
11 د  وشنبه  29 مرداد 1397  شماره 4820  آگهی

با فرض وجود كيفرخواست) مجتمع  آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه 
قضايى شهيد قدوسى تهران به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه شماره 
اتهام  به  حسين  فرزند  بيگلرى  ابراهيم  آقاى  براى   9609982551600380
اين شعبه ارجاع و  سرقت تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به 
وقت رسيدگى براى مورخه 1397/06/31 ساعت 12:00 ظهر تعيين گرديده 
است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 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 آمد. 
دادگاه  كيفرى شعبه 1031  دادگاه  الف                      46091/م 
سابق) جزايى   1031) تهران  قدوسى  قضايى شهيد  مجتمع  دو  كيفرى 
با فرض وجود كيفرخواست) مجتمع  آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه 
قضايى شهيد قدوسى تهران به موجب كيفرخواست در پرونده كالسه شماره 
رعايت  عدم  اتهام  به  شياسى  محمود  آقاى  براى   9609982121100168
به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى  كار  محيط  بهداشتى  و  ايمنى  مقررات 
 1397/06/31 مورخه  براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع  شعبه  اين  به  موضوع 
ساعت 10:00 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب 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 آمد. 
دادگاه  كيفرى شعبه 1031  دادگاه  الف                      46092/م 
سابق) جزايى   1031) تهران  قدوسى  قضايى شهيد  مجتمع  دو  كيفرى 

عليرضا  آقاى  متهم  عليه  شكايتى  رهبران  محمدحسين  آقاى  شاكى  آگهى 
كه  نموده  تهران  دادگاه  تقديم  عمدى  جرح  و  ضرب  ايراد  بر  داير  مرشدى 
شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1030 شعبه  به  رسيدگى   جهت 
تير خيابان  قدوسى تهران (1030 جزايى سابق) واقع در تهران ميدان هفت 
مفتح روبروى مجموعه ورزشى شيرودى انتهاى خيابان شيرودى ارجاع و به 
كالسه 9509982143201042 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/07/15 
به  و  متهم  بودن  مجهول المكان  علت  به  است  شده  تعيين   09:00 ساعت  و 
يك  مراتب  دادگاه  دستور  و  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   344 ماده  تجويز 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود تصوير 

كيفرخواست را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 46093/م الف                     رئيس شعبه 1030 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى 
بابايى بخشايش آقا  على  (1030 جزايى سابق)-  تهران  قدوسى  شهيد 

 آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 960726 در اين شعبه داديارى متهم 
آقاى على بيات به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى باشد نظر به اينكه متهم 
فوق مجهول المكان بوده و وقت پرونده به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين 
كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  بدينوسيله  است  گرديده 
مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور جهت رسيدگى و 
دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى به آدرس تهران خيابان شريعتى 
پايين تر از خيابان بهار شيراز نبش كوچه فرهاد 2 دادسراى ناحيه 31 حاضر 

شود در غير اينصورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 46094/م الف                  داديار شعبه ششم داديارى دادسراى ناحيه 
مزينانيان سعيده  تهران-  اطالعات)  فن آورى  و  رايانه اى  (جرايم   31

ابالغ وقت رسيدگى آناهيتا رستمى كالسه پرونده: 970660 وقت رسيدگى: 1397/7/10 
خواهان  طالق  خواسته:  رستمى  آناهيتا  خوانده:  فرنود  ملك  محمد  خواهان:  ساعت 8/30 
درخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 250 ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند  چنانچه بعدا“ ابالغى به وسيله 
آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود  در ضمن جهت استماع 

شهادت شهود و ظرف يك هفته داور نظريه و داور به اين دادگاه ارائه نماييد. 
 110/56441              مدير دادگاه حقوقى شعبه 250 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران

ابالغ وقت رسيدگى محمدرضا شريفى محنا كالسه پرونده: 970970503 وقت رسيدگى: 
1397/7/15 ساعت 9 خواهان: الهام بابايى خوانده: محمدرضا شريفى محنا خواسته: طالق 
خواهان درخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 250 ارجاع 
به درخواست  بودن خوانده  المكان  به علت مجهول  تعيين شده  و وقت رسيدگى  گرديده 
خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند  چنانچه بعدا“ ابالغى 
به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود  در ضمن 
جهت استماع شهادت شهود و ظرف يك هفته داور نظريه و داور به اين دادگاه ارائه نماييد. 
 110/56434              مدير دادگاه حقوقى شعبه 250 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران

آگهى ابالغ معرفى داور به آقاى محمد سيف خواهان خانم اعظم مرادى دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقاى محمد سيف به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
يك  خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   230 شعبه   9709980200000255 كالسه 
به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون  ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  و  ثبت  تهران 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده جهت ايجاد صلح و سازش ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ 
يك نفر از اقارب خود كه متاهل و حداقل سى سال سن داشته و آشنا به مسايل شرعى و 
خانوادگى و اجتماعى باشد به عنوان داور به دادگاه معرفى نمايد در غير اين صورت مطابق 

مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 110/56435                       مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 230 مجتمع قضايى خانواده يك تهران – خازه

رسيدگى:  وقت   970970751 پرونده:  كالسه  محمدى  ايوب  رسيدگى  وقت  ابالغ   
1397/7/14 ساعت 9 خواهان: عفت دهقانى خوانده: ايوب محمدى خواسته: طالق خواهان 
درخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 250 ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند  چنانچه بعدا“ ابالغى به وسيله 
آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود  در ضمن جهت استماع 

شهادت شهود و ظرف يك هفته داور نظريه و داور به اين دادگاه ارائه نماييد. 
 110/56428              مدير دادگاه حقوقى شعبه 250 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران

