
9 د  وشنبه  5 شهریور 1397  شماره 4824  آگهی

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760326005000232- مــورخ 1397/5/11 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى ســجاد خزايى فرزند خســرو بشماره شناسنامه 63 و به شــماره ملى 3962683674 
صادره از نهاوند در ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى آبيزار به مساحت 138498/08 مترمربع قسمتى از پالك – 
فرعى از يك اصلى بخش اصلى ثبت نهاوند واقع در بخش خزل روستاى كنگاوركهنه حقوق ارتفاقى ندارد خريدارى 
از مالك رســمى كوچك محسنى تصرفات مالكانه متقاضى نســبت به مورد تقاضا محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: يكشــنبه 1397/5/21 - تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 

1397/6/5- م الف/88
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012001294 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض خانم 
كبرى قاسمى فرزند رجبعلى به شماره شناسنامه 2 صادره از گرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
به مساحت 166/70  متر مربع پالك 3 فرعى از 1- اصلى  مفروز و مجزا شده از پالك 3 فرعى از 1- اصلى واقع 
در حســين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رســمى آقاى حبيب اله رنجبر محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 465
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/5/15 - تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/5                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012001297 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
غالم كريمى فرزند فيض اله به شماره شناسنامه 27 صادره از گرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى  
به مساحت 160/10  متر مربع پالك 3 فرعى از 1- اصلى  مفروز و مجزا شده از پالك 3 فرعى از 1- اصلى واقع 
در حسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد بلوچى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 467
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/5/15 - تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/6/5                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13- آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760329012001162 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
خانم مريم صابرى فرزند حميد به شماره شناسنامه 3979 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بناى احداثى به مساحت 240/90 متر مربع پالك 1 فرعى  1 اصلى مفروز و مجزا شده ازپالك 1 فرعى از 1 اصلى 
واقع در حسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى على اكبر صابرى فرزند محمد محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 473
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 6/5/ 1397

رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى مزايده
به موجب نيابت شماره شماره 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 فرشاد  هوشمند بيله ورق 2765300000 
ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه در راستاى 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 1397/06/19 روز دوشنبه ساعت 9-9:30 صبح در محل مزايده به نشانى 
نســيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارســتان 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 شهردارى 172/88 متر مربع ار آن 
تجارى اســت و داراى يك ســالن 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 ششصد 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 شد.متقاضيان ميتواندد پنج روز قبل 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 تبادل لوايح 
بدينوســيله به آقايان غالمرضا صفائى فرزند محمدرضا فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه محمد عيســى 
ذاكرى در پرونده كالســه 7/970145 نســبت به دادنامه شــماره 9709977575700402 تجديدنظرخواهى 
نموده و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى در پرونده مى باشد مقتضى است ظرف 10 روز از تاريخ 
انتشار آگهى با كارت شناسائى معتبر جهت دريافت دادخواست و ارائه پاسخ تبادل لوايح به شعبه 7 دادگاه عمومى 
حقوقى مشهد مجتمع امام خمينى واقع در ابتداى بلوار مدرس مراجعه نمائيد واال پس از اتمام مهلت پرونده جهت 

رسيدگى به دادگاه تجديدنظرارسال خواهدشد. م.الف 21432
تاريخ انتشار: 1397/06/05

مدير دفتر شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/خانم محمد كرمانى قرنه داراى شناســنامه شــماره 163 به شــرح دادخواست به كالسه 
970014 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســن كرمانى 
قرنــه به شناســنامه 53  در تاريخ 1397/1/12 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد كرمانى قرنه ش.ش 163 صادره ازمشهد فرزند متوفى 2- ميمنت حسن 
زاده بيلنرى  ش.ش 21 صادره از گنابادهمسر متوفى 3- احمد كرمانى قرنه  ش.ش 0945653271 صادره از 
مشــهد فرزند متوفى 4- فاطمه كرمانى قرنه ش.ش 0921085338 صادره از مشــهد فرزند متوفى 5- زهرا 
كرمانى قرنه ش.ش 18345 صادره از مشهد فرزند متوفى 6- كبرا كرمانى قرنه ش.ش 6 صادره مشهد فرزند 
متوفى7- ســميه كرمانى قرنه  ش.ش 23178 صادره از مشــهد فرزند متوفى 8- معصومه كرمانى قرنه ش.ش 
23178 صادره از مشــهد فرزند متوفى 9- حانيه كرمانى قرنه ش.ش 0925268075 صادره از مشــهد فرزند 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهدشد. م.الف21297    تاريخ انتشار: 1397/04/05
رئيس شورا شعبه 243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/خانم احمد خوراكيان داراى شناسنامه شماره 4-338088-092 به شرح دادخواست به 
كالسه 230/970361 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود 
خوراكيان  به شناسنامه 49519 در تاريخ 1394/8/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مريم جعفرنژاد قنات ساز فرزند غضنفر ش.ش 57 متولد1346  صادره 
ازمشهد همسرمتوفى 2- فخرى غالم زاده فخورى فرزند عباسعلى ش.ش 52561 متولد 1315 صادره از مشهد 
مادر متوفى 3- احمد خوراكيان فرزند محمود  ش.ش  4-3380884-092 متولد 1371صادره از مشهد فرزند 
متوفــى 4- فاطمه خوراكيان فرزند محمــود ش.ش6 -6338087-092 متولد 1370 صادره از مشــهد فرزند 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهدشد. م.الف 21430
تاريخ انتشار: 1397/04/05

