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دادنامه
كالســه پرونده 95-537 شــوراى حــل اختــالف ش 3 دادنامه شــماره 165-
96/4/3- مرجع رسيدگى: شوراى حل اختالف شعبه 3- خواهان: آقاى بهرام محمدى 
فرزند حســينعلى قروه خيابان تختى كوچه نهر پالك 38 كدپ 66611-614797- 
خواندگان: آقايان 1- فردين زارعى فرزند رمضان خيابان تختى كوچه گلســنگ  2- 
جمال محمدى فرزند محمد امين خيابان تختى 32 مترى شرقى كاشى فروشى محمدى 
3- خيراهللا حســن دوســت فرزند صفدرعلى مجهول المكن ، خواســته: مطالبه وجه 
يك فقره چك ، گردشــكار: خواهان دادخواســتى با خواسته فوق بطرفيت خوانده باال 
تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات 
قانونى در وقت فوق العاده شورا بتصدى 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 شــورا) آقاى بهرام محمدى فرزند حسينعلى به استناد يك فقره چك به شماره 
943910/48-1564 مــورخ 95/6/13 عهده بانك ملت و گواهى عدم پرداخت از 
بانك محــال عليه بطرفيت آقايان فردين زارعى فرزنــد رمضان وآقاى جمال محمدى 
فرزند محمد امين و آقاى خيراهللا حسن دوست فرزند صفدر على بعنوان صادر كننده 
چك اقامه دعوى نموده و خواســته خويش را دو ميليون و دويست هزار تومان اعالم 
نموده اســت خواندگان پرونده رديف ســوم در جلسه شورا حاضر نشدند و اليحه اى 
نيز ارسال نكردند و خوانده رديف دوم در جلسه شورا حاضر و دفاع موثرى ننمود اين 
شورا مستندا به مواد قانون تجارت و مواد 198و515 قانون آيين دادرسى در امور 
مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك دعوى را مقرون به صحت تشخيص 
داده و خواندگان دعوى را به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ دو ميليون و دويســت 
هزار تومان وجه چك و صدو چهل و نه هزار و پانصد تومان هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير از تاريخ صدور چك 95/6/13 لغايت يوم الوصول طبق شــاخص ســاالنه بانك 
مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز 

قابل تجيددنظر در محاكم محترم دادگسترى قروه مى باشد. م الف/246
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان قروه

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى جالل فرازى فرزند احمد با تسليم دو برگ استشهاديه كه به تاييد و گواهى 
امضاء دفتر اســناد رســمى 96 قروه رســيده مدعى است كه ســند مالكيت يك باب 
ساختمان تحت پالك 4736 فرعى از 63 اصلى واقع در بخش 5 اسفند آباد كردستان 
كه ذيل ثبت 4684 صفحه 336 جلد 26 به شماره سريال 731556 سرى ه كه بنام 
وى صادر و تسليم گرديده و به موجب سند رهنى شماره 8180 مورخه 1395/4/2 
در قبــال مبلغ 650000000 ريــال به مدت 50 ماه در رهن بانــك ملت قرار دارد 
بعلت ســهل انگارى مفقود شده لذا تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى را نموده اند 
لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى مى 
شــود تا چنانچه شــخص يا اشخاص ديگر نسبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله و 
با وجود اصل سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشند از تاريخ انتشار آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتباً همراه با اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين 
اداره تســليم نمايند بديهى است اگر ظرف مدت مرقوم اعتراضى واصل نگردد و يا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشــود اداره ثبت ســند المثنى را طبق 
مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد و در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبنى بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه 
آن به متقاضى المثنى تسليم واصل سند به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. تاريخ 

1396/4/26- م الف/249
رئيس ثبت قروه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان ها: خانم ها 1- ســيده زهرا 2- سيده ثويبه 3- سيده ميترا 4- سيده 
رقيه 5- ســيده زينب همگى با شهرت رضايى فرزندان عطااله ، خوانده: خانم سيده 
فردوس رضايى فرزند عطاءاله ، وقت رسيدگى: روز 1396/6/5 ساعت 9 صبح ، نظر 
به اينكه خواهان ها دادخواستى بطرفيت خوانده فوق به خواسته ابطال تقسيم نامه 
به اين شعبه تقديم نموده وقت رسيدگى تعيين و پرونده به كالسه 950094 ثبت 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ها و 
تجويز دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در 
امــور مدنــى مراتب براى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج تا با اطالع از 
وقت رسيدگى ظرف مدت يك ماه قبل از حلول وقت جهت دريافت برگ دادخواست 
و ضمائم و اعالم آدرس به اين دادگاه  مراجعه  نمايد و جهت رسيدگى در اين دادگاه 

حاضر شويد عدم حضور مانع از وقت رسيدگى نخواهد بود. م الف/247
مدير دفتر دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قروه

آگهى حصر وراثت
خانم كوكب، شــهرت: شــاه يتيم زاده ، نام پدر: عبده، بشناســنامه 911 صادره 
از دزفول درخواســتى بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديــم و توضيح داده 
كه 335/1/96ح مرحوم منور، شــهرت شــاه يتيم زاده، بشناسنامه 29277 صادره 
دزفــول در تاريــخ 86/12/13 در دزفول اقامتگاه دائم فــوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضى از باال دختر متوفى ، پرونده كالســه 335/1/96 ح در شــورا ثبت شد. 
اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس 
اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه 
بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف دزفول – محمدرضا عبدى دزفولى

متن آگهى
در خصوص تجديدنظر خواهى خانم / آقاى ســتار قنبرى خوشــخو و غيره بطرفيت على صفدر رضايى نســبت 
به دادنامه شــماره 950883 صادره از اين شــعبه به شما ابالغ ميشود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آئين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى چنانچه پاســخى دارى ظرف  ده روز پس از رويت اين آگهى به 
اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد در غير اينصورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارســال 

