكيكى به 
مساحت (4/44) چهار متر و چهل و چهار دسيمتر مربع واقع در همكف ، بانضمام پاركينگ قطعه سه 
تفكيكى به مساحت (9/9) نه متر و نود دسيمتر مربع واقع در همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير 
مشــاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايى آن حدود آپارتمان مسكونى 
شماالً در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربى است اول ديواريست به طول (6/08) شش متر و 
هشت سانتيمتر به راه پله مشاعى دوم درب و ديوار است بطول (2/15) دو متر و پانزده سانتيمتر 
به راه پله مشاعى سوم ديورايست مشترك بطول (6/85) شش متر و هشتاد و پنج سانتيمتر) به 
آپارتمان مسكونى قطعه 1 شرقا ديواريست بطول (6/10) شش متر و ده سانتيمتر به ملك مجاور 
قطعه 32 جنوبا در چهار قســمت كه قســمت دوم آن شرقى اســت اول ديوار و پنجره است بطول 
(5/33) پنج متر و سى و سه سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى دوم ديواريست بطول (0/93) نود 
و ســه سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى ســوم ديوار و پنجره است بطول (6/05) شش متر و پنج 
ســانتيمتر به فضاى حياط مشاعى چهارم ديوار و لبه بالكن بطول (3/30) سه متر و سى سانتيمتر 
به فضاى حياط مشاعى غربا در دو قسمت اول ديواريست بطول (0/97) نود و هفت سانتيمتر به 
ملك مجاور شــماره 241 فرعى از شــماره 963 اصلى دوم ديواريســت بطول (4/22) چهار متر و 
بيست و دو سانتيمتر به ملك مجاور شماره 241 فرعى از شماره 963 اصلى سقف با كف طبقه دو 
اشتراكى است كف با سقف طبقه همكف اشتراكى است . حدود انبارى قطعه 2: شماال ديواريست 
مشــترك بطول (2/90) دو متر و نود ســانتيمتر به انبارى قطعه 1 شرقاً  درب و ديوار است بطول 
(1/53) يك متر و پنجاه و سه سانتيمتر به محوطه مشاعى جنوبا ديواريست مشترك بطول (2/90) 
دو متر و نود سانتيمتر به انبارى قطعه 3 غربا ديواريست مشترك بطول (1/53) يك متر و پنجاه 
و ســه ســانتيمتر به انبارى قطعه 4 سقف با كف طبقه يك اشــتراكى است كف روى عرصه مشاعى 
اســت. حدود پاركينگ قطعه 3: شــماال خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/20) دو متر و 
بيست سانتيمتر شرقا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (4/50) چهار متر و پنجاه سانتيمتر 
جنوباً خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول (2/20) دو متر و بيست سانتيمتر غربا خط فرضى 
به محوطه مشاعى است بطول (4/50) چهار متر و پنجاه سانتيمتر سقف با كف طبقه يك اشتراكى 
است كف روى عرصه مشاعى است) سند مالكيت به نام خانم زهرا فيض صادر و تسليم كه تماميت 
ششدانگ سند مالكيت برابر سند رهنى 10778 مورخ 1394/3/6 دفتر خانه 14 سمنان در قبال 
مبلغ 1/010/326/837 ريال به مدت 120 ماه  در رهن بانك مسكن شعبه سرخه باشد و ملك 