قاضى شورا شعبه 230 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى حصر وراثت 
نظر به اينكه آقاى/خانم محمد ابراهيمى داراى شناســنامه شــماره 68817 به شــرح دادخواست به كالسه 
230/970329 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا ريحانى  
به شناسنامه 43 در تاريخ 1379/4/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به: 1- عزيز ابراهيمــى فرزند محمدعلــى ش.ش 352 متولد1311  صادره ازكاشــمر(كوهپايه) 
همســرمتوفى 2- محمد ابراهيمى فرزند عزيز ش.ش 68817 متولد 1344 صادره از مشــهدفرزند متوفى 3- 
حســين ابراهيمى فرزند عزيز  ش.ش 74927 متولد 1351صادره از مشــهد فرزند متوفى 4- آمنه ابراهيمى 
فرزند عزيز ش.ش 74926 متولد 1350 صادره از مشهد فرزند متوفى 5- مهرى ابراهيمى فرزند عزيز ش.ش 
22 متولد:1338 صادره از مشهد فرزند متوفى 6- صديقه ابراهيمى فرزند عزيز ش.ش 68816 متولد 1341 
صادره از مشهد فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهدشد. م.الف 21431
تاريخ انتشار: 1397/04/05

قاضى شورا شعبه 230 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000313/1
بدينوســيله به خانم زهرا حاتمى فرزند حســن شــماره شناســنامه 86 متولد 1334/1/20 داراى شماره 
ملــى 3933305276 ، بدهــكار پرونده كالســه 9600363 كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن 
ســند و اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 3702/112/1772737/1 
مورخ 93/07/12 بين شــما و بانك توســعه تعاون شــعبه مالير ، مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل طلب و 
مبلــغ 29/228/647 ريــال بابت ســود و مبلــغ 13/482/265 ريال بابت خســارت تاخير تاديــه جمعا به مبلغ 
142/710/912 ريال بانضمام مبلغ 120/377 ريال خســارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و 
بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى 
گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 
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. 
مدير اجراى ثبت مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139704026781000109/1
بدينوســيله به على براتــى نام پدر:يعقوب على شــماره ملــى: 0620499745 (متعهد) ، پرونده كالســه 
139704026781000109/1 كــه برابــر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن ســند و اعالمى شــناخته 
نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شــماره 3702-112-2237537/1 مورخ 1394/11/29 
بين شما و بانك توسعه تعاون شعبه مالير ، مبلغ 95/149/795 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 40/110/189 ريال 
بابت سود و مبلغ 3/488/988 ريال بابت خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 138/748/972 ريال بانضمام مبلغ 
3/135 ريال خسارت روزانه از تاريخ 1397/02/16 تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء 
مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين 
آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار چاپ و درج منتشر مى گردد ظرف 
مدت ده 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. 
مسئول اجراى ثبت مالير

دادنامه
پرونده كالسه 9709982210100165 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شــماره 9709972210100627 ، خواهان: خانم بيتا زيبائى فرزند على به نشانى گيالوند شهرك 
جهاد فرهنگيان فاز 2 انديشه 7 كميل 4 منزل نظرى ، خواندگان: 1- دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند 
به نشــانى اســتان تهران گيالوند جيالرد بلوار آيت اله بهشــتى 2- آقاى على زيبايى فرزند محمدعلى به نشانى ، 
خواسته: اذن در ازدواج (راى دادگاه) در خصوص دعوى خانم بيتا زيبايى به طرفيت آقاى على زيبايى و دادستان 
محتــرم دماوند به خواســته صدور حكم به اجــازه ازدواج دائم با آقاى رضا عراقى فرزند قنبــر و ثبت آن به اين 
توضيــح كه خواهان مدعى اســت قصد دارد با فــرد مذكور ازدواج دائم كند و چون پدرش در دســترس نبوده و 
مجهول المكان اســت امكان اســتيذان از او ندارد لذا خواستار صدور حكم به شــرح مذكور شده است دادگاه با 
توجــه بــه مجموع محتويات پرونده و نظر به اينكه عده اى از افراد بعنوان گــواه خواهان در دادگاه حاضر و صحت 
ادعاى خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن ولى قهرى اش و عدم امكان كســب اجازه از وى را گواهى كرده و نيز 
صالحيت آقاى رضا عراقى براى ازدواج با خواهان را تاييد كرده اســت و ســوابق رسيدگى و نيز محتويات پرونده 
كالسه 88368 و 88365 اين دادگاه و نيز پرونده كالسه 900160 و دادنامه شماره 900422 اين دادگاه مويد 
مجهول المكان بودن ولى قهرى خواهان است با توجه به گزارش كالنترى محل اقامت خواهان دادگاه با احراز نياز 
ضرورت ازدواج خواهان و احراز عدم امكان استيذان از ولى قهرى به لحاظ مجهول المكان بودن او و احراز صالحيت 
آقاى رضا عراقى فرزند قنبر جهت ازدواج با خواهان مستندا به ماده 1044 قانون مدنى و مواد 1و4 قانون حمايت 
خانواده و ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به اجازه ازدواج دائم خواهان با آقاى رضا عراقى فرزند قنبر 
و ثبت آن در يكى از دفاتر رســمى ازدواج صادر مى نمايد اين حكم غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران 