ميگردد. م الف/540
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى حصر وراثت
خانم عبدالكريم، شهرت: اسمعيلى دزفولى ، نام پدر: عبدالرضا، بشناسنامه يك 
صادره از دزفول درخواســتى بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح 
داده كــه 326/1/96ح مرحوم صديقه خانم، شــهرت گردل، بشناســنامه 33122 
صادره دزفول در تاريخ 96/3/13 در دزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند 
از 1- متقاضى از باال 2- عظيم اســمعيلى زاده بــه ش ش 48692 دزفول 3- صفر 
اسمعيلى دزفولى به ش ش 4728 دزفول (پسران متوفيه) 4- مهين اسمعيلى زاده 
به ش ش 48693 دزفول 5- هاجر اســمعيلى دزفولــى به ش ش 386 دزفول 6- 
مهرى اســمعيلى زاده به ش ش 48694 دزفول 7- فاطمه سلطان اسمعيلى دزفولى 
به ش ش 197 دزفول (دختران متوفيه) والغير ، پرونده كالســه 326/1/96 ح در 
شــورا ثبت شد. اينك با انجام تشــريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى 
مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 
آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و 

رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف دزفول – محمدرضا عبدى دزفولى

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139460324001003291 مورخ 94/7/7 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض خانم شمســى خدرى فرزند رضا صادره از ديلم را در شــش دانگ يك باب خانه به مســاحت 205/84 
مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه 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 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 مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 96/4/26- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/5/10 - م الف/439
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

دادنامه
پرونده كالسه 9509982211700467 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9609972210600467- شاكى: آقاى مرتضى محمديان فرزند بشير به نشانى تهران بزرگراه 
فتح خ خليج چهارراه خليج روبه روى مسجد پ 13- متهم: آقاى حسين زهره وندى فرزند بهرام على به نشانى دماوند 
گيالوند فاز يك فرهنگيان خيابان نيايش پالك 53- اتهام: ضرب و جرح عمدى (راى دادگاه) در اين پرونده حسين 
زهره وندى متهم است به ايراد صدمه بدنى عمدى نسبت به شاكى به هويت مرتضى محمديان ، دادگاه با عنايت به 
شكايت شاكى و گزارش مرجع انتظامى و اظهارات گواه و گواهى پزشكى قانونى و كيفرخواست اصدارى و عدم حضور 
متهم با وصف احضار از طريق نشر آگهى و ساير امارات و قرائن از جمله متوارى بودن متهم انتساب بزه انتسابى به 
وى را محرز دانسته و مستنداً به مواد 449 و559 714 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم موصوف را به 
پرداخت دو دهم درصد از ديه كامله بابت ارش  تورم ساعد راست و يك دوم از يك و نيم دينار بابت سرخ شدگى 
ســاعد راست در حق مرتضى محمديان فرزند بشير محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از 

تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس به لحاظ ميزان ديه قطعى مى باشد. م الف/557
رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دماوند