 آگهى مزايده اموال غير منقول درخصوص پرونده اجرايى كالسه 97/اجرا/970688 صادره 
از شعبه 155 دادگاه عمومى تهران له 1- مجيد 2- اكرم 3- اشرف 4- خديجه همگى شهرت 
امدادى با وكالت مصطفى لطفى و محمدرضا مصطفايى اندرود و عليه على امدادى به خواسته 
حكم به تقسيم تركه مرحوم لطفعلى امدادى شامل پالك ثبتى به شماره 4476/176474 
قطعه 7 تفكيكى بخش هفت تهران واقع در: تهران، خيابان پيروزى، خيابان پرستار جنوبى، 
كوچه سيدجعفر طاهرى، پالك 26 طبقه چهارم به همين منظورر بنا به درخواست وكيل خواهان 
ها پالك ثبتى فوق الذكر پس از ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى به شرح زير توصيف 
و ارزيابى شده است: شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى واقع در سمت شمالى طبقه 
چهارم به مساحت 83/57 مترمربع قطعه 7 تفكيكى به شماره 176474 فرعى از 4476 اصلى 
مفروز و مجزى شده از پالك 4576 فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش  7 حوزه ثبتى شرق 
تهران كه مقدار 2/65 مترمربع آن بالكن شمالى به انضمام يك باب انبارى قطعه 2 تفكيكى به 
مساحت 2/61 مترمربع واقع در همكف و واحد مذكور در ساختمانى 6 طبقه (همكف + 5 طبقه 
مسكونى 2 واحدى روى آن) با قدمت حدود 8 ساله و داراى آسانسور و نما از سنگ تراورتن و 
پنجره هاى دوجداره با قالب upvc و آشپرخانه اپن با كابينت هاى MDF و كف واحدها سراميك 
و ديوارهاى آشپزخانه و سرويس بهداشتى كاشيكارى و سيستم گرمايشى پكيج و سيستم 
سرمايشى كولر آبى و داراى انشعابات آب و برق و گاز مى باشد و با عنايت به اسناد و مدارك و 
با توجه به وضع و موقعيت محل و كاربرى و مساحت آپارتمان و اوضاع و احوال روز و در صورت 
صحت و اصالت اسناد و بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهى احتمالى آپارتمان به اشخاص حقيقى 
و حقوقى و ادارات و سازمان هاى دولتى و خصوصى و در صورت نداشتن معارض و منع قانونى 
در نقل و انتقاالت ارزش شش دانگ آپارتمان مسكونى واقع در طبقه چهارم (فاقد پاركينگ) 
جهت پايه مزايده به مبلغ 5/500/000/000 ريال معادل پانصد و پنجاه ميليون تومان تعيين 
و برآورد گرديده كه مقرر گرديد در روز شنبه مورخ 97/6/24 از ساعت 8/30 الى 9/30 
در دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى از طريق مزايده به فروش برسد و 
مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد كند فروخته 
خواهد شد و ده درصد بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده از خريدار 
دريافت مى شود و مابقى ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به صورت قبض سپرده از خريدار 
دريافت خواهد شد و چنانچه برنده مزايده به هر دليل در زمان مقرر، بهاى مزايده را نپردازد، 

ده درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط مى شود. 
آدم پيرا  –   110/56446                    دادورز اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى 

آگهى ابالغ 
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به فاطمه ســلطانى فعال مجهول المكان ابالغ ميشــود در مورد دادخواست 
حســين خاكشــور عليه شــما بخواســته تنظيم ســند خودرو حكم به حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم فاطمه 
سلطانى به تنظيم سند يك دستگاه خودرو به شماره انتظامى 419 ب 39 ايران 36 بنام خواهان و همچنين مبلغ 
1/906/250 ريال بابت هزينه دادرســى مبلغ 450/000 ريال بابت هزينه درج در آگهى در حق خواهان صادر 
مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى واخواهى 

در اين شورا است. م.الف 19723
تاريخ انتشار: 1397/05/29

 مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 255 مجتمع شماره 5 مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو اگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى مهرداد برازنده قزلو كه مجهول المكان مى 
باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977509300256 صادره از شعبه 254 در پرونده شماره 
961103/254 محكوم به حكم بر محكوميت خواندگان (مهرداد برازنده قزلو و كاظم ترابى) بصورت تضامنى به 
پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال بابت اصل خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب تاخير در تاديه 
از تاريــخ صدور چــك 1395/10/15 – 1395/10/30 و نيز پزداخت مبلغ 2/080/000 ريال بابت خســارت 
وارده به سبب هزينه دادرسى و مبلغ 150/000 ريال جهت حق الدرج آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق 
محكوم له خانم سمانه على نژاد خباز و نيم عشر دولتى 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 19724
تاريخ انتشار: 1397/05/29

منشى شعبه 254 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه خانم شمس الملوك قاسمى جامى كه مجهول 
المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9709977509300021 صادره از شــعبه 254در 
پرونده شــماره 960893/254 محكوم به حكم بر محكوميت خوانده رديف دوم (شــمس الملوك قاســمى جامى) 
به حضور در دفترخانه اســناد رســمى و انتقال سند يكدستگاه اتومبيل ســوارى پژو 405 مدل 1383به شماره 
پالك 42-455 ه 97 به نام خواهان و هزينه دادرسى به مبلغ 2/335/000 ريال در حق محكوم له آقاى عباس 
چوپانى و نيم عشــر دولتى شــده ايد ظرف ده روز از انتشــار 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 19725
تاريخ انتشار: 1397/05/29

منشى شعبه 254 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

ابالغ دادنامه 
بدينوسيله پيرو آگهى قبلى به خواندگان 1- محمدرضا حسنى فرزند عليرضا فعال مجهول المكان ابالغ ميشود 
در مورد بانك ملت عليه شما به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم شماره 9709977458100488 به تاريخ 
97/05/18 در پرونده كالسه 970388 شعبه 51حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 1-مبلغ 61/597/937 
ريال بابت بخشــى از اصل خواســته 2- مبلغ 3/682/237 ريال بابت هزينه هاى دادرسى 3- حق الوكاله وكيل 
طبــق تعرفــه قانونى كانون وكالى دادگســترى 4- خســارت تاخير تاديــه از باقيمانده تســهيالت اعطائى به مبلغ 
41/303/497 ريــال از تاريــخ 97/2/30 تا اجراى حكم به ماخذ 27 درصد با احتســاب در دايره اجراى احكام 