است. م الف/628
 رئيس شعبه اول حقوقى دادگاه عمومى دماوند

دادنامه
كالســه  پرونــده   -9710102315201303 ابالغنامــه:  شــماره 
9509982313800801 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان تصميم 
نهايى شماره 9709972315200281 ، تجديدنظر خواه: بانك ملى با نمايندگى 
آقاى محمود صالحى به نشانى سمنان ، شهرستان سمنان ، بلوار 17 شهريور كنار 
پارك بانك ملى ، تجديدنظر خوانده ها: 1- آقاى محمد بهرامى فرزند خليل اله با 
وكالت آقاى حميدرضا كاشفى فرزند پرويز به نشانى استان سمنان ،شهرستان 
سمنان ، شهر سمنان ، باغ فردوس ، مجتمع بهرامى ، طبقه سوم 2- خانم مليحه 
دوستعلى 3- آقاى سيد محمد على ربيعى هاشمى فرزند سيد على اصغر هر دو 
به نشــانى مجهول المكان ، مرجع رسيدگى: شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان 
سمنان، هيأت شعبه : جواد تيمورى و محمدعلى اميرى ، تجديدنظر خواسته: نسبت 
بــه دادنامه شــماره 9709972311100221 مورخ 97/3/19 شــعبه 101 
دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان ، تصميم دادگاه: اعضاى دادگاه پس از انجام 
مشاوره و كفايت مذاكرات ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد (راى دادگاه) تجديدنظر خواهى آقاى محمد وفايى نژاد فرزند على 
به نمايندگى  از بانك ملى نســبت به دادنامه شماره 9709972311100221 
مورخ 97/3/19 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان كه بموجب ان 
راجع به شــكايت ايشان از 1- آقاى سيد محمدعلى ربيعى هاشمى فرزند سيد 
على اصغر 2- خانم مليحه دوســتعلى 3- آقــاى محمد بهرامى فرزند خليل اهللا 
با وكالت آقاى حميدرضا كاشــفى همگى دائر بر الف- مشــاركت در ارتكاب بزه 
ورشكستگى به تقصير از طريق عدم اعالم به موقع توقف شركت ب- مشاركت 
در ارتكاب بزه ورشكســتگى به تقلب از طريق مخفى نمودن دفاتر تجارى بنا بر 
جهات و استدالل مندرج در دادنامه مرقوم و از آنجا كه در وقوع بزه هاى انتسابى 
ترديد وجود دارد و با فرض وقوع انتساب آنها به متهمان محرز نمى باشد لذا با 
تكيه بر اصل برائت و نيز اصل تفسير مضيق قوانين جزايى و مستندا به ماده 
120 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 حكم به برائت متهمان صادر شــده اســت اوال حســب مندرجات 
پرونده متهمان همگى مســئولين وقت شركت طلوع بهشت كوير به شماره ثبت 
3080 ســهامى خاص بوده اند (متهم رديــف اول مدير عامل ، متهم رديف دوم 
رئيس هيات مديره و متهم سوم عضو هيات مديره ) كه به موجب دادنامه شماره 
9409972310300666 مورخ 1394/8/26 صادره از شــعبه سوم دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان ســمنان حكم به ورشكستگى شركت موصوف صادر 
گرديده و هيچيك از متهمان محكوم به ورشكســتگى نشده اند و عليرغم آنكه 
ماده 412 قانون تجارت ورشكستگى تاجر يا شركت تجارتى را مطرح نموده لكن 
مواد 541 الى 550 قانون تجارت ورشكستگى به تقصير و تقلب را صرفا ناظر 
به تاجر (موضوع ماده 1 قانون) دانسته نه شركت تجارتى (ماده 20 قانون) هر 
چند مديران متخلف شركت ورشكسته برابر ماده 143 قانون تجارت مسئوليت 
مدنى خواهند داشــت لكن ورشكســتگى به تقصير و تقلب متوجه شخص تاجر 
ورشكسته است نه مديران شركت ورشكسته لذا از اين جهت استدالل دادگاه 
محترم نخستين موجه است ثانياً بزه ارتكابى توسط متهمان برابر اسناد موجود و 
نظريه كارشناسان كه بازپرس محترم نيز در برگ 14 پرونده به آن اشاره نموده 
است انتشار ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعى شركت و 
ارائه ان به بانك جهت دريافت وام موضوع بند 2 ماده 258 قانون مذكور است 
كه در خصوص اين اتهام نيز با عنايت به اينكه ترازنامه ها در سالهاى 83 و 84 
ارائه شده و در سال 95 طرح شكايت شده مهلت قانونى طرح شكايت سپرى و 
تعقيب متهمان مشمول مرور زمان گرديده است لذا ضمن نقض و كان لم يكن 
نمودن برائت متهمان (بلحاظ اصالح عنوان اتهامى) مستندا به بند پ ماده 105 
قانون مجازات اسالمى و بند ث ماده 13 و ماده 457 قانون آيين دادرسى كيفرى 
قرار موقوفى تعقيب ايشان بلحاظ مرور زمان تعقيب صادر و اعالم مى گردد اين 

راى قطعى است. 
مستشاران شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – جواد تيمورى 
، محمد على اميرى

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: مجتبى شكرى فرزند غالمرضا به نشانى سيستان و بلوچستان شهرستان 
زاهدان شهر زاهدان ميدان شهدا اداره كل راه و شهرسازى ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: جواد زرعى 
فرزند موسى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709975501600131 شــوراى حل اختالف شــماره 16 زاهدان محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
42000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2389000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست 96/11/16 لغايت يوم الوصول احتساب از محكوم عليه اخذ و در حق محكوم له پرداخت نمايد 
ضمنا هزينه حق االجرا بعهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشــد 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 يا 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/1375
رئيس شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