متن آگهى
خواهان / شــاكى عليرضا ترابى محســنى دادخواســتى به طرفيت خوانده /متهم مســعود مقدمى تبريزى به 
خواســته الزام به تنظيم ســند رسمى ملك و تسليم مبيع (تحويل مورد معامله) مالى غيرمنقول تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان شهرستان دماوند نموده كه جهت رسيدگى به شعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان دماوند واقع در شهرستان دماوند ارجاع و به كالســه 9609982210300147 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1396/06/12 و ســاعت 09/00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و 
درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم داخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/563
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى
خواهان / شــاكى ســهراب صافى دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم امين درخشان و محمدرضا سعيدى 
به خواسته تاييد فسخ قرارداد (مالى) و مطالبه خسارات دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
دماوند نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان دماوند واقع در 
شهرستان دماوند ارجاع و به كالسه 9609982210300182 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/06/11 
و ســاعت 12/00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى 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/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/561
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)  دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 960444 در پرونده كالســه فوق براى سجاد عباســى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و توهين و فحاشى 
تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/5/29 ساعت 
9/30 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
174 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر 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.م الف/552
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)   دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 960448 در پرونده كالســه فوق براى سيد مهدى آقاى لقايى به اتهام تحصيل مال مسروقه تقاضاى كيفر 
نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/5/29 ساعت 11/00 تعيين 
گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد.م الف/554
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالسه 960088 اجراى احكام مدنى دماوند موضوع دستور فروش ملك مشاع پالك 81 
فرعى از 68 اصلى روح افزاء، خواهان آقاى على اصغر ملك جعفرى فرزند محمد به طرفيت خواندگان محسن و حميد 
و نيره و امير و احسان و مهسا و فاطمه همگى ملك جعفرى و زين العابدين و حامد و ندا خوئينى و معصومه كشاورز مى 
باشد كه پس از توقيف كارشناسان محترم آقاى محسن مزينى و سيد مهدى حسينى به شرح ذيل نسبت به ارزيابى 
پالك اقدام نموده است كه آقاى مزينى بابت باغ و آقاى حسينى بناى ملك را ارزيابى نمودند با سالام ، احتراما عطف 
به پرونده كالســه 960088 در خصوص دعوى آقاى على اصغر ملك جعفرى به طرفيت محســن ملك جعفرى و غيره 
و در اجراى قرار كارشناسى صادره اينجانب كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و عزيمت به محل وقوع ملك در 
معيت و با راهنمايى محكوم له و معاينه محل و انجام بررسى هاى كارشناسى نظريه خود را به شرح ذيل به استحضار 
مى رســاند قرار كارشناســى: ارزيابى عرصه و اشــجار شــش دانگ پالك 81 فرعى از 68 اصلى روح افزاء دماوند 
وضعيت ثبتى ملك مورد كارشناسى: به موجب سند مالكيت تك برگى ابرازى به شماره 556256 دو سهم مشاع از 
ســيزده ســهم عرصه ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 1635/9 مترمربع با حق استفاده از آب ، طبق قانون ملى 
شدن آبهاى كشور به پالك 81 فرعى از 68 ا صلى واقع در روح افزاء دماوند ذيل ثبت 126859 صفحه 76 دفتر 
جلد 767 در تايخ 94/4/14 به نام آقاى على اصغر ملك جعفرى ثبت و سند مالكيت صادره شده است حدود اربعه 
ملك وفق سند مالكيت و نقشه ثبتى مى باشد وضعيت و موقعيت محل مورد ترافع ملك مورد كارشناسى قطعه زمينى 
است مشجر و محصور و مثلثى شكل به مساحت 1635/9 مترمربع مشتمل بر بناى احداثى و اشجار موجود كه در 
اراضى روح افزاء دماوند و در محدوده باغات و محلى به مختصات جغرافيايى 3954431 و utm39 s596962 واقع 
شده است همچنين بر اساس مندرجات سند مالكيت و به موجب نامه شماره 8023-94/3/31 شهردارى دماوند ، 
مقدار 489/3 مترمربع از اين ملك اصالحى دارد و اين مساحت از مساحت كل سند مالكيت مى بايست كسر گردد 
بنابراين مســاحت ملك مورد كارشناســى پس از اصالحى به مقدار 1146/6 مترمربع مى باشد اعيانيهاى واقع در 
ملك: در ملك مورد كارشناسى يك دستگاه بناى مسكونى قديمى ساز و انبارى وجود دارد كه بر اساس نقشه اصالحى 
قسمت اعظم اين بناها در حريم واقع شده است در ساير قسمتهاى ملك انواع اشجار مثمر شامل: تعداد دو اصله 
درخت گردو با قطر قريبى 65 سانتيمتر تعداد سه اصله درخت گردو با قطر تقريبى 40 الى 50 سانتيمتر تعداد يك 
اصله درخت گردو با قطر تقريبى 35 سانتيمتر تعداد شش اصله درخت گردو با قطر تقريبى 20 الى 30 سانتيمتر 
تعداد نه اصله درخت گيالس با قطر تقريبى 20 الى 30 سانتيمتر و تعدادى از انواع درختان سيب، گوجه سبز و غيره 
با تراكم نسبتاً زياد وجود دارند. نظريه: با توجه به مطالب معروضه به شرح گزارش موارد ذيل اعالم نظر مى گردد 