فوق پس از ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناسى 
تشريح گرديده است (احتراما بازگشت بنامه 139604929105003372 مورخ 96/8/25 در 
اجراى قرار كارشناسى ملك پرونده اجرائى كالسه 9600324 موضوع ارزيابى پالك ثبتى 2452 
فرعى از 963 اصلى مفروز و مجزى شده از 1672 فرعى از اصلى قطعه 2 تفكيكى بخش 5 سمنان 
(سرخه ) متعلق به شماره ثبت 13620 دفتر 111 صفحه 16 از محل ملك واقع در سرخه ميدان 
شهيد بهشتى خيابان 7 تير كوچه شمشاد كوچه رز انتهاى اولين بن بست غربى طبقه 1 واحد جنوبى 
بازديد بعمل امد كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار تقديم مى گردد: حدود و مساحت عرصه: 
طبق تصوير سند مالكيت ارائه شده به شماره 499735 الف 93 و تصوير وضعيت ثبتى به شماره 
131621729130000727 مورخ 96/8/11 عرصه و اعيان آپارتمان مسكونى مذكور واقع در 
طبقه يك واحد جنوبى به مســاحت 77/78 مترمربع و انبارى قطعه 2 تفكيكى به مســاحت 4/44 
مترمربــع و پاركينگ قطعه 3 تفكيكى واقع در همكف اســت عرصه كل مجتمــع داراى 250/38 
مترمربع مساحت ميباشد پروانه احداث و پايانكار: در زمين پالك بر اساس پروانه احداث شماره 
7133/7 مورخ 1391/8/10 ساختمانى با اسكلت بتن آرمه و سقف تيرچه و بلوك در سه طبقه 
بصــورت همكف شــامل پاركينگ وانبــارى و راه پله با زيربناى 173/30 مترمربــع اول و دوم هر 
كدام 2 واحد مســكونى با زيربناى 173/30 مترمربع و سرسرا با زيربناى 19 مترمربع و زيربناى 
كل 538/90 مترمربع احداث شــده و پايانكار آن به شــماره 586/7 مورخ 1394/1/29 صادر 
شــده است. صورتمجلس تفكيكى: ساختمان بر اساس صورتمجلس تفكيكى شماره 120/2094 
مورخ 1394/2/16 به 4 واحد آپارتمانى با كاربرى مســكونى تفكيك شده است وضعيت اعيانى: 
نماى شــمالى ســاختمان كه بر ان 3 متر مى باشد ســنگ تراورتن با پنجره هاى آهنى و شيشه تك 
جداره و درب ورودى مجتمع فلزى است ساختمان در اختيار مالك و خالى از سكنه بوده و انشعابات 
تفكيكى آن متصل نشده و آسانسور ندارد نماى جنوبى و ديوارهاى پاركينگ سيمان سفيد داشته 
و كف پاركينگ موزاييك مى باشد. راه پله با سنگ كف چينى اليبيد با پاگردهاى سراميكى و نرده 
فلزى مى باشــد درب ورودى واحد روكش مالمينه داشــته و دربهاى داخلى از نوع HDF ميباشند 
ســاختمان داراى 2 اتاق خواب ، سرويســهاى بهداشــتى و يك تراس در جنوب اســت و كف واحد 
ســراميك و ديوارهاى آن ســفيد كارى شــده اند آشپزخانه و سرويســها و تراس كف سراميك و 
ديوراها كاشيكارى شده داشته و كابينت آشپزخانه از نوع MDF نصب شده است پيش بينى پكيج 
و رادياتور براى گرمايش و كانال كولر براى سرمايش در تمام اتاقها انجام گرفته است.) مزايده از 
مبلغ پايه ارزيابى 640/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. 