دادنامه
كالســه  پرونــده   -9710102315201304 ابالغنامــه:  شــماره 
9509982313800801 شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان تصميم 
نهايى شماره 9709972315200281 ، تجديدنظر خواه: بانك ملى با نمايندگى 
آقاى محمود صالحى به نشانى سمنان ، شهرستان سمنان ، بلوار 17 شهريور كنار 
پارك بانك ملى ، تجديدنظر خوانده ها: 1- آقاى محمد بهرامى فرزند خليل اله با 
وكالت آقاى حميدرضا كاشفى فرزند پرويز به نشانى استان سمنان ،شهرستان 
سمنان ، شهر سمنان ، باغ فردوس ، مجتمع بهرامى ، طبقه سوم 2- خانم مليحه 
دوستعلى 3- آقاى سيد محمد على ربيعى هاشمى فرزند سيد على اصغر هر دو 
به نشــانى مجهول المكان ، مرجع رسيدگى: شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان 
سمنان، هيأت شعبه : جواد تيمورى و محمدعلى اميرى ، تجديدنظر خواسته: نسبت 
بــه دادنامه شــماره 9709972311100221 مورخ 97/3/19 شــعبه 101 
دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان ، تصميم دادگاه: اعضاى دادگاه پس از انجام 
مشاوره و كفايت مذاكرات ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد (راى دادگاه) تجديدنظر خواهى آقاى محمد وفايى نژاد فرزند على 
به نمايندگى  از بانك ملى نســبت به دادنامه شماره 9709972311100221 
مورخ 97/3/19 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان كه بموجب ان 
راجع به شــكايت ايشان از 1- آقاى سيد محمدعلى ربيعى هاشمى فرزند سيد 
على اصغر 2- خانم مليحه دوســتعلى 3- آقــاى محمد بهرامى فرزند خليل اهللا 
با وكالت آقاى حميدرضا كاشــفى همگى دائر بر الف- مشــاركت در ارتكاب بزه 
ورشكستگى به تقصير از طريق عدم اعالم به موقع توقف شركت ب- مشاركت 
در ارتكاب بزه ورشكســتگى به تقلب از طريق مخفى نمودن دفاتر تجارى بنا بر 
جهات و استدالل مندرج در دادنامه مرقوم و از آنجا كه در وقوع بزه هاى انتسابى 
ترديد وجود دارد و با فرض وقوع انتساب آنها به متهمان محرز نمى باشد لذا با 
تكيه بر اصل برائت و نيز اصل تفسير مضيق قوانين جزايى و مستندا به ماده 
120 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 حكم به برائت متهمان صادر شــده اســت اوال حســب مندرجات 
پرونده متهمان همگى مســئولين وقت شركت طلوع بهشت كوير به شماره ثبت 
3080 ســهامى خاص بوده اند (متهم رديــف اول مدير عامل ، متهم رديف دوم 
رئيس هيات مديره و متهم سوم عضو هيات مديره ) كه به موجب دادنامه شماره 
9409972310300666 مورخ 1394/8/26 صادره از شــعبه سوم دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان ســمنان حكم به ورشكستگى شركت موصوف صادر 
گرديده و هيچيك از متهمان محكوم به ورشكســتگى نشده اند و عليرغم آنكه 
ماده 412 قانون تجارت ورشكستگى تاجر يا شركت تجارتى را مطرح نموده لكن 
مواد 541 الى 550 قانون تجارت ورشكستگى به تقصير و تقلب را صرفا ناظر 
به تاجر (موضوع ماده 1 قانون) دانسته نه شركت تجارتى (ماده 20 قانون) هر 
چند مديران متخلف شركت ورشكسته برابر ماده 143 قانون تجارت مسئوليت 
مدنى خواهند داشــت لكن ورشكســتگى به تقصير و تقلب متوجه شخص تاجر 
ورشكسته است نه مديران شركت ورشكسته لذا از اين جهت استدالل دادگاه 
محترم نخستين موجه است ثانياً بزه ارتكابى توسط متهمان برابر اسناد موجود و 
نظريه كارشناسان كه بازپرس محترم نيز در برگ 14 پرونده به آن اشاره نموده 
است انتشار ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعى شركت و 
ارائه ان به بانك جهت دريافت وام موضوع بند 2 ماده 258 قانون مذكور است 
كه در خصوص اين اتهام نيز با عنايت به اينكه ترازنامه ها در سالهاى 83 و 84 
ارائه شده و در سال 95 طرح شكايت شده مهلت قانونى طرح شكايت سپرى و 
تعقيب متهمان مشمول مرور زمان گرديده است لذا ضمن نقض و كان لم يكن 
نمودن برائت متهمان (بلحاظ اصالح عنوان اتهامى) مستندا به بند پ ماده 105 
قانون مجازات اسالمى و بند ث ماده 13 و ماده 457 قانون آيين دادرسى كيفرى 
قرار موقوفى تعقيب ايشان بلحاظ مرور زمان تعقيب صادر و اعالم مى گردد اين 

راى قطعى است. 
مستشاران شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – جواد تيمورى 
، محمد على اميرى

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 

سند رسمى 
برابــر راى شــماره 663 مورخ 1397/05/07 هيــات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پل دختر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى ناصر ميرى فرزند بهرام خان بشماره شناسنامه 167 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعيان 
يكباب مغازه تجارى به مساحت 73/ 25 مترمربع پالك 28 فرعى از 14 اصلى واقع در دوالبچى پلدختر خريدارى از 
مالك رسمى آقاى مرغذار حيدروند محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/21 

 جهانگير آزادبخت -رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: سيد على اصغر حسينى فرزند سيد كريم به نشانى كيالوند اداره منابع طبيعى دماوند ، 
مشخصات محكوم عليه: سميع اله زمان زاده مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 177 مورخ 97/4/4 
شوراى حل اختالف دماوند حوزه 4 كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت سى ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت نيم عشر دولتى. محكوم عليه مكلف است از 