در حقخواهان صادر. م.الف 20037
تاريخ انتشار: 1397/05/29

 متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

ابالغ دادنامه 
بدينوســيله پيــرو آگهى قبلى بــه خواندگان 1- مجتبــى صفدرى فرزند حســن فعال مجهول المــكان ابالغ 
ميشــود در مورد بانك قرض الحســنه رســالت عليه شــما به خواســته مطالبه وجــه چك به موجب حكم شــماره 
9709977458100468 به تاريخ 97/05/18 در پرونده كالسه 970104 شعبه 51حكم به محكوميت خوانده 
بــه پرداخت 1- مبلغ 85/000/000 ريال بابت اصل خواســته 2- مبلــغ 2/110/500 ريال بابت هزينه هاى 
دادرسى 3- خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك مورخ 95/11/4 تا اجراى حكم بر مبناى شاخص نرخ تورم 

بانك مركزى با احتساب در دايره اجراى احكام در حق خواهان صادر. م.الف 20038
تاريخ انتشار: 1397/05/29

  متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

ابالغ دادنامه 
بدينوسيله پيرو آگهى قبلى به خواندگان 1- زهرا كاشفى پوست شور فرزند محمد فعال مجهول المكان ابالغ 
ميشود در مورد بانك قوامين عليه شما به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم شماره 970997745810464 
بــه تاريخ 97/05/18 در پرونده كالســه 970088 شــعبه 51حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت 1- مبلغ 
200/000/000 ريال بابت اصل خواســته 2- مبلغ 3/272/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى 3- خسارت 
تاخيــر تاديــه از زمان سررســيد چك مورخ 96/0/27 تا اجراى حكم بر مبناى شــاخص نرخ تــورم بانك مركزى با 

احتساب در دايره اجراى حكم در حق خواهان صادر. م.الف 20039
تاريخ انتشار: 1397/05/29

  متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

ابالغ دادنامه 
بدينوسيله پيرو آگهى قبلى به خواندگان 1- صادق فرهمند فرزند رمضان فعال مجهول المكان ابالغ ميشود در 
مورد تعاونى اعتبار ايرانيان عليه شما به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم شماره 970997745810471 
بــه تاريخ 97/05/18 در پرونده كالســه 970091 شــعبه 51حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت 1- مبلغ 
140/000/000 ريال بابت اصل خواســته 2- مبلغ 2/420/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى و نشر آگهى 
3- حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى كانون وكالى دادگسترى به مبلغ 4/560/000 ريال و اما در خصوص تاخير 
تاديه با توجه به اينكه چك سند عادى تلقى گرديده و مطالبه خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورد 
تقاضاى خواهان مى باشد فلذا خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (97/2/13) الى يوم االدا بر اساس 

شاخص نرخ تورم بانك مركزى با احتساب در دايره اجراى حكم در حق خواهان صادر. م.الف 20040
تاريخ انتشار: 1397/05/29

  متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى على مســكنى داراى شناسنامه شماره 1592 به شرح دادخواست به كالسه 4/97/314 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا مسكنى به شناسنامه 
24690 در تاريــخ 94/5/20 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-بتول مسكنى فرزند غالمرضا ش ش782 متولد 1339سبزوار فرزند2-زهرا مسكنى فرزند غالمرضا 
ش ش26631 متولد1332 ســبزوار فرزند3-صغرى مســكنى فرزند غالمرضا ش ش4 متولد1342 سبزوار-

بالش آباد فرزند4-ربابه مســكنى فرزند غالمرضا ش ش1225 متولد1347 ســبزوار فرزند5-عباس مســكنى 
فرزند غالمرضا ش ش26936 متولد1333 ســبزوار فرزند6-حســين مســكنى فرزند غالمرضا ش ش25475 
متولد1329 سبزوار فرزند7-حجيه فاطمه مسكنى فرزند غالمرضا ش ش25474 متولد1327سبزوار فرزند8-

على مسكنى فرزند غالمرضا ش ش1592 متولد1340 سبزوار فرزندورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى اخطار نظريه كارشناس ماده 101 پرونده كالسه 9300162
بدين وســيله به آقاى على اكبر معصومى فرزند حسين به شماره شناسنامه 437 به نشانى گرمسار خيابان 
جانبازان شــرقى پالك 222 واحد 1 ابالغ ميگردد در خصوص پرونده اجرايى كالســه 9300162 عليه شركت ماد 
الكترون شرق ، شركت شهركهاى صنعتى سمنان و آقاى على اكبر معصومى و له بانك تجارت برابر نظريه كارشناسى 
اعيانــى پالك ثبتى 129/8 قطعه 46 جمعا به مبلغ 3/450/000/000 ريال ارزيابى گرديد. ضمنا ارزيابى قطعى 

مى باشد. م الف: 576
مسئول شعبه اجراى اسناد رسمى ثبت گرمسار- هاجر مختارى

آگهى مربوط به تجديد نظر 
آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم تجديد نظر خواهى به آقاى / حســن ذهاب ناظورى  تجديد نظر خواه خانم 
اقدس ضيغمى نژاد دادخواست تجديد نظر خواهى به طرفيت تجديد نظر خوانده آقاى حسن ذهاب ناظورى نسبت 
به دادنامه شماره 9709973870200291 در پرونده كالسه 9309983870200600 شعبه 9 حقوقى كرمان 
تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده 
مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا تجديد نظر خوانده ظرف ده روز پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجديد نظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد . در غير اينصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر اقدام خواهد شد . م.الف: 1084
 منشى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – محمد رضا قربانى

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 1651/115
نظر به اينكه آقاى امير جعفرى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده مدعى است كه يك جلد سند مالكيت 
ششــدانگ يكبابخانه پالك 1651/115 واقع در روســتاى حسين زائرى قطعه 3 بخش 5 خورموج در صفحه 170 
دفتر 106 به شماره ثبت 16299 به شماره سريال 437885 به نام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده اســت. و به علت جابجايى مفقود گرديده اســت لذا طبق دســتور تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى شــود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود 
مى باشد ظرف مدت 10  روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم دارد در غير اين 
صورت پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار 1397/5/29- م الف/251
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى مهدى نامداريان فرزند على اصغر به شــماره شناسنامه 4 و شماره ملى 0682068421 
باســتناد دو برگ استشــهاد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اســت ســند مالكيت 3438/166 سهم از 29470 سهم ششدانگ 
پالك 784 فرعى از 128 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به آدرس بجنورد پشت دانشگاه پيام نور به شماره چاپى 
205503 بعلت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت بنام نامبرده فوق صادر 
و تسليم شده و دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهى و متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را بپيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله 
رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