ضمناً در روز مزايده نيم عشر اجرائى و حق مزايده و ساير 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 مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده اســت 
مزايده در چهارشــنبه مورخ 1397/6/7 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان به 
نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد 
فروش نقدى بوده و خريداران ميتوانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلســه شــركت 
نمايند. در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شــود از خريدار بر اســاس مبلغ 
پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ 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 شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و 
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دادنامه
پرونده كالسه 9609982211200522 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9709972210600653- شاكى: آقاى امين فرخى فرزند نجات اله به نشانى جابان سربندان 
ك بهشت ، متهمين: 1- آقاى حسين شاطرى به نشانى جابان خ تعاونى جلوتر از پل رودخانه داخل محل منزل حسين 
شاطرى 2-آقاى هادى شاطرى به نشانى جابان پشت پاسگاه الله سوم منزل هادى شاطرى ، اتهام ها: 1- تهديد 2- 
ضرب و جرح عمدى 3- توهين به اشــخاص عادى (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقايان هادى و حسين شاطرى (كه 
بحالظ عدم دسترسى به متهمان مشخصات كامل ترى از آنان در پرونده موجود نمى باشد. ) دائر بر الف: توهين با بكار 
بردن الفاظ ركيك ب: مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى نسبت به آقاى امين فرخى موضوع كيفرخواست غيابى 
صادره از ناحيه دادســراى دماوند با عنايت به محتويات پرونده نظر به شــكايت شاكى و استماع شكايت بعمل آمده 
و از وى خصوص كم و كيف موضوع شــكايت و موداى گواهان معرفى شــده شاكى حسب استماع گواهى بعمل آمده 
در مرجع انتظامى و گواهى پزشكى قانونى و با توجه به عدم حضور متهمان در مرحله تحقيقات مقدماتى و رسيدگى 
عليرغم دعوت از طريق مطبوعات و عدم دفاع در قبال اتهام انتســابى و ســاير قرائن و امارت موجود در پرونده بزه 
انتسابى به متهمان موصوف ثابت و محرز است لذا دادگاه با استناد به مواد 125 و 448 و 449 و 462 و 479 ، بند 
الف 488 و 492 و494 و 559 و 714 و 608 (بخش تعزيرات) قانون مجازات اسالمى هر يك از متهمان ياد شده 
را بابت شــق اول اتهام به تحمل چهل ضربه شــالق تعزيرى به نحو غير علن و بابت شق دوم اتهام به پرداخت هفت 
و نيم دينار بابت كبودى هاى الله گوش چپ و زير چشــم چپ و بازوى راســت و همچنين سه دهم درصد ديه كامل 
بابت كبودى سر در سمت چپ خلف ان به عنوان ارش به نحو مساوى در حق شاكى ظرف يكسال قمرى از تاريخ وقوع 
بزه محكوم مى نمايد لكن در خصوص اتهام ديگر متهمان موصوف دائر بر تهديد موضوع كيفرخواست صادره نظر به 
اينكه جمالت بيان شده از ناحيه متهمان خطاب به شاكى مبنى بر اينكه نمى گذارند در خط جابان كار كند و اگر جرات 
دارد برود شكايت كند از نظر قضاوت عرف از مصاديق بزه تهديد اعم از تهديد به قتل و يا ضرر نفسى ، شرفى و 
يا مالى محسوب نمى گردد و به ديگر سخن صراحتى در انواع تهديد موضوع ماده 669 قانون مجازات اسالمى ندارد 
و همچنين متهمان نيز در پرونده حاضر تهديد خود مبنى بر ضرب و جرح شاكى را عملى نمودند و شاكى نيز در اين 
خصوص اقدام به طرح شــكايت نموده اســت و نظر به اينكه بزه تهديد نيز از جرائم مانع بوده و براى پيشگيرى از 
تحقق يك جرم با قبح ذاتى مهم تر توسط قانونگذار جرم انگارى شده است و در ما نحن فيه نيز متهمان تهديد خود 
مبنى بر ضرب و جرح شــاكى را عملى نمودند بنا به مراتب دادگاه بلحاظ عدم تحقق بزه تهديد با اســتناد به ماده 4 
قانون آئين دادرسى كيفرى و اصل سى و هفتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران راى بر برائت متهمان از اتهام 
انتسابى صادر و اعالم مى نمايد راى صادر شده غيابى و نسبت به ديه و ارش با توجه به ميزان آن صرفا ظرف بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و نسبت به جزاى نقدى ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد. م الف/569
 رئيس شعبه يكصد و يكم دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
خواهان: آقاى محسن سليمانى فرزند حسنعلى با وكالت آقاى حامد حاج مبينى فرزند حسين به نشانى آران و 