تاريخ ابالغ اجرائيه: پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع  اجرا بگذارد. م الف/5511
 رئيس حوزه 4 شوراى حل اختالف دماوند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 

سند رسمى 
برابــر راى شــماره 590 مورخ 1397/05/08 هيــات اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك پل دختر تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى داريوش برخوردارى فرزند اسداله بشماره شناسنامه 437 صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعيان يكباب واحد تجارى به مساحت 73 مترمربع پالك 1 فرعى از 116 اصلى واقع در كاوكالى پلدختر خريدارى از 
مالك رسمى آقاى داربلوط مجانى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/21 

 جهانگير آزادبخت -رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ايران طارسى به شناسنامه شماره 218 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 97/4/387 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان قربان خاك نژاد به 
شناســنامه شــماره 22 در تاريخ 1396/09/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- عليرضا خاك نژاد فرزند قربان به ش ش 9659 صادره از تهران پســر متوفى 2- اســماعيل خاك 
نــژاد فرزند قربان به ش ش 1093 صادره از دماوند پســر متوفــى 3- ابراهيم خاك نژاد فرزند قربان به ش ش 
7377 صادره از تهران پسر متوفى 4- زهرا خاك نژاد فرزند قربان به ش ش 898 صادره از دماوند دختر متوفى 
5- فاطمه خاك نژاد فرزند قربان به ش ش 26 صادره از دماوند دختر متوفى 6- ايران طارسى فرزند يوسف به ش 
ش 218 صادره از دماوند همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5512
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى احســان شــهنوازى فرزند محمدشاه بشماره شناســنامه 3710169186 متولد 1370 صادره از خاش 
با اســتناد به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواســتى بشــماره 1/97/1 دادخواست 
مورخ 97/5/28 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شادروان 
محمد شــاه شهنوازى فرزند نبى بشماره شناســنامه 222 متولد 1350/4/3 صادره از خاش در تاريخ 97/5/18 
درگذشــته و ورثــه وى در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از:1- گل بى بى شــهنوازى فرزند ابراهيــم ش ش 354 
متولــد 1354 صادره خاش زوجه متوفى 2- پرى شــهنوازى فرزند ابراهيــم ش م 3710134919 متولد 1371 
صادره خاش زوجه متوفى 3- احســان شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3710169186 متولد 1370 صادره 
خاش فرزند متوفى 4- ســديس شهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3711334180 متولد 1396 صادره خاش 
فرزند متوفى 5- اميرحمزه شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3691389457 متولد 1392 صادره ســراوان 
فرزند متوفى 6- عبدالشــكور شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3710392586 متولــد 1378 صادره خاش 
فرزند متوفى 7- امان اله شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3710649552 متولد 1378 صادره خاش فرزند 
متوفى 8- حســين شهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3710764971 متولد 1386 صادره خاش فرزند متوفى 
9- ضياء الهى شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملــى 3710283620 متولــد 1374 صادره خــاش فرزند متوفى 
10- عبدالرحيم شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 37103203130 متولد 1376 صادره خاش فرزند متوفى 
11- عبدالــه شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملــى 3710649544 متولــد 1382 صادره خــاش فرزند متوفى 
12- عابد شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملــى 3710431492 متولد 1375 صادره خــاش فرزند متوفى 13- 
على شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 3710764963 متولد 1384 صادره خــاش فرزند متوفى 14- ثناءاله 
شهنوازى فرزند محمدشاه ش ملى 3710649560 متولد 1384 صادره خاش فرزند متوفى 15- اويس شهنوازى 
فرزنــد محمدشــاه ش ملــى 3711253458 متولد 1395 صــادره خاش فرزنــد متوفى 16- راضيه شــهنوازى 
فرزند محمدشــاه ش ملى 3710169208 متولد 1372 صادره خاش فرزند متوفى 17- فاطمه شــهنوازى فرزند 
محمدشاه ش ملى 3710982359 متولد 1389 صادره خاش فرزند متوفى 18- مريم شهنوازى فرزند محمدشاه 
ش ملــى 3710787289 متولــد 1386 صــادره خاش فرزند متوفى 19- مهرى شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش 
ملى 3710600081 متولد 1382 صادره خاش فرزند متوفى 20- عصمت شــهنوازى فرزند محمدشــاه ش ملى 
3710431506 متولد 1373 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم 
از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه 
يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از 

انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/354
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000329/1
بدينوســيله بــه آقاى هادى پيرائى فرزند شــعبانعلى متولد 1367/02/19 شــماره شناســنامه 13227 و 
كدملــى 3934542451 ، بدهكار پرونده كالســه 9600381 كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن 
ســند و اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شــماره 3702/112/2464821/1 
مورخ 94/09/29 تنظيمى بين شــما و بانك توســعه تعاون شــعبه مالير ، مبلغ 114/883/968 ريال بابت اصل 
طلب و مبلغ 34/362/733 ريال بابت ســود و مبلغ 7/785/362 ريال بابت خســارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 
157/032/063 ريال بانضمام مبلغ 140/000 ريال خسارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه 
فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از 
تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 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. 
مدير اجراى ثبت مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000358/1
بدينوســيله بــه آقاى محمدرضا محمــودى فرزند محمد متولد 1371/2/7 داراى شــماره ملى و شناســنامه 
3920293711 ، بدهكار پرونده كالســه 9600411 كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن ســند و 
اعالمى متعهد له شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 3702/119/1562979/1 
مورخ 1395/10/16 بين شــما و بانك توســعه تعاون شــعبه مالير ، مبلغ 133/625/690 ريال بابت اصل طلب 
و مبلــغ 34/456/040 ريــال بابــت ســود و مبلــغ 3/757/665 ريال بابت خســارت تاخير تاديــه جمعا به مبلغ 
171/839/395 ريال بانضمام مبلغ 4/000 ريال خسارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق 
در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ 
انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 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. 
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى مربوط به تجديدنظر
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى صادق يوسفى و رضيه دريس و آشور پور ثامر