مزايده نوبت دوم 
درپرونده كالســه 961166 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه آقاى 
احمد شهسوارى فرزند محمد، محكوم است به پرداخت 393/840/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
11/784/400 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز پرداخت مبلغ 10/652/160 ريال حق الوكاله وكيل بر اساس 
تعرفــه قانونى جمعا" بمبلــغ 416/276/560 ريال درحق محكوم لها زليخا علوى و پرداخت مبلغ 20/813/828 
ريــال بابت هزينه اجــرا در حق صندوق دولــت جمعا بمبلــغ 437/090/388 ريال، كه درقبال آن حســب نامه 
شــماره 139405812004002067-1396/08/22 اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان گنبدكاووس مازاد 
چهــارم پالك ثبتى شــماره 17 فرعــى از 1171 اصلى بخــش 10 ناحيه 02 تجارى واقــع در گنبدكاووس-خيابان 
امام خمينى جنوبى-پاســاژ طباطبائى- طبقه اول توقيف گرديده اســت وحسب نظريه كارشناس ارزش كل آن به 
مبلغ -/2/500/000/000 ريال اعالم گرديده اســت كه با احتســاب ميزان محكوم به و مبلغ بازداشتى سابق و 
مقدم به مبلغ 200/000/000 ريال درحق صابر كرامتى-به مبلغ 625/000/000 ريال به نفع بانك توســعه 
و تعاون-بــه مبلغ 80/000/000 ريال به نفع مهدى فريدونــى اردهايى-به مبلغ 111/300/000 ريال درحق 
غالمرضا رحيمى و مبلغ 5/565/000 ريال درحق صندوق دولت، مقدار 137/52 سير مشاع از 240 سير مشاع 
از ششدانگ پالك ثبتى شماره 17 فرعى از 1171 اصلى بخش 10 ناحيه 02 تجارى واقع در گنبدكاووس-خيابان 
امام خمينى جنوبى-پاســاژ طباطبائى-طبقه اول به ارزش 1/432/576/560 ريال از طريق مزايده حضورى و با 
حضور نماينده دادسرا به فروش مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى كل زمين موصوف به مبلغ 
-/2/500/000/000 ريال مى باشد كه مقدار 137/52 سير مشاع از 240 سير ششدانگ پالك ثبتى شماره 17 
فرعى از 1171 اصلى بخش 10 ناحيه 02 تجارى واقع در گنبدكاووس-خيابان امام خمينى جنوبى-پاساژ طباطبائى- 
طبقه اول به ارزش 1/432/576/560 ريال جهت وصول محكوم به از طريق مزايده بفروش ميرسد.2-مزايده 
ازمبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشنبه 
مورخه 1397/06/21 ســاعت10:00 الى11:00 ميباشد.4-مزايده براى جلسه دوم تشكيل ميگردد 5-مكان 
مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 6-متقاضيان ميتوانند پنج روز 
قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر ميگردد8-برنده مزايده 
مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت 
يــك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصــورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط 
مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.10-مالكيت برنده مزايده مشمول 

مقررات امالك مشاعى خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان حميدرضا حيدرى دادخواســتى به طرفيت خوانده/خواندگان محمدعلى معروف به مرتضى محمدى 
صدر به خواســته مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 255 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- طالب ميدان ميرزا كوچك خان 
ارجاع و به كالســه 255/970535 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/6/27 ساعت 9:30تعيين 
شــده 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 دادگاه 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 19722
تاريخ انتشار: 1397/05/29

 منشى شعبه 255 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

متن آگهى
بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9709978130100162 در 
پرونده كالسه 96099881301010 محكوم عليهم حسن دستمالچيان ، حسينعلى قراگوزلو ، مرتضى دستمالچيان 
، حسين دستمالچيان ، اسماعيل دستمالچيان ، فاطمه اعالء ، محكوم است به به انتقال قطعى شش دانگ سند عرصه 
پالك 10228 فرعى از شــماره 139 اصلى مفروز و مجزى از 3859 واقع در بهار بخش چهار ثبتى در حق خواهان 
جعفر شاه بنده لو فرزند على آقا و ايضا محكومند به پرداخت نيم عشر دولتى به مبلغ يك ميليون و يكصد و نوزده 

هزار ريال. م الف/398
دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى بهار

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 2090/91 مترمربع بشماره 1319 فرعى از 
106 اصلى  واقع در حصار كه ذيل ثبت و صفحه 137 دفتر جلد 697 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 086270 
بنام آقاى قاسم سپه دوست صادر و تسليم گرديده است. سپس نصير سپه دوست طبق وكالتنامه شماره 15900-
1388/10/12 دفترخانه 876 تهران  با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 43471-

1397/5/12 بگواهى دفترخانه 163 تهران رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشده 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5398
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
به نام خدا – بدين وسيله اينجانب شاهپور صلواتى بعنوان مدير تصفيه شركت بوذر جمهر (سهامى خاص) به 
شماره ثبت 55674 اعالن مى نمايد كه طى دادنامه شماره 9709970369200609 مورخ 97/4/10 شعبه 10 
دادگاه تجديدنظر استان اصفهان از پرونده شماره 9509983657300483 ورشكستگى شركت مذكور از مورخ 
1393/1/1 اعالم شده است لذا مستندا به ماده 537 قانون تجارت اين آگهى جهت مراجعه ذينفع منتشر شده و 
ذينفع مكلف است طبق مقررات به همراه مستندات و مدارك به مدير تصفيه فوق به شماره 09131612076 و 

آدرس خيابان شهيد بهشتى ، ابتداى خ زيارتى ساختمان ماهان طبقه دوم واحد 10 مراجعه نمايند.
شاهپور صلواتى