بيدگل ميدان امام حسين ابتداى خيابان زينبيه مجتمع پاسارگاد طبقه 3 واحد 15- خواندگان: آقاى بهروز محمديان 
به نشانى دليجان شهرك امام رضا ع بلوار شهردارى منزل محمديان ، خواسته: مطالبه وجه چك تضامنى ، گردشكار: 
با توجه به محتويات پرونده دادگاه ختم رسيدگى را اعالم به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) 
در خصوص دادخواســت آقاى محسن ســليمانى فرزند حســنعلى با وكالت آقاى حامد حاج مبينى به طرفيت آقايان 
1- بهروز محمديان 2- حســين حســينى مطلق به خواســته محكوميت تضامنى خواندگان به عنوان صادر كننده و 
ضامن به پرداخت وجه يك فقره چك به شماره و تاريخ 434769-95/12/14 عهده بانك سپه به مبلغ سيصد و 
هشتاد ميليون ريال به انضمام خسارات قانونى دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و دادخواست تقديمى و ضمائم 
و گواهينامه عدم پرداخت چك از بانك مربوطه و وجود اصل چك در يد خواهان  و عدم حضور خواندگان در جلسه 
رسيدگى و عدم ارسال اليحه دفاعيه يا مدركى كه دال بر رد ادعاى خواهان باشد با اين وصف خواسته خواهان را 
ثابت تشخيص با استناد به مواد 310و312و314 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 اصالحى قانون صدور چك 
و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى خواندگان را با تضامن به پرداخت مبلغ سيصد و هشتاد ميليون ريال 
وجه چك و خوانده رديف اول را عالوه بر آن به پرداخت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه و خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم محكوم مى نمايد خواهان مكلف به پرداخت هزينه دادرســى در 
مرحله اجراى حكم يا وصول محكوم به مى باشد اين راى غيابى و بدواً بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 

دادگاه و سپس بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
 رئيس شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609988375300513 شعبه 5 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى 
شــماره 9709978318400433، متهميــن: 1- آقاى مختار قادرپور فرزند صالح به نشــانى كرمانشــاه جوانرود 
2- آقاى بهزاد حقى فرزند نريمان به نشــانى اســتان كرمانشاه شهرستان جوانرود شــهر جوانرود خ ابن سينا كوى 
ارديبهشــت 6 منزل عبدالرحمن اميرى پالك 8 – اتهام: وارد كردن تجهيزات دريافــت از ماهواره (راى دادگاه) در 
اين پرونده حسب كيفرخواست شماره 9610438370201058 مورخه 96/9/16 صادره از دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان كنگاور متهمين آقايان 1- مختار قادر پور فرزند صالح مجهول المكان 2- بهزاد حقى فرزند نريمان 
به اتهام نفر اول قاچاق كاالى ممنوع شــامل 98 دســتگاه ال ان بى 52 دستگاه موتور ديش گردان به ارزش عرفى 
مبلغ 196372333 ريال نفر دوم حمل كاالى قاچاق ممنوع به شرح فوق تحت تعقيب قرار گرفته اند از توجه به كليه 
اوراق پرونده صورتجلســه تنظيمى مورخ 96/06/15 مرجع انتظامى و عدم حضور متهم رديف در جلسه رسيدگى 
و حضور متهم رديف دوم در جلســه دادرســى و اقرار مقرون به واقع وى و نيز توجها به مفاد قرار جلب دادرسى و 
كيفرخواست صادره و ساير قراين و داليل و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه هاى مذكور 
از جانب متهمين محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند پ ماده 22 و تبصره ماده 23 قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز مصوب سال 92 هر يك از متهمان صدرالذكر را به پرداخت مبلغ يك ميليارد و يكصد و هفتاد و هشت ميليون 
و دويســت و ســى و سه هزار و نهصد و نود و هشت ريال معادل شــش برابر ارزش عرفى كاالى قاچاق ممنوع نيز 
هر يك به پرداخت مبلغ يكصد و پانزده ميليون ريال بابت ارزش وسيله نقليه حامل كاالى قاچاق به حساب نسيم 
شماره 4001000908007123 خزانه نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و نيز هر يك تحمل هشت ماه حبس 
تعزيرى محكوم مى نمايد مستندا به تبصره ماده 23 قانون صدرالذكر از خودروى سوارى زانتيا سفيد رنگ به شماره 
636د94 ايران 19 رفع توقيف و به مالك مســترد مى گردد بهاى خودروى قيد شــده به شرح فوق به جزاى نقدى 
متهمين اضافه گرديد راى صادره نســبت به متهم آقاى مختار قادر پور فرزند صالح غيابى و ظرف مدت بيســت روز 
از ابالغ واقعى به متهم قابل واخواهى در همين شــعبه و با انقضاى مهلت واخواهى به مدت بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است.