1- به موجب سند مالكيت تك برگى  ابرازى به شماره 556256 دو سهم مشاع از سيزده سهم عرصه ششدانگ يك 
قطعه باغ به مساحت 1635/9 مترمربع با حق استفاده از آب طبق قانون ملى شدن آبهاى كشور به پالك 81 فرعى 
از 68 اصلى واقع در روح افزاء دماوند ذيل ثبت 126859 صفحه 76 دفتر جلد 767 در تاريخ 94/4/14 به نام 
آقاى على اصغر ملك جعفرى ثبت و سند مالكيت صادر شده است 2- ملك مورد كارشناسى بصورت مثلثى شكل و با 
كاربرى باغات و در محدوده اراضى روح افزاء دماوند واقع شده است به موجب مندرجات سند مالكيت مساحت ملك 
پس از كســر حريم و اصالحى به مقدار 1146/6 هزار و يكصد و چهل و شــش متر و شصت دسيمتر مترمربع مى 
باشد 3- ششدانگ عرصه و اشجار اين ملك از قرار هر مترمربع 16000000 ريال معادل يك ميليون و ششصد 
هــزار تومــان جمعاً به مبلغ 18345600000 ريال هجده ميليارد و ســيصدو چهل و پنج ميليون و ششــصد هزار 
ريال معادل يك ميليارد و هشتصد و سى و چهار ميليون و پانصد و شصت هزار تومان به عنوان قيمت پايه مزايده 
ارزيابى و اعالم نظر مى گردد احتراماً در خصوص كالسه پرونده شماره 960088 مبنى بر ارزيابى اعيانى ملك واقع 
در دماوند بلوار شهردارى ك پنجم پ 4 پس از بازديد از محل تعرفه گرديده و با عنايت به بررسى هاى بعمل آمده و 
مطالعه مندرجات پرونده گزارش كارشناسى بشرح ذيل تقديم مى گردد مشخصات ثبتى و وضعيت موجود ملك: پالك 
ثبتى به شــماره 8 فرعى از 68 اصلى شــماره ثبت 126859 صفحه 76 دفتر 767 ملك و و محل آن: عرصه زمين( 
وضعيت طلق خاص) به شماره 81 فرعى از 68 اصلى بخش ندارد حوزه ثبت ملك دماوند استان تهران به مساحت 
1635/90 مترمربع (حدود و مشخصات طبق مندرجات سند مالكيت) ملك تقريبا به صورت مثلثى شكل و در حال 
حاضر به صورتى كه اضالع شمال و شرق و وجنوب آن ديوارهاى سنگ الشه و نيز خشت و گل ملك و ضلع شرقى آن 
محدود به ديوار سنگى و آجرى مجاور بوده و مشتمل بر دو دستگاه ساختمان احداثى قديمى مجزا از هم در قسمت 
هاى جنوب شرقى و جنوب غربى و نيز طويله و باربند مخروبه در قسمت شمالى ملك با مشخصات ذيل مى باشد طويله 
و باربند قسمت هاى شمالى ملك قديمى با ورق هاى شيروانى و چوب و مخروبه و تقريبا غير قابل استفاده بناى جنوب 
شرقى قديمى و با قدمت حدود سى سال و زير بناى كل تقريبى 223/20 مترمربع مشتمل بر دو طبقه زير زمين به 
مساحت 109/50 مترمربع و كاربرى انبارى و تاسيسات و همكف به مساحت 113/70 مترمربع و كاربرى مسكونى و 
با مشخصات اسكلت نيمه فلز و سازه بنايى سقف زير زمين طاق ضربى و سقف همكف به صورت كاذب و بام شيروانى 
سيستم گرمايش موتورخانه و رادياتور بوده كه در چند سال اخير مورد بازسازى و ترميم و رنگ آميزى واقع گرديده 
است بناى جنوب غربى قديمى و با قدمت بيش از چهل و پنج سال و زيربناى كل تقريبى 154 مترمربع مشتمل بر 
دو طبقه زيرزمين به مســاحت 54 مترمربع و كاربرى انبارى و طويله و همكف به مســاحت 100 مترمربع و كاربرى 
مسكونى و با مشخصات : سازه بنايى سقف ها چوبى ، و بام شيروانى مى باشد ملك داراى يك انشعاب آب شهرى دو 
انشعاب برق شهرى دو انشعاب گاز شهرى و يك خط تلفن شهرى مى باشد طبق مندرجات پرونده شهردارى كاربرى 
پالك در طرح هاى شــهرى به صورت باغات درج گرديده و قســمت هايى از حدود اربعه در شمال و غرب و جنوب در 
حريم معابر واقع كه قسمت هايى از ديوار و اشجار و بناهاى فوق الذكر را نيز شامل مى گردد و مساحت عرصه پس 
از اصالحى 1146/6 مترمربع درج گرديده اما طبق مندرجات سند مالكيت 489/30 مترمربع از پالك در حريم واقع 
گرديده است گواهى پايان كار يا عدم خالف در خصوص بناهاى مذكور مشهود نبوده است نظريه كارشناسى: با عنايت 
به جميع جهات و كليه عوامل موثر در ارزيابى و مندرجات فوق و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديون مربوطه و در 
صورتيكه منعى براى انتقال و تنظيم اسناد رسمى نباشد ارزش ريالى اعيانى هاى موجود در ملك مشتمل بر ابنيه 
و محدثات و ديوار و انشعابات شهرى به شرح فوق برابر با يك ميليارد و هشتاد ميليون ريال معادل يكصدو هشت 
ميليون تومان اعالم مى گردد (الزم به ذكر است براى واحد مسكونى طبقه فوقانى از ساختمان جنوب شرقى پالك 
و انشعابات شهرى مربوطه ، مبلغ سيصد و هشتاد ميليون ريال معادل سى و هشت ميليون تومان از كل مبلغ فوق 
منظور گرديده است) و جمعا عرصه و اعيان را هر دو كارشناس 19425600000 ريال به عنوان قيمت پايه مزايده 
اعالم نموده اند نظريه به طرفين ابالغ شده كه مصون از اعتراض مانده است مزايده از قيمت پايه كارشناس آغاز 
خواهد شد به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده فى المجلس مبلغ 10 
درصد قيمت آن را به حساب سپرده 2171299027006 دادگسترى دماوند نزد بانك ملى دماوند واريز نمايد و 
الباقى را حداكثر ظرف مدت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و ضمناً توضيح اينكه شركت 
كنندگان در مزايده بايســتى مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد 
و قبض آن را قبل از ساعت 10 صبح روز مزايده تحويل دفتر اجراى احكام مدنى نمايند افراد و اشخاصى كه مبلغ 
10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب سپرده واريز ننمايند در مزايده شركت داده نمى شوند و در ادامه حداكثر 
ظرف مدت يك ماه چنانچه برنده مزايده الباقى را در مهلت مقرر در قانون به حساب سپرده واريز ننمايد مزايده باطل 
و تجديدخواهد شــد و مبلغ ده درصد واريزى پس از كســر هزينه اجرا به نفع دولت جمهورى اسالمى ضبط خواهد 
شد وقت مزايده 1396/5/15 ساعت 10 صبح تعيين شد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع 

مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند. م الف/520
دادورز دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

رونوشت آگهى حصر رواثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت آقاى يوســف حكيم دادزهى داد فرزند پيرداد بشناســنامه 353 به شــرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 9609985500900236 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پيرداد حكيم دادزهى داد بشناسنامه 1730 در تاريخ 1385/5/13 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آنمرحوم منحصر است به 1- خواهان با مشخصات سجلى 
فوق فرزند متوفى 2- حمزه حكيم دادزهى داد ش ش 352 صادره از سرباز فرزند متوفى 3- محمد حكيم دادزهى 
داد به ش ش 354 صادره از راسك فرزند متوفى 4- زيبا حكيم دادزهى داد به ش ش 4152 صادره از نيكشهر 
فرزند متوفى 5- شــريفه حكيم دادزهى داد به ش ش 356 صادره از ايرانشــهر فرزند متوفى 6- اســماء حكيم 
دادزهــى داد بــه ش ش 6690134407 صادره از قصر قند فرزند متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در 
خواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1385
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

دادنامه
پرونده كالســه 9509988130100834 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار تصميم 
نهايى شماره 9509978130101183 ، خواهان: آقاى على اكبر هاشمى فرزند صفرقلى به نشانى استان همدان 
شهرستان بهار شهر بهار خ شهيد مطهرى كوجه كوشكى ، خواندگان: 1- آقاى حسين دستمالچيان 2- فاطمه اعالء 3- 
آقاى حسن دستمالچيان 4- آقاى حسينعلى قراگوزلو 5- آقاى اسماعيل دستمالچيان 6- آقاى مرتضى دستمالچيان 
همگى به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام به تنظيم سندر سمى ملك ، دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در اين پرونده خواسته خواهان آقاى 
على اكبر هاشمى فرزند صفرقلى به خواسته الزام خواندگان به انتقال قطعى شش دانگ سند عرصه پالك شماره 
10187 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى از 2470 به طرفيت حسين على قراگوزلو و مرتضى و حسين و حسن 
و اسماعيل همگى دستمالچيان و خانم فاطمه اعالء مطرح و اظهار داشته من مالك اعيانى پالك فوق هستم كه مالكين 
طبق قانون اصالحات ارضى بايد عرصه را به نام اين جانب انتقال مى داند ولى آدرسى از آنان ندارم و معلوم نيست 
كجا هستند با احضار خواندگان در جلسه دادرسى حاضر نشده و مستندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد و 
دفاعى باقى مانده و دادگاه براى تطبيق سند با محل قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر كه كارشناس سند را با محل 
تطبيق و كروكى تنظيم نموده لذا دادگاه مستنداً به ماده 31 قانون اصالحات ارضى كه مالك مى بايد عرصه زمينهاى 
فوق را مجانا به زارع انتقال دهد لذا دادگاه خواسته خواهان را قابل پذيرش دانسته و با توجه به اينكه انتقال بعدى 
به بنياد تاثيرى در موضوع اين انتقال ندارد زيرا اين انتقال قهرى وقانونى صورت گرفته اســت لذا حكم به الزام 
خواندگان به انتقال قطعى شــش دانگ عرصه پالك شــماره 10187 فرعى از 139 اصلى مفروز و مجزى از 2470 
واقع در بهار بخش چهار ثبتى در حق خواهان صادر و اعالم مى  دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز قابل 

واخواهى و پس از مدت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان همدان مى باشد. م الف/1715
رئيس شعبه اول محاكم عمومى حقوقى بهار

دادنامه
به تاريخ 96/3/24- پرونده كالسه 111/155/96ح، دادنامه 399/96- مرجع رسيدگى كننده: شعبه 111 
شوراى حل اختالف بهار ،خواهان: شعبان قراخانى فرزند محمدجعفر ساكن بهار خ سيمترى كوچه شهيد يگانه پالك 
2- خوانده: هاشم رضوانى ساكن مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه ، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدى امضاء كنندگان زير تشــكيل شــده و با توجه به محتويات پرونده ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دادخواست آقاى شعبان 
قراخانى فرزند محمد جعفر بطرفيت آقاى هاشم رضوانى دائر بر خواسته مطالبه وجه به مبلغ 134/040/000 ريال 
به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه به شرح ستون خواسته شورا باعنايت به جميع اوراق و محتويات 
پرونده لحاظ مفاد و دادخواست تقديمى و اظهارات خواهان به شرح صورتجلسه وقت رسيدگى به مورخ 96/3/21 
اظهارات گواه تعرفه شده از سوى خواهان و اينكه خواهان جهت اثبات ادعاى خويش در ستون خواسته به شهادت 
شــهود استناد نمودند و شهود تعرفه شــده طى تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسى مدنى جهت اجراى قرار در 
حضور اعضا شورا به شرح اظهارات گواه منضم به صورت جلسه به وقت رسيدگى مورخه فوق اداى گواهى نمودند 
كه مدلول گواهى آنان مويد صحت ادعاى خواهان و مديونيت خوانده به ميزان خواسته مقرر بوده و اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ قانونى وقت رســيدگى و صرف نظر از بارنامه هاى اســتنادى در جلسه دادرسى حاضر نگرديده وكيلى 
معرفى نكرده و اليحه اى ارســال ننمودند لذا شــورا بر اين اســاس دعوى خواهان صرف نظر از موارد اســتنادى را 
وارد و ثابت دانســته و مســتنداً به مواد 198و229و241 قانون آيين دادرســى مدنى و اصل عدم زياده حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 4/100/000 ريال بعنوان 
هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى به 
خوانده قابل واخواهى و متعاقباً ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهرستان بهار مى باشد و نسبت 
به قسمت دوم خواسته مبنى بر مطالبه خسارت تاخير در تاديه با توجه به تصريح تبصره ذيل ماده 515 قانون آيين 
دادرسى مدنى كه خسارت فوق صرفا در موارد مصرح قانونى قابل مطالبه مى باشد و اينكه خسارت فوق از موارد 
قانونى نمى باشــد لذا شورا اين قسمت از خواســته خواهان را شايسته اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 1257 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر بيحقى خواهان را صادر و اعالم ميدارد و حكم صادر ظرف مهلت بيست روز پس 

از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهرستان بهار مى باشد. م الف/1720
قاضى حوزه 111 شوراى حل اختالف بهار

آگهى تحديد حدود اختصاصى شهرستان نهاوند
به اســتناد به مواد 14 و 15 قانون ثبت اســناد و امالك كشور تحديد حدود اختصاصى قسمتى از بخش يك 
شهرســتان نهاوند ششدانگ پالك 2627 اصلى (سه دانگ سهم موقوفه شكراله شعبانى با نمايندگى اداره اوقاف 
و امور خيريه شهرســتان نهاوند و ســه دانگ ســهم وراث رمضان آورزمانى) جهت اطالع عموم آگهى مى گردد تاريخ 
تحديد حدود پالك فوق روز يكشــنبه مورخ 1396/5/22 ســاعت ده صبح مى باشد لذا مراتب به موجب ماده 14 
و 15 قانون ثبت به صاحبان و مجاورين پالك مذكور به وســيله اين آگهى اعالم مى گردد روز و ســاعت مقرر در اين 
آگهى در محل وقوع ملك حضور به هم رســانند و چنانچه خود يا نماينده قانونى آنها در محل حاضر نباشــند تحديد 
حدود بعمل آمده و واخواهى تا يكماه بعد از تحديد حدود از طريق اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند پذيرفته خواهد 