تجديدنظر خواه آقاى سعيد مطيرى فرزند محيسن دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده 
آقاى صادق يوسفى و رضيه دريس و اشور پور ثامر نسبت به دادنامه شماره 454-97 در پرونده كالسه 961053 
شــعبه پنجم حقوقــى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان 
بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجديدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اين 

صورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

رونوشت اگهى حصر وراثت
خانم زهرا عالءالدينى داراى شــماره ملى 0439605024 به شرح دادخواست به كالسه 233/3/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خانم مرضيه نوروزى فرزند محمد به 
شماره ملى 0439028450 در تاريخ 1397/4/23 در اقامتگاه دائمى خود را بدرود گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- آقاى محمد عالءالدينى فرزند ناصر به ش ملى 0439583683 پسر متوفى 2- خانم 
طيبه عالءالدينى فرزند ناصر به ش ملى 0439574501 دختر متوفى 3- خانم فاطمه عالءالدينى فرزند ناصر به ش 
ملى 0439592372 دختر متوفى 4- خانم زهرا عالءالدينى فرزند ناصر به ش ملى 0439605024 دختر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/633
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت زهرا كيخا فرزند ســرور داراى شناسنامه شــماره 4052 صادره زاهدان به 
شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 970385 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان الهه مرادقلى فرزند حسينعلى به شماره ملى 3613019612 صادره زاهدان در تاريخ 
1397/4/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضيه 
با مشخصات فوق الذكر مادر متوفيه ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به 

اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1383
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم مهتاب اوليائى جواهرى فرزند كاظم
خواهان آقاى حميد اســماعيل پور فرزند قربان دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم اوليائى جواهرى فرزند 
كاظم به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو سوارى سيتروئن ، رنگ سفيد ، زانتيا sx مدل 1387 مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709985501600200 شــوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/17 ساعت 9/30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تاخوانده 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 شورا حاضر گردد. ضمنا شماره انتظامى خودرو زانتيا sx مدل 1387 شماره 316ق62- 

ايران 99 مى باشد. م الف/1374
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم معصومه ضيايى روش فرزند عزيزاهللا 
خواهان آقاى محمد رضا رحيم پور راين دادخواســتى به طرفيــت خوانده خانم معصومه ضيايى روش فرزند 
عزيزاهللا به خواسته اعالم بطالن معامله ، مطالبه وجه ، مطالبه خسارات دادرسى ، مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709983410300203 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
كرمان ثبت و وقت رسيد گى مورخ 1397/07/16 ساعت 11:30 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 كثير االنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف: 1146
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان

آگهى فقدان سند مالكيت
چون آقاى مصطفى هادى با ارائه دو برگ استشهاد محلى گواهى شده اعالم نموده كه سند مالكيت به ميزان 
شــش دانگ به پالك 2278 فرعى از 22 اصلى كه در دفتر 19 صفحه 421به شــماره 2387 ثبت گرديده و ســند 
كاداســترى به شــماره 764216 الف 93  صادر گرديده است را در اثر سهل انگارى مفقود و تقاضاى صدور اسناد 
مالكيــت المثنــى نموده اند و مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب اگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام 
معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه كننده مســترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. 
 رضا بشارتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 715/96 شوراى حل اختالف شعبه پنجم مركزى لردگان
خواهان: فرزاد خليلى طهماسبى فرزند كرمعلى به آدرس: خانميرزا روستاى كرتگل– خوانده: 1- بهمن نورى 
ارشاد فرزند آزاد على 2- صحنعلى رحيمى فرزند اسفنديار- خواسته: مطالبه وجه چك به مبلغ يكصد و پنج ميليون 
ريال معادل مبلغ سررسيد 94/2/25. وقت رسيدگى: 97/6/31 رأس ساعت 9/30 صبح. خواهان دادخواستى 
به خواسته مذكور در مورخه 96/5/26 به طرفيت خوانده تقديم شعبه پنجم شوراى حل اختالف لردگان نموده كه 
به كالســه 715/96 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه پنجم

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اديب نصرالهى  داراى شناســنامه شــماره 11581 كدملى 3733192151  به شــرح دادخواســت به 
كالســه 8/970650 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عزت 
اله نصرالهى  به شناســنامه 1878 و كدملى 373163251  در تاريخ 1397/4/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد مشــروحه زيــر: 1- ثانيه صلواتى  به ش.ش 25 
ت ت 1325/1/2  شــماره ملــى 3732833402 همســر متوفــى 2- داود نصرالهــى  بــه ش.ش 3922  ت. ت 
1353/2/9  شماره ملى 3731653291 پسر متوفى 3- توفيق نصر الهى  به ش.ش 4284 ت.ت 1358/7/1 
شماره ملى 3731656922 پسر متوفى 4- اديب نصر الهى به ش.ش  11581 ت. ت 1367/6/27  شماره ملى 
373319251 پسر  متوفى 5- بهجت نصرالهى به ش.ش 4138 ت.ت 1355/6/1 شماره ملى 3731655454 
دختر متوفى 6- آرزو نصرالهى  به ش.ش 2516 ت.ت 1362/12/20 شماره ملى 3732597059 دختر متوفى. 
اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهــى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشداز تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 6807