مدير دفتر دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت منصور منصورى مهريان فرزند فتح اهللا به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430500427 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان ســيد فتح اهللا منصورى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1394/6/28 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- نعنا منصورى مهريان فرزند ســيد فتح اهللا به ش ش 530 فرزند متوفى 
2- شهين منصورى مهريان فرزند فتح اهللا به ش ش 623 فرزند متوفى 3- طيبه منصورى مهريان فرزند فتح اهللا 
به ش ش 29/م فرزند متوفى 4- ابراهيم منصورى مهريان فرزند فتح اهللا به ش ش 438 فرزند متوفى 5- ايرج 
منصورى مهريان فرزند فتح اهللا به ش ش 822 فرزند متوفى 6- منصور منصورى مهريان فرزند فتح اهللا به ش 
ش 952 فرزنــد متوفــى 7- نورالدين منصورى مهريان فرزند فتح اهللا بــه ش ش 1133 فرزند متوفى 8- اميد 
منصورى مهريان فرزند فتح اهللا به ش ش 4/م فرزند متوفى 9- خورشــيد هادى پور فرزند ميرهادى به ش ش 
271 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 باشــد از تاريخ نشــر 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

دادنامه
پرونده كالســه 9609988310701271 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى شماره 
9709978310700724 ، خواهان: خانم پرى چهر كرمى تپه افشــارى فرزند عبداله به نشــانى استان كرمانشاه 
شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشاه چقاميرزا مسجد الرضا بن بست فيضى پالك 14 ، خوانده: آقاى يداله كرمى تپه 
افشــارى فرزند ســيف اله به نشانى مجهول المكان ، خواسته: طالق به درخواســت زوجه (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواســت و اظهارات خانم پرى چهر كرمى تپه افشــارى فرزند عبداله به طرفيت  آقاى يداله كرمى تپه افشــارى 
فرزند ســيف اله به خواســته طالق به لحاظ عسر و حرج ناشــى ترك انفاق و اعتياد و مجهول المكان بودن زوج وكيل 
خواهان به شرح دادخواست تقديمى اين چنين ادعا و توضيح داده است كه در سال 1358 با خوانده ازدواج دائم 
نموده و حاصل آن 6 فرزند مشــترك اســت و مدت 20 سال اعتياد شديد داشته و اكنون هم مدت يك سال است 
منــزل را ترك و مجهول المكان اســت دادگاه توجها به مجموع اوراق محتويات پرونــده احراز رابطه و علقه زوجيت 
طرفين بر اســاس تصوير سند نكاحيه شماره 3759 مورخ 1358/09/17 دفتر ازدواج شماره 45 كرمانشاه مثمر 
ثمر واقع نشدن تالش و مساعى دادگاه در اصالح ذات البين ارجاع امر به داورى بنا به تكليف شرعى مقرر در  آيه 
شــريفه 35 ســوره مباركه نســا و در اجراى مواد 27و28 قانون حمايت خانواده مصوب 94/12/1 مجلس شوراى 
اســالمى و عدم توفيق داوران در ســازش ، تحقيقات محلى صورت يافته ، گواهى گواهان ، دعواى خواهان را ثابت 
و وارد تشــخيص داده و اعــالم مينمايد هر چند به داللت مــاده 1133 قانون مدنى و قاعده فقهى «الطالق بيده من 
اخذ بالســاق» طالق از اختيارات مرد مى باشــد ليكن از باب قاعده الضرر و نفى عســر و حرج مى بايســت از قاعده 
فــوق عــدول نمود و من باب حكم ثانوى زن را از بالتكليفى نجات داد به همين منظور و با توجه به نظر موافق قاضى 
مشاور به داللت مطالب مذكور ضمن صدور گواهى عدم امكان سازش و با اجازه حاصل از قاعده فقهى « الحاكم ولى 
الممتنع» و مستندا به تبصره ماده 1133 و مواد 1145 و 1146 قانون مدنى و مواد 4و20و21و29و31 تا 33 و 
37 قانون حمايت خانواده ياد شده حكم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه خود يا شرايط ذيل را صادر و اعالم مى 
نمايد: 1- زوج مكلف به پرداخت مهريه زوجه مطابق سند ازدواج است 2- زوجه تمام حقوق مالى ديگر خود را حق 
زوج بذل نمود 3- تمام 6 فرزند زوجين كبير هســتند و دادگاه با تكليفى مواجه نيســت 4- نوع طالق بائن قضايى 
اســت 5- زوجه حســب االقرار حامله نيســت مدت اعتبار اين حكم 6 ماه پس از قطعيت آن ميباشد رعايت جهات 
شــرعى و قانونى و شــرايط فوق به منظور اجراى صيغه طالق بر عهده دفترخانه مجرى صيغه طالق اســت و سردفتر 