شد. تاريخ چاپ 1396/4/26
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك نهاوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر بــه اينكه خواهان معصومه زارع زردينى دادخواســتى به خواســته نفقه به طرفيت محمد امين ســليم 
به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
340/96 ثبت و براى تاريخ 96/6/13 ساعت 18/00 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب 
نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رســيدگى جهت دريافت نســخه ثانى به دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند. انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى حصر وراثت نامحدود
در تاريخ 96/4/21 آقاى / خانم نصرت شــهركى فرزند حسين به شماره شناسنامه 5338955474 متولد 
1338 از ايــن شــورا در خواســت گواهى حصــر وراثت را نموده كه به كالســه 960210/ دو ثبت دفتر شــوراى 
حل اختالف گرديده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان ميثم شــهركى زاد فرزند ملك داد به شــماره شناسنامه 
5339903214 متولد 1365 صادره از حوزه روستايى زهك در اقامتگاه دائمى خود زهك درگذشته وورثه حين 
الفوت وى عبارتند از 1- متقاضى (خواهان) با مشــخصات فوق مادر متوفى كه بجز افراد فوق وراث ديگرى ندارد 
اينك با تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت و در يكى از جرائد كثيراالنتشار كشور آگهى شود تا 
چنانچه كســى اعتراضى دارد يا وصيتنامه اى از متوفى نزد وى باشــد ظرف مدت يكماه از تاريخ نشــر آگهى به اين 
شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد و وصيتنامه رســمى و ســرى كه بعد از اين موعد ابراز شــود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره دو زهك

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى غالمحسين موكل به شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به كالسه 445/96 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا موكل بشماره شناسنامه 74 در تاريخ 96/4/15 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منير خادمى فرزند سيد 
حسين به ش ش 11 همسر 2- غالمحسين موكل فرزند رضا به ش ش 3 -3- فاطمه موكل فرزند رضا به ش ش 
289 -4- على موكل فرزند رضا به ش  ش380 -5- محمد موكل فرزند رضا به ش ش 2160 -6- ستايش موكل 
فرزند رضا به ش ش 277  (همگى فرزندان متوفى والغير) . اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

مفقودى 
برگه سبز سوارى پرايدجى تى ايكس آى رنگ نقره اى مدل 1388بشماره شهربانى ايران 78- 454 ط 75 
بشــماره شاسى S1412488265437 و شــماره موتور 2950920 بنام تهمينه كشتى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

برگ ســبز وكارت خودرو ســوارى پيكان مدل 1378 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران55- 816 ى 55 
بنام اينجانب على بوژمهرانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد 

كليــه مــدارك اعم از برگ ســبز، ســندكمپانى وكارت  و بيمه نامه خودرو ســوارى پرايد مــدل 1384 رنگ 
سفيدروغنى بشماره پالك ايران32- 294 ى 84 بشماره موتور 01361227 و شماره شاسى 1412284708079 

بنام اينجانب زهرا برزنونى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
 

كليه مدارك اعم از برگ ســبز، ســندكمپانى موتورســيكلت پيشــتاز مدل 1387 رنگ مشكى بشماره پالك 
مشــهد15-59375 بشماره موتور 41282 و شــماره تنه8702916 بنام اينجانب اميدشكوريان مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

 NAS431100S5821083 برگ سبز خودرو پرايد مدل 94 رنگ سفيد روغنى ش موتور5341438شاسى
پالك 82-596ط31 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

بــرگ ســبز پــژو 405 تيــپ TU5SLX مــدل 94 خاكســترى متــال پــالك 99-974هـــ36 ش موتــور 
139B0099515 شاسى NAAM31FE4FK721090 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

بــرگ ســبز اتومبيل ســوارى پرايد ســايپا 141 آى، رنگ نوك مــدادى متاليك مدل 1388 شــهربانى 72-
162د56 ش موتور2860770 شاسى S1482288284426 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

آگهى ابالغ اجراييه 
محكوم عليهم مجهول المكان مرتضى و موســى بائى طبرى و فاطمه سمندچيان و سيد مهناز شاكرى به موجب 
درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 9509971110500976 محكوم هستند به 
پرداخــت تضامنى مبلغ 386,612,919 ريال بابت اصل خواســته و  26,068,710 ريال بابت هزينه دادرســى و 
حق الوكاله  نماينده حقوقى و مبلغى بابت خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد مورخ 93/11/19 تا زمان اجرا 
در حــق محكوم له و مبلغى بابت نيم عشــر در حــق دولت.رأى صادره غيابى اجرا به اعمــال تبصره 2 ماده 306 ق 

آ د م است.م/الف
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى بابل-زهرا على اكبرى  كشتلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظر به اين كه شــاكيه عذرا ســاكت ف اسماعيل شكايتى را عليه تقى ســاكت ف محمدعلى مبنى بر توهين و 
تهديد به شــماره پرونده 960461 در اين شــعبه دادگاه مطرح كه در حال رسيدگى مى باشد و وقت رسيدگى به 
تاريخ 96/7/24 ســاعت 9:30 صبح صادر گرديده و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
ممكــن نگرديده اســت،بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب بــا درج در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا در وقت رســيدگى فوق در اين شــعبه دادگاه جهت پاســخ گويى به 

اتهام خويش حاضر شود.م/الف96/125
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دادگسترى  مياندرود-مجيد روحى المشيرى