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه هاى اصالحى ثبت
نظــر به اينكــه احد از مالكين پالك 128/438 نســبت به حذف ثمن اعيان مورد مالكيــت خود اقدام نموده 
اســت بهاى عادالنه ثمن اعيان پالك مذكور با لحاظ ماده 947 قانون مدنى طى شــماره 1604-1397/5/25 توسط 
كارشــناس دادگسترى به اين اداره اعالم و بهاى مذكور به حساب سپرده اداره ثبت توديع شده است.  لذا مراتب 
يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا ذينفع جهت اخذ سپرده به اين اداره مراجعه نمايد و در صورتى 
كه مدعى تضييع حقى باشد ظرف مدت يك ماه پس از رويت آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح 

دعوى ارائه دهد. م الف/5397
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى حصر وراثت نامحدود
به حكايت پرونده كالسه 970241 اين شورا آقاى غالمرضا خمر پهلوان فرزند عيسى اعالم نموده كه مرحوم 
ابوالحســن خمر پهلوان در تاريخ 1389/01/13 فوت نموده اســت و وصيتنامه اى از وى باقى نمانده و ورثه حين 
الفوت وى را به شرح ذيل اعالم نموده: 1- زهرا خمر ثمره مادر متوفى 5- غالمرضا خمر پهلوان پدر متوفى اين آگهى 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار در اجراى ماده 361 قانون امور حسبى مصوب 74/4/18 منتشر مى 
شود تا چنانچه فرد يا افرادى به درخواست مزبور معترض باشند مراتب اعتراض خود را حداكثر ظرف مدت يكماه 

به اين شورا كتباً منعكس نمايند. م الف/354
قاضى شوراى حل اختالف شعبه دو شهرستان زهك

آگهى وقت ابالغ تحرير تركه
وقت رســيدگى 97/6/17 ساعت 10 ، خواهانها: 1- سكينه ميرشــكارى 2- معصومه ميرشكارى فرزندان 
برات به آدرس زابل خيابان ميرحسينى 18 ، خواندگان: 1- زهرى مير جهانتيغ فرزند حيدر 2- محمدرضا 3- فهيمه 
4- مليحــه 5- حليمــه 6- فاطمه 7- اميدرضا 8- عليرضا فاميلى همگى ميرشــكارى بــه آدرس زابل خ بعثت 8 ، 
خواسته: تحرير تركه اموال مرحوم برات ميرشكارى ، خواهانها دادخواستى بطرفيت خواندگان بخواسته تحرير تركه 
اموال مرحوم برات ميرشكارى تسليم اين شورا نموده كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و تعيين 
وقت بتاريخ شــنبه 97/6/17 ســاعت 10 صبح به تجويز ماده 210 قانون امور حسبى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا ورثه يا نماينده قانونى آنها بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگر كه 

حقى بر تركه متوفى دارند در ساعت و روز معين شده در شورا براى تحرير تركه حاضر شوند. م الف/950
رئيس شوراى حل اختالف شعبه يك زابل

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له / محكوم لهم: سرپرستى بانك استان س و ب ، به نشانى زاهدان خ مولوى حسين بر 17 
سرپرســتى پست بانك س و ب ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- رضا سرحدى مقدم فرزند غالمحيدر 
به نشــانى سيســتان و بلوچســتان زابل اداره آموزش و پرورش زابل كارگزينى 2- مصطفى بردل فرزند ماشااهللا 
به نشــانى سيستان و بلوچستان زابل خ شــهيد باقرى مقابل كلينيك امام خمينى 3- حسن مرادقلى فرزند مهدى 
به نشــانى سيستان و بلوچستان زابل اداره حفاظت محيط زيســت زابل كارگزينى ، مشخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له/ محكوم عليه: قاســم ســاالرى فرزند على اكبر به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان 
زاهدان شهر زاهدان خ مولوى حسين بر 17 سرپرستى پست بانك سيستان و بلوچستان نماينده حقوقى سرپرستى 
بانك اســتان س و ب ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 1397029000440016 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9609975477301194 محكوم عليها محكوم استند به صورت تضامنا به پرداخت مبلغ 
380/000/000 ميليون ريال (ســى و هشت ميليون تومان) وجه نقد رايج نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و 
هزينه دادرسى و خسارات و جريمه تاخير تاديه برابر بند مربوط از قرارداد فى مابين حسب مفاد تبصره 2 ماده ى 
15 قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب 1362 و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى در حق خواهان و پرداخت 
حــق االجراى دولتى وفق مقررات. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيــه : 1- اجرائيه ظرف ده روز آن را 
بموقع اجرا بگذارد (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 مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه 
اجراى محكوميت 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 با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده 
اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر 
دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى 
روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم 

عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/942
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

اجراييه
ش پ:13/96/294 محكــوم لــه: فرامرز مهدى پور با وكالت زهره معصومى محكوم عليه:ســيد رســول 
ســيد اصغرنژاد  ف على–مجهول المكان به موجب رأى 672-96/12/7 شــعبه 13 شــوراى حل اختالف سارى 
كــه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت يكصدونودميليون ريال ثمــن پرداختى و حق الوكاله 
وكيل برابر تعرفه و خسارت تاخير ثمن از زمان دادخواست 96/5/23 تا اجراى حكم و نيم عشر دولتى هزينه 
اجرايى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين 
بــرگ اجراييــه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