محترم مربوطه در زمان اجرا با رعايت كليه امور مزبور به نمايندگى از اين دادگاه نسبت به جارى نمودن صيغه طالق 
اقدام خواهد كرد راى صادره حضورى محســوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم 
تجديدنظر اســتان كرمانشاه است و پس از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهى ظرف بيست روز قابل فرجامخواهى در 

ديوانعالى كشور مى باشد. 
رئيس شعبه 4 دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى احضار متهم عزيز مراد سيفى 
بدينوســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى حســين عجم دوست فرزند عبدالعلى شكايتى عليه شما مبنى 
بر جعل و اســتفاده از ســند مجعول مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
دماوند به كالسه 970132 ثبت و تحت رسيدگى است بنا به اعالن و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن 
شما با استناد ماده 115 قانون آيين دادرسى 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 مهلت يك ماه از تاريخ نشــر 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 /570 
 بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب دماوند

متن آگهى احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست – دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شماره 970534 در پرونده كالسه فوق براى محمد و غالمحسين هر دو كريمى فرزندان دالور به اتهام مشاركت در 
ايراد صدمه بدنى عمدى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
1397/6/31 ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد امد. م الف/568
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست – دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شماره 970158 در پرونده كالسه فوق براى 1- فرشاد نجيبى فرزند ذبيح اله 2- جمشيد غفورى فرزند عبدالكريم 
به اتهام ضرب و جرح عمدى و تخريب اتومبيل و قدرت نمايى با چاقو تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به 
اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/7/7 ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
المــكان بودن و عدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد امد. م الف/567
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست – دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شماره 970554 در پرونده كالسه فوق براى محمد احمدى به اتهام ضرب و جرح عمدى و تخريب اتومبيل و قدرت 
نمايى با چاقو عمدى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 
1397/7/8 ســاعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد امد. م الف/566
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست – دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 970501 در پرونده كالســه فوق براى حســن خانى به اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1397/6/25 ســاعت 10/00 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/565
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ دادانامه 
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى على حسينى فرزند شگرعلى فعال مجهول المكان ابالغ ميگردد در مورد 
دادخواست مهدى حيدريان راد عليه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حكم شماره 9709977506300570 
مورخ 1397/05/07 در پرونده كالســه 183/970186 خوانده محكوم اســت به مبلغ پرداخت 1- مبلغ دوازده 
ميليــون و هفتصــد هزار ريال بابت خســارت وارده به اتومبيل خواهان 2- مبلغ يكصد و چهــارده هزار ريال بابت 
ابطال تمبر و تعرفه خدمات قضايى در پرونده تامين دليل 3- مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال بابت دســتمزد 
كارشناس 4- مبلغ يكصد و نود هزار و يكصد و هفتاد و پنج ريال بابت ابطال تمبر و يكصد و سى و شش هزار ريال 
بابــت تعرفه خدمات قضايى و چهار صد و پنجاه هــزار ريال هزينه درج آگهى در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد. 

م.الف 19125
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