دادنامه
پرونده كالسه:9509981985700026 شــاكى:محمدعلى معافى ف قلى متهمين:1-يوسف صفرى2-رضا 
عبدى3-مصطفى اكبرى رأى دادگاه:برابر كيفرخواست شماره 9510431985001325-95/12/22 صادره از 
ســوى دادســراى عمومى و انقالب مياندرود آقاى رضا عبدى ف عزيزا... فعال مجهــول المكان 2-مصطفى اميرى ف 
درويشــعلى 3-يوســف صفرى ازنى ف عبدالعلى فاقد سابقه كيفرى متهم هستند به فحاشى نسبت به تمام شاكى 
ها و مشــاركت در تخريب عمدى خودروى شــاكى حســن جرگانى و تراكتور شاكى حسن معافى و محمد عرب خزائلى 
متهم هســت به تهديد و قدرت نمايى با تبر براســاس مجموع اوراق پرونده تنها ادله ابرازى شــاكى ها گواهى يك 
گــواه بــوده كه صرفا مجموعا اقدامات متهم رديف اول را تاييد نموده اســت و نســبت به ســاير متهمين اظهاراتى 
نداشــته و از طرفــى با توجه به ادعاى وى كه بيان داشــته كــه هيچ  گونه ضرب و جرحى بين شــاكى ها و متهمين 
صورت نگرفته و تنها كســى كه مورد ضرب قرار گرفته خودش بوده اســت از اين روى دادگاه اظهارات گواه را به 
كيفيتى ندانسته تا موجبات ايقان قضايى بر تعقيب كيفرى و النهايه صدور حكم محكوميت ايشان را فراهم نمايد 
لذا دادگاه به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتى مستندا به اصل 37 قانون اساسى و قاعده فقهى اصاله البرائه و اصل 
قانونى بودن جرائم و مجازات ها رأى برائت ايشــان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف96/127
رضايى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى مياندرود

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونــده نيابتــى به كالســه 960131 اجراى احكام مدنــى محكوم عليه احمد رازقــى منصور به پرداخت 
2532644263 ريــال اصل خواســته درحق محكوم له و مبلغ 126,632,214 ريــال بابت هزينه اجرايى در حق 
صندوق دولت محكوم گرديد .محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك قطعه 
زمين 4000 متر به شــماره پالك 310 فرعى از 12 اصلى بخش 9 ملك مذكور طبق نظر كارشناســى شماال به طول 
50متر به جاده احداثى به عرض 15 مترى جنوبا به طول 50 متر به متصرفى مالكين پالك 321 فرعى از 12 اصلى 
شــرقا بــه طول 80 متر به جــاده احداثى غربا به طول 80 متــر به متصرفى پالك 311 فرعــى از 12 اصلى عرصه 
تعرفه شــده دو  ضلع آن خيابان و زمين ماســه اى و خاكى و با ديوار بلوكى محصور شــده ارزش كل ملك تعرفه 
شــده باتوجه به موقعيت مكانى و ابعاد و قواره و مشــخصات 3,450,000,000 ريال برآورد شده ، ملك مذكور در 
تاريخ 96/5/10 روز سه شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى داگسترى مياندرود از طريق مزايده به 
فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى است كه باالترين قيمت را 
قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت 
خواهــد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را بــه صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت ســپرده توديعى 
پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى اســت تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات 

قانونى خواهد بود.م/الف96/126
مديردفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى امير حسين رستم فرزند على داراى شناسنامه شماره 2136 به شرح دادخواست به كالسه 961200 
از اين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه متوفى على 
رستم به شناسنامه شماره 96 در تاريخ 1390/10/4 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به1- ابوالفضل رســتم فرزند على ش ش 118 نســبت با متوفى فرزند 2- اميرحسين 
رســتم فرزند على ش ش 2136 نســبت با متوفى فرزند 3- سوســن رســتم فرزند على ش ش 119 نســبت با 
متوفى فرزند 4- زهرا رســتم فرزند على ش ش 356 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه رســتم فرزند على ش 
ش 357 نسبت با متوفى فرزند 6- نرگس رستم فرزند على ش ش 28260 نسبت با متوفى فرزند 7- شيرين 
رســتم فرزند على ش ش 28261 نســبت با متوفى فرزند 8- مهين اســتاد حسين فرزند على اكبر ش ش 337 
نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست 
مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم شــهين ميرزا گل فرزند حيدرعليداراى شناســنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به كالسه 961211 
از ايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثــت نامحــدود را نموده وچنيــن توضيح داده اســت كه متوفى 
محســن مهديزاده قوناققران به شناســنامه شــماره 8 در تاريخ 1396/1/14 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- محمدرضــا مهديزاده قوناققران فرزند محســن ش ش 
0370764250 نسبت با متوفى فرزند 2- على رضا مهديزاده قوناققران فرزند محسن ش ش 0370764269 
نســبت با متوفى فرزند 3- حســين مهديزاده قوناققران فرزند محســن ش ش 0371587638 نسبت با متوفى 
فرزند 4- عباس مهديزاده قوناققران فرزند محســن ش ش 0372009808 نســبت با متوفى فرزند 5- شهين 
مهديزاده قوناققران فرزند محســن ش ش 3 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقايحسين سعادتمند فرزند قاسم داراى شناسنامه شماره 4937 به شرح دادخواست به كالسه 961180 
از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه متوفى قاسم 
ســعادتمند به شناســنامه شــماره 1412 در تاريخ 1395/11/4 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- اصغر ســعادتمند فرزند قاســم ش ش 1825 نســبت با متوفى فرزند 
2- جواد ســعادتمند فرزند قاســم ش ش 5 نســبت با متوفى فرزند 3- حسين ســعادتمند فرزند قاسم ش ش 
4937 نســبت با متوفى فرزند 4- اشــرف ســعادتمند فرزند قاســم ش ش 105892 نســبت با متوفى فرزند 
5- مريم ســعادتمند فرزند قاســم ش ش 714 نســبت با متوفى فرزند 6- اكرم سعادتمند فرزند قاسم ش ش 
4938 نســبت با متوفى فرزند 7- اعظم ســعادتمند فرزند قاســم ش ش 6 نســبت با متوفى فرزند 8- راضيه 
عرب مومن آبادى فرزند عباس ش ش 9 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 
361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد كاظم ســحرى فرزند محمدآقا داراى شناســنامه شــماره 16558 به شــرح دادخواست به كالسه 
961176 از ايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
متوفى قمرالملوك اوحدى به شناســنامه شــماره 160 در تاريخ 1396/4/14 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- محمد على ســحرى فرزند محمد آقا ش ش 325 نســبت 
با متوفى فرزند 2- محمدجعفر ســحرى فرزند محمد ش ش 674 نســبت با متوفى فرزند 3- محمدكاظم ســحرى 
فرزنــد محمد آقا ش ش 16558 نســبت با متوفى فرزند 4- محمدمهدى ســحرى فرزنــد محمد آقا ش ش 751 
نســبت با متوفى فرزند 5- زهرا ســحرى مردمكوهى فرزند محمد آقا ش ش 73 نسبت با متوفى فرزند6- ربابه 
ســحرى فرزند محمد آقا ش ش 579 نســبت با متوفى فرزند 7- فاطمه ســحرى فرزند محمد ش ش 29 نســبت 
بــا متوفــى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت 
مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى صفارى فرزند على محمد داراى شناسنامه شماره 264 به شرح دادخواست به كالسه 961161 
از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه متوفى ربابه 
اســديان به شناسنامه شــماره 376 در تاريخ 1396/2/30 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- محمد اســديان فرزندحســين ش ش 91308 نســبت با متوفى برادر 2- 
ابوالقاســم اسديان فرزندحســين ش ش 91310 نســبت با متوفى برادر 3- محمدحسين اسديان فرزندحسين 
ش ش 91311 نســبت با متوفى برادر 4- فاطمه اســديان فرزندحسين ش ش 91309 نسبت با متوفى خواهر 
5- مهدى صفارى فرزند على محمد ش ش 264 نســبت با متوفى زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