رئيس شعبه 8شوراى حل اختالف سنندج

به  تقديمى  دادخواست  مطابق   2943 شناسنامه  شماره  به  مالطايفه  غالمرضا  آقاى 
كالسه پرونده 867/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
 9 به شماره شناسنامه  خاتون مالطايفه  زبيده  كه شادروان  داده شده  توضيح  چنين 
در تاريخ 97/2/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است  1 غالمرضا مالطايفه شماره شناسنامه 2943 تاريخ تولد 1342 
صادره از تهران پسر متوفى  2 محسن مالطايفه شماره شناسنامه 1417 تاريخ تولد 
1331 صادره از تهران پسر متوفى  3 طيبه مالطايفه شماره شناسنامه 9522 تاريخ 
تولد 1345 صادره از تهران دختر متوفى  4 نيره مالطايفه شماره شناسنامه 1747 
تاريخ تولد 1349 صادره از تهران دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 
از متوفى  يا وصيتنامه اى  تا هركسى اعتراضى دارد و  نمايد  در يك نوبت آگهى مى 
واال  دارد  تقديم  اين شعبه  به  ماه  يك  آگهى ظرف مدت  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/57827           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

مجتمع  عمومى  دادگاه   211 شعبه   9609982163600369 كالسه  پرونده  دادنامه 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9709972163600536 خواهان:آقاى 
خسارت  مطالبه  ها:1  خواسته  زاده   ناصرتقى  خوانده:آقاى  حسن  فرزند  نژاد  غالم 
دادرسى 2 مطالبه خسارت تاخيرتاديه3 مطالبه وجه بابت    گردشكار:خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته ك پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق وجرى تشريفات قانونى دروقت فوق العاده/مقرردادگاه به تصدى امضا 
كننده زير تشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم وبه شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد ((راى دادگاه)) درخصوص دعوى اقاى غالمعباس 
غالم نژاد بطرفيت ناصرتقى زاده بخواسته مطالبه مبلغ 910/000/000 ريال وخسارت 
دادرسى و تاخيرتاديه به اين توضيح كه خوانده به عنوان پيمانكار متعهد به انجام موارد 
مذكور و مورد توافق درمتمم قراردارد فيمابين گرديده ليكن به داللت نظريه كارشناس 
وارده  خسارات  كه  داشته  وجود  احداثى  درساختمان  نقائصى  سابقه  پيوست  شرح  به 
دردادگاه  نشرآگهى  طريق  از  ابالغ  عليرغم  وخوانده  گرديده  تعيين  خواسته  ميزان  به 
را  دعوى  دادگاه  لذا  است  نياورده  بعمل  دفاعى  مطروحه  دعوى  درقبال  حضورنيافته 
مقرون به صحت تلقى ومستندا به مواد226و10 قانون مدنى و 522و519 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ نهصدوده ميليون 
خسارت  و  مقرر  تعرفه  طبق  دادرسى  هزينه  پرداخت  ونيز  خواسته  اصل  بابت  ريال 
صادرمى  خواهان  درحق  حكم  اجراى  زمان  (96/4/21)تا  مطالبه  تاريخ  از  تاخيرتاديه 
نمايد راى صادره غيابى وظرف 20روز پس از ابالغ واخواهى و پس از ان تا20روز قابل 

تجديد نظرخواهى است. 
تهران  حقوقى  دادگاه   211 شعبه  رئيس           110/57826  

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609982163600573 شعبه 211  دادنامه   
 9609972163601639 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان:1  شركت ليزينگ خودروكار(سهامى عام)  با مديريت عاملى آقاى مهدى حسين 
با  پرويزيان  كوروش  آقاى  عاملى  مديريت  با  عام)  (سهامى  پارسيان  بانك  امام 2  زاده 
نمايندگى شركت ليزينگ خودرو كار با وكالت آقاى بهزاد اكبر پور كاسگرى فرزند حميد  
آقاى  آقاى على غزالى فرزند خرابد 3  آقاى صباح غزالوى فرزند عميد 2  خواندگان:1 
خسارت  مطالبه  (منقول)2  مال  استرداد  ها:1  خواسته  يبار      فرزند  بروايه  حسين 
به  دادخواستى  گردشكار:خواهان  خسارت   مطاالبه   4 معوقه  اجور  مطالبه   3 دادرسى 
خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به 
كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به  تصدى امضا كننده 
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه در خصوص دعوى شركت ليزينگ خودرو 
اكبر پور كاسگرى و مديريت  بهزاد  با وكالت  پارسيان  بانك  از  نمايندگى  به  كار اصالتا 
عاملى آقاى مهدى حسين زاده امام بطرفيت على غزالى و صباح غزالوى و حسين بروايه 
به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به استرداد يك دستگاه خودرو و پرداخت اجور 
دادرسى  پرداخت خسارت  به  الزام  دادخواست  به شرح  تاخيرتاديه  و خسارت  معوقه 
-42237 شماره  تمليك  شرط  به  اجاره  قرارداد  بموجب  كه  اينست  خواسته  ماحصل 