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

حصروراثت
نظــر به اينكه آقاى براتعلى كالته دولتى داراى شناســنامه شــماره 1029 به شــرح دادخواســت به كالســه 
9/97/418 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه مسكنى 
بــه شناســنامه 18 در تاريخ 97/5/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-رمضان كالته دولتى فرزند غالمرضا متولد 1325 ش ش98 ســبزوار همسر2-براتعلى كالته 
دولتى فرزند رمضان متولد1363 ش ش1029 ســبزوار فرزند3-قاسم كالته دولتى فرزند رمضان متولد1366 
ش ش14580 ســبزوار فرزند4-كاظم كالته دولتى فرزند رمضان متولد1369 ش ش0780239814 ســبزوار 
فرزند5-حليمه كالته دولتى فرزند رمضان متولد1354 ش ش1645 سبزوار فرزند6-كبرى كالته دولتى فرزند 
رمضان متولد1358 ش ش 2616ســبزوار فرزند7-زهرا كالته دولتى فرزند رمضان متولد1361 ش ش1244 
ســبزوار فرزند8-فريبــا كالته دولتى فرزند رمضان متولــد1372 ش ش0780441052 ســبزوار فرزند-ورثه 
ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده
به موجب نيابت شماره شــماره 963317 شعبه هشتم دادگسترى اسالمشهر و كالسه پرونده 970719/م 
اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان موضوع محكوميت اقاى موسى شاهى عربلو فرزند حسين محكوم 
است به پرداخت مبلغ 3892000000 ريال در حق محكوم له اقاى قرشاد هوشند بيله ورق 2765300000 ريال 
بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت كه در راســتاى معرفى اموال از طرف شخص ثالث (محمد شاهى عربلو 
)اموال ثالث حســب درخواست محكوم له توقيف و توسط كارشــناس دادگاه ارزيابى گرديده است كه قرار مزايده 
اموال توقيفى ذيل به تاريخ 1397/06/11 روز يكشنبه ساعت 9-10 صبح در محل مزايده به نشانى نسيم شهر 
ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر اجراى احكام مدنى برگذار مى گردد عليهذا افرادى كه مايل 
به شركت در مزايده مى باشند مى توانند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهد شد: مشخصات و قيمت پايه اموال مورد مزايده: مورد مزايده عبارتند 
از يك واحد تجارى در طبقه اول يك باب ساختمان به نشانى نسيم شهر خ امام خمينى ابتدى كوچه معرفت به متراژ 
215/07 متر مربع ايان كه در پايان كار صادره از طرف شــهردارى 172/88 متر مربع ار آن تجارى اســت و داراى 
يك سالن وسرويس بهداشتى و حمام و داراى انشعابات گاز شهرى و برق اختصاصى است.ضمنا عرصه ملك موصوف 
از پالك 1 فرعى از 135 اصلى از موقوفات مشيرالسلطنه ميباشد كه مدت اجاره ان از مورخ 95/05/30 لغايت سه 
سال است ضمنا كف آن سراميك و پوشش ستون ها تا ارتفاع دو متر سنگ است كه با توجه به جميع جهات به قيمت 
ششــصد و نودو يك ميليون و پانصدو بيست هزار تومان براورد قيمت شده است. ماده 129 قانون اجراى احكام 
مدنى:ده درصد پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده 
ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزايده تجديدخواهد شــد.متقاضيان ميتواندد پنج روز قبــل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا 

تريتيب بازديد انان از محل مزايده داده شود. م الف/1149
 مدير-دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سياوش رضازاده ف شهرام
خواهــان هانيــه حســينى فر دادخواســتى به طرفيت خوانده ســياوش رضازاده ف شــهرام به خواســته 
طــالق به درخواســت زوجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981942100060 شــعبه اول 
دادگاه عمومى(حقوقى) رامســر ثبت و وقت رســيدگى 97/7/16 ســاعت 9:30  تعيين گرديد. حسب دستور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت شــهود خواهان در دادگاه حاضر گردد. هم چنين ظرف 

هفت روز پس از انتشار آگهى داور خود را به اين دادگاه معرفى نماييد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به نويد مجدى قوانلو ف محمود
خواهان عبداله پيرحياتى دادخواســتى به طرفيت خوانده نويد مجدى قوانلو ف محمود به خواســته اثبات 
وقوع بيع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981942200112 شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) 
رامســر  ثبت و وقت رسيدگى 97/8/30 ساعت 10:30 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى دردادگاه حاضر گردد.م/الف
مدير دفترشعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى)رامسر-محمدهادى دادور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدمهدى مكرمى بورخيلى ف بهروز
خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستى به طرفيت خوانده محمدمهدى مكرمى بورخيلى ف بهروز به خواسته 
مطالبه وجه به اين شعبه ارجاع كه به كالسه 9709981510200126 شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/7/18 ســاعت 11 تعيين گرديد.حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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 حاضرگردد.م/الف
رييس شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى سارى-سيد مصطفى كاظمى

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونــده كالســه 970248 اجــراى احكام مدنى محكــوم عليه باقر باقرى بــه پرداخت 304110097 
ريال اصل خواســته در حق محكوم له ناصر تقوى محكوم گرديد.محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ 
اقدامى ننموده و بامعرفى شــخص ثالث يك قطعه زمين به مســاحت 2500متر و طبق نظر كارشــناس با حدود 
اربعه شمال 117/86 مترمتصل جاده بين مزارع و نادعلى حسن پور شرقا به طول 140 متر به زمين شيرعلى 
بــازارى جنوبا وصل بــه زمين ورثه حاج عزيز خائفى غربا به زمين باقــرى، باتوجه به موقعيت ملك ارزش آن به 
قــرار مترمربعى 140000 ريال جمعا 35,000,000 ريال برآورد شــده، ملك مذكور در تاريخ 97/6/14 روز 
چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگســترى مياندرود به مزايده و به فروش مى رســد 
. متقاضيــان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر بــه دفتر اجراى احكام مياندرود 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين قيمت را قبول 
كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت 
خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى 
پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ابراهيم مومنى
خواهــان اميد عزيزى دادخواســتى به طرفيــت خوانده ابراهيم مومنى به خواســته مطالبه اجور مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981227100752 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت 
و وقت رســيدگى 97/7/3 ســاعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار 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 اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-زينب قلى زاده

آگهى وقت رسيدگى به آرين كاويانى
خواهــان ســعيد كيانى با وكالت محمود غالمى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آرين كاويانى به خواســته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982077400152 شعبه 14 شوراى حل اختالف 
آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/7/4 ســاعت 9:30  تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 
73 ق آ د م بــه علــت مجهــول المكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار گهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف آمل-رقيه فرجى

آگهى حصر وراثت
آقاى سيد حسن علويان طى دادخواستى كه به شماره پرونده 9709982076600057  اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سيد مصطفى علويان ف سيد 
حسن ش ش 73 صادره آمل در تاريخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : فرزندان:1-ستايش2-محمدحسين هر دو علويان3-سيد حسن علويان(پدر)4-