85/3/16 تنظيمى فى مابين شركت ليزينگ به عنوان موجر و  خوانده رديف اول به 
عنوان مستاجر كاميون موصوف به شماره انتظامى 294 ع 26 ايران 14 در قالب قرارداد 
اجاره به شرط تمليك در اختيار ايشان قرار گرفته و بموجب ماده 7 ذيل قرارداد ضامن 
ماده   5 بند  حسب  نموده  تقبل  مستاجر  با  متضامنا  را  قرارداد  از  ناشى  تعهدات  كليه 
6 ذيل قرارداد مزبور در صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد ملزم به رد و تحويل 
خوانده  آن  ذيل  تبصره 2  و  قرارداد  ماده 4  طبق  و  باشد  مى  موجر  به  عين مستاجره 
رديف اول متعهد به پرداخت اقساط مال االجاره و جرايم ديركرد ناشى از آن بوده ليكن 
حسب ادعاى خواهان از ايفاى تعهد امتناع كرده وخواندگان عليرغم ابالغ قانونى حضور 
نيافته و در قبال دعوى مطروحه دفاعى بعمل نياورده اند لذا دادگاه دعوى را مقرون به 
صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 و684 و694 قانون مدنى و 519 قانون 
آئين دادرسى با احراز تخلف از شرط و منقضى شدن مدت قرارداد حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان موصوف به استرداد خودرو و پرداخت مبلغ 366/390/069 ريال 
بابت اصل اقساط و مبلغ 839/102/811 بابت خسارت تاخيرتاديه اقساط قراردادى و 
نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين دادگاه و پس از انقضا اين مهلت تا بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه  رئيس            110/57824  

آقاى وحيد طراح شماره شناسنامه 10422 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
843/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
شده كه شادروان حسين طراح به شماره شناسنامه 1353 در تاريخ 97/4/28 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است  1 وحيد طراح 
شماره شناسنامه 10422 تاريخ تولد 1359 صادره از تهران پسر متوفى  2 سعيد طراح 
شماره شناسنامه 3078 تاريخ تولد 1362 صادره از تهران پسر متوفى  3 مجيد طراح 
شماره شناسنامه 23456 تاريخ تولد 1365 صادره از تهران پسر متوفى  4 محمد طراح 
شماره شناسنامه 0014214921 تاريخ تولد 1370 صادره از تهران پسر متوفى  5 
عليرضا طراح شماره شناسنامه 0018880630 تاريخ تولد 1374 صادره از تهران پسر 
متوفى    و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/57836           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

آقاى سيد على سرپرست  مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 970893/791 
از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان 
دائمى  اقامتگاه  تاريخ 97/4/24  در  به شماره شناسنامه 377  سيد صفدر سرپرست 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است  1 فريده سرپرست 
شماره شناسنامه 4725 تاريخ تولد 1342/11/15 صادره از اهواز همسر متوفى  2 
صادره   1362/3/6 تولد  تاريخ   5372 شناسنامه  شماره  سرپرست  السادات  خديجه 
از تهران دختر متوفى  3 سيد محسن سرپرست شماره شناسنامه 64245 تاريخ تولد 
على سرپرست شماره شناسنامه  متوفى  4 سيد  پسر  تهران  از  1367/4/24 صادره 
35473 تاريخ تولد 1345/8/15 صادره از تهران پسر متوفى  5 سيد مجيد سرپرست 
شماره شناسنامه 3114 تاريخ تولد 1363/8/15 صادره از تهران پسر متوفى  6 سيد 
فرهاد سرپرست شماره شناسنامه 0013503898 تاريخ تولد 1369/10/18 صادره 
از تهران پسر متوفى  7 سيد مسلم سرپرست شماره شناسنامه 0015076857 تاريخ 
تولد 1371/7/1 صادره از تهران پسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/57835           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

 اجرائيه مشخصات محكوم له:ناصر بابائى فرد وطن فرزند محرمعلى  مشخصات محكوم 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  حاميان   عليه:مهرداد 
9710091075700158 و شماره دادنامه مربوطه 9609971075700996 محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 103/700/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
دادرسى 4/000/000 ريال مى باشد و خسارت تاخيرتاديه 83/11/20 لغايت اجراى 
به عهده محكوم عليه مى  نيم عشر هزينه اجراييه  باشد ضمنا  حكم قابل محاسبه مى 

باشد. 
 110/57833                  مسئول دفتر شعبه 757 مجتمع شماره پانزده شوراى حل اختالف شهر تهران 

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   2311 شناسنامه  شماره  به  عالى  بخشعلى  آقاى 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   886/791/97 پرونده 
در   1660236657 شناسنامه  شماره  به  عالى  ميالد  شادروان  كه  شده  داده  توضيح 
آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه  تاريخ 1397/3/17 
 1348 تولد  تاريخ   2311 شناسنامه  شماره  عالى  بخشعلى   1 است   منحصر  مرحوم 
صادره از مشكين شهر پدر متوفى  2 رقيه محمد پور شماره شناسنامه 3204 تاريخ 
تولد 1352 صادره از مشكين شهر مادر متوفى  3 شقايق شكرالهى شماره شناسنامه 
0021644223 تاريخ تولد 1377 صادره از تهران همسر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون 
امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/57832           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  مطابق   751 شناسنامه  شماره  به  عسگرى  احمد  آقاى 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   864/791/97 پرونده 
تاريخ  در  شناسنامه 336  شماره  به  عسگرى  آقا  على  شادروان  كه  شده  داده  توضيح 
79/7/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است 1 اسحاق عسگرى شماره شناسنامه 575 تاريخ تولد 1343 صادره از شازند پسر 
متوفى  2 احمد عسگرى شماره شناسنامه 751 تاريخ تولد 1353 صادره از شازند پسر 
متوفى  3 مسعود عسگرى شماره شناسنامه 2286 تاريخ تولد 1335 صادره از شازند 
دختر متوفى  4 اقدس عسگرى شماره شناسنامه 2 تاريخ تولد 1347 صادره از شازند 
دختر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/57831           رئيس شعبه 791 مجتمع شماره 15 شوراى حل اختالف شهر تهران