ســيده فاطمه قريشــى(مادر)5-عادله نوروزى (همســر)والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل-عيسى رضوانى

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ورزى ش ش 281 به شــرح دادخواســت به كالســه 1/464/97 از اين شــورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر ورزى در تاريخ91/10/17 در اقامتگاه 
دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-عليرضا ش ش 281  متولد 
1353  2-صادق ش ش 1516 متولد 1360   3-زبيده ش ش 116 متولد 1347 هرســه ورزى فرزندعلى 
اكبــر و خديجه-فرزنــدان متوفى4-خديجه پاليــزان ش ش 833 ف گوهر و على متولد 1327 اينك شــورا با 
انجــام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت 
نامــه اى از متوفــى نزد او مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايــدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ورزى ش ش 281 به شــرح دادخواســت به كالســه 1/465/97 از اين شــورا  درخواست 
گواهــى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خديجه پاليزان ش ش 833 در تاريخ 97/3/2 
در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-عليرضا ش ش 
281  فرزندعلــى اكبــر و خديجه متولد 1353  2-صادق ش ش 1516 فرزندعلى اكبر و خديجه متولد 1360   
3-زبيده ش ش 116 فرزندعلى اكبر و خديجه متولد 1347 اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

اجراييه
ش پ :1/1312/96 محكوم له:على اصغر قاســمى بنهى با وكالت مهدى بيگلرنيا به نشــانى بابل اميركال 
خ امــام روبه روى شــهرك فاطرى دفتر وكالت محكوم عليه:جواد يوســفى راد ف رضا به نشــانى بابل كمربندى 
غربى توحيد 22 به موجب رأى شــماره 78-97/1/29 شــعبه اول شــوراى حل اختالف بابل كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت 73,000,000 ريال اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه اززمان 
سررســيد چــك 297628-96/1/18 تا هنگام پرداخــت و مبلغ 990,000 ريال بابت هزينه دادســى و حق 
الوكاله وكيل در حق خواهان(غيابى).به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

اجراييه
ش پ :3/813/96 محكوم له: موسسه مالى عسكريه با وكالت سكينه رمضانيان محكوم عليه:1-حوريه 
قاســمى ف على2-بهزاد درفشــى فر ف موســى –مجهــول المكان به موجــب رأى شــماره 1013 -96/9/12 
شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف قائم شــهر كه قطعيت يافئه محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت تضامنى 
186450000 ريال اصل خواســته و 3180000 ريال بابت هزينه  دادرســى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
و خســارت تاخيــر تاديه از تاريــخ 96/11/23 تا يوم االدا در حق خواهان و مبلــغ 9,322,500 ريال بابت نيم 
عشر دولتى .به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – 
فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
، يــا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به ، يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صــورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف قائم شهر

دادنامه
پرونــده:9709981210900047 دادنامــه:9709971210900696 خواهان:ســيده زهرا علوى ف 
ســيد عباس با وكالت حيدر محســنى ف حسن خوانده:صادق حســين پور ف يوسف خواسته:طالق به درخواست 
زوجه ((رأى دادگاه): درخصوص دادخواست سيده زهرا علوى ف سيد عباس با وكالت حيدر محسنى به طرفيت 
صادق حســين پور ف يوســف به خواسته طالق به درخواســت زوجه (تقاضاى صدور گواهى عدم امكان سازش 
جهت اجراى صيغه طالق به علت محكوميت كيفرى زوج به حبس تعزيرى و ترك زندگى مشــترك) خواهان اظهار 
داشــت در ســال 1391 با زوج ازدواج كردم ســال 1392 به داليل نامعلوم از محل متوارى گرديد به موجب 
دادنامه كالســه 930442 در شــعبه 102 كيفرى آمل كه در شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر اســتان به قطعيت 
رســيده زوج اتهام ترك انفاق به شــش ماه حبس تعزيرى محكوم شده اســت لذا به علت ترك زندگى مشترك 
موجبات عســر و حرج در زندگى فراهم اســت فرزند مشــترك ندارم وكيل زوجه اظهار داشت موكل نسبت به 
جهيزيــه ادعايــى ندارد موكل يك قطعه ســكه بهــار آزادى را در قبال طالق به زوج بذل مــى كند و بابت مهريه 
و نفقــه جداگانــه اقدام نموده اســت اجرت المثــل ايام زندگى را در قبــال طالق به زوج بذل مــى كند دادگاه 
موضوع را به داورى ارجاع نمود خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاريه و نيز نشــر آگهى به عمل آمده در جلســه 
دادرســى حضــور نيافته و اليحه دفاعيه نداده اند و نيز نســبت بــه معرفى داور اقدام ننمــود دادگاه از طرف 
زوج مبــادرت به تعيين داور نمود داوران زوج و زوجه به شــرح لوايح پيوســتى اظهــار نمودند كه ادامه زندگى 
موجب عســر و حرج زوجه اســت و امكان پذير نمى باشــد دادگاه باتوجه به بررســى محتويات پرونده و مجهول 
المــكان بــودن زوج و ترك زندگى مشــترك محكوميت به حبس تعزيرى به اتهام تــرك انفاق و قبول نظر قاضى 
مشــاور، خواســته خواهان را صحيح و موجه تشخيص مســتند به مواد 1130و1133ق مدنى و تبصره هاى آن 
هــا و مــواد26و27و28و29و33 ق حمايت خانواده، گواهى عدم امكام ســازش و حكم بــه مطلقه نمودن زوجه 
توســط زوج صادر و اعالم مى دارد.نوع طالق باتوجه به بذل يك عدد ســكه توسط زوجه و اجرت المثل و اين كه 
در مورد  جهيزيه ادعايى ندارد و فرزند مشــترك ندارد لذا دادگاه مواجه به تكليف نمى باشــد . به ســردفتر 
نمايندگــى داده مى شــود در صورت عدم حضور زوج  و عدم اعالم عذر موجه يــا امتناع از اجراى صيغه، صيغه 
طــالق را جــارى و ثبت نمايد.مدت اعتبار حكم طالق شــش ماه پس از تاريخ ابــالغ رأى فرجامى يا انقضاى مهلت 
فرجام خواهى است.راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس قابل 
اعتراض در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.ارائه گواهى پزشك ذى صالح در مورد باردار بودن يا نبودن 

زوجه با سردفتر است.م/الف
رييس شعبه 9 دادگاه حقوقى آمل-على معافى

آگهى وقت رسيدگى به احمد سبزوارى ف جواد
خواهان زهرا نيكوئى دادخواســتى به طرفيت خوانده احمد ســبزوارى به خواســته طــالق مطرح كه به اين 
شــعبه ارجــاع و بــه كالســه 9709981227200241 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى محمودآبــاد ثبت و وقت 
رســيدگى 97/7/17 ساعت 9 تعيين گرديدكه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/

الف
مدير دفترشعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) محمودآباد-بهاره زروك

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 961691 مدنى له نسرين آقاجانپور عليه سيد وحيد نبوى و سيده اشرف نبوى 
و غيره مبنى بر مطالبه مهريه كه ملك محكوم عليهم واقع در بابلســر كمربندى جنوبى روبه روى رستوران ميزبان 
توقيف گرديد كه عبارت است از يك قطعه زمين شاليزارى به مساحت 2180 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل 
به زمين كشــاورزى قاســم نبوى شــرقا وصل به زمين هاى كشــاورزى غالم رضاپور و مجتبى نبوى جنوبا وصل به 
زمين كشاروزى آقاى رنجبر غربا وصل به زمين كشاورزى آقاى رستمى كه ملك فوق بخشى از سند مالكيت رسمى 
پالك ثبتى 764 فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت بابلسر بوده كه سهم مشاعى مالكيت مرحوم مورث سيد رحيم 
نبوى به صورت مفروز محلى در طبيعت مشــاهده گرديده است.كاربرى ملك كشاورزى(شاليزارى) بوده و در حال 
حاضر فاقد اعيانى است و بر خالف نقشه تفكيكى مندرج در پرونده ملك در حال حاضر به صورت يكپارچه بدون 
قطعات تفكيكى مى باشــد اين ملك فاقد راه عبورى اختصاصى مى باشــد و راه عبور آن به صورت عبورى آيشــى 
يــا همان عبور زمين به زمين مى باشــد.اين ملك در خارج از بافت مســكونى بوده و جــزء اراضى اوقافى يا منابع 
طبيعى نمى باشــد.مراتب فوق توســط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش هرمترمربع 
آن بــه مبلــغ 360,000 ريال و ارزش كل آن مبلغ 784,800,000 ريال قيمــت پايه ارزيابى گرديده و در تاريخ 
97/6/20 روز سه شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى به فروش 
خواهد رســيد . كســانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.

برنــده مزايــده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلــغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. 
طالبيــن مى تواننــد پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان 

ارائه گردد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالســه 960371 اجراييه محكوم عليه كاوه زينعلى ف اسحاق محكوم گرديده به پرداخت 400 
قطعه ســكه كامل بهار آزادى به عنوان اصل خواســته و 19,840,000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 
در حق محكوم لها كتايون الوندى و نيز پرداخت 400,000 ريال نيم عشــر دولتى كه محكوم عليه جهت پرداخت 
محكوم به يك قطعه زمين به مساحت 976 مترمربع به شماره پالك 824 فرعى از 2 فرعى از 152 اصلى واقع در 
عباس آباد خ امام –كركاس مجتمع وياليى پارسيان 1 نبش جنوبى كوچه دوم را تعرفه نموده كه حدود و صغور آن 
شماال به طول هاى 19,90 متر و 4 متر درب و ديوار است به كوچه شرقا به طول 41,5 متر درب و ديوار است به 
خيابان  جنوبا 21,5 متر ديوار است اشتراكى به باقيمانده پالك 2 فرعى و غربا به طول 47,5 متر ديوار اشتراكى 
بــه باقيمانــده پال ك2 فرعى محدود مى گردد كه در ســطح ملك تعــدادى درختان جنگلى و خــودرو وجود دارد و 
ملــك فاقد ســاختمان و بناى احداثى مى باشد.كارشــناس منتخب دادگاه ارزش قطعه زميــن توقيفى را به ازاى 
هرمترمربــع 9,000,000 ريال و در كل 976 مترمربع به مبلغ 8,784,000,000 ريال برآورد نموده، اين اجراى 
احكام در نظر دارد تا پالك ثبتى توقيفى را به صورت حضورى به تاريخ 97/6/24 روز شــنبه  از ســاعت 9-10 
صبــح در دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى عباس آباد به فروش رســاند.مزايده برمبناى قيمت كارشناســى 
شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته خواهد شــد. 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 ابالغ وقت دادرسى
عبــاس دهقانپــور ف ولى اهللا بــا وكالت صفدر عليزاده دادخواســتى به خواســته مطالبه وجــه به طرفيت 
اميربهادر الياسى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 13/970274 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 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  
تاريخ 97/7/10 ســاعت 9 در شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى 

و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
قاســم ذات الهى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت مهدى  كريميان تقديم كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 13/970189 شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 
73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كــه خوانده با مراجعه به دفتر 
شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/7/1 ساعت 10 در شعبه 
13 شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رســانند واال اين شــورا رســيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
قاســم ذات الهى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت بهرام ســرابى تقديم كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 13/970188 شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 
73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كــه خوانده با مراجعه به دفتر 
شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/7/1 ساعت 10:30 در 
شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد 

داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

آگهى وقت رسيدگى به حميد محمدى ف على اكبر
خواهان عباس محســنى و سعيد حدادپور دادخواســتى به طرفيت خوانده1-حميد محمدى ف على اكبر2-

رضا محمدى ف على اكبر3-ســيد عبدالغنى حســنى گنگــرج ف ميرعليجان4-رضا پيوســتى(فياض) ف على اكبر 
به خواســته اثبات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981210400289 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى آمل ثبت و وقت رسيدگى 97/8/23 ساعت 9:30  تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق 
موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار گهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى آمل

آگهى حصر وراثت  
ســيد محمدرضا مرعشــى ش ش 834 به شــرح دادخواست به كالســه 970604 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيده فاطمه ابطحى ش ش 1735 در تاريخ 97/5/6 
در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

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