آگهى اجرائيه
اجرائيه شماره اجرائيه 9610422520900116 شماره پرونده 9409982520900190 شماره بايگانى 
شــعبه: 940191  مشــخصات محكوم له محسن نعمت پور فرزند اسداله به نشــانى قم، خ امام، 20 مترى شهيد 
بهشــتى، كوچه 5، پ 77  مشــخصات محكوم عليه: بابك امين املشى محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم به 
شماره پرونده 9409982520900190 و شماره دادنامه 9509972520900534 محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 44330000 ريال بابت اصل دين و نيز هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر 

دولتى هزينه اجراى احكام
مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – جعفر مرادى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حجت صفا فرزند فيض الهداراى شناسنامه شماره 306 به شرح دادخواست به كالسه 961178 از اين 
دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه متوفى بتول صفا به 
شناسنامه شماره 32 در تاريخ 1395/8/27 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به1- اسماعيل صفا فرزند فيض اله ش ش 62 نسبت با متوفى فرزند 2- شعبانعلى صفا فرزند فيض 
اله ش ش 1 نســبت با متوفى فرزند 3- حجت صفا فرزند فيض اله ش ش 306 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا 
صفا فرزند فيض اله ش ش 165 نســبت با متوفى فرزند 5- ســكينه صفا فرزند فيض اله ش ش 189 نســبت با 
متوفى فرزند 6- ثريا صفا فرزند فيض اله ش ش 4332 نسبت با متوفى فرزند 7- معصومه صفا فرزند فيض اله 
ش ش 10 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواســت مزبوردريــك نوبت آگهى مى گــردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامــه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حجت صفا فرزند فيض اله داراى شناســنامه شــماره 306 به شــرح دادخواست به كالسه 961179 از 
اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه متوفى فيض اله 
صفا به شناسنامه شماره 350 در تاريخ 1395/7/26 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به1- اســماعيل صفا فرزند فيض اله ش ش 62 نسبت با متوفى فرزند 2- شعبانعلى صفا 
فرزند فيض اله ش ش 1 نسبت با متوفى فرزند 3- حجت صفا فرزند فيض اله ش ش 306 نسبت با متوفى فرزند 
4- زهرا صفا فرزند فيض اله ش ش 165 نســبت با متوفى فرزند 5- ســكينه صفا فرزند فيض اله ش ش 189 
نسبت با متوفى فرزند 6- ثريا صفا فرزند فيض اله ش ش 4332 نسبت با متوفى فرزند 7- معصومه صفا فرزند 
فيض اله ش ش 10 نسبت با متوفى فرزند 8- بتول صفا فرزند عزت اله ش ش 32 نسبت با متوفى زوجه. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيدروح اله سيدطبائى فرزند سيد على اكبرداراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست به كالسه 
961181 از اين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده است كه متوفى 
عصمت طبائى كچومثقالى به شناسنامه شماره 1231 در تاريخ 1396/1/6 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- ســعيد سيدطبائى فرزند سيد على اكبر ش ش 9 نسبت با متوفى 
فرزند 2- ســيدجواد ســيدطبائى فرزند سيد على اكبر ش ش 9 نسبت با متوفى فرزند 3- سيدروح اله سيدطبائى 
فرزند ســيد على اكبر ش ش 19 نســبت با متوفى فرزند 4- ســيدرضا ســيدطبائى فرزند سيد على اكبر ش ش 5 
نســبت با متوفى فرزند 5- محمدمهدى ســيدطبائى فرزند ســيد على اكبر ش ش 358 نسبت با متوفى فرزند 6- 
سيدمحمدحســين سيدطبائى فرزند سيد على اكبر ش ش 5 نسبت با متوفى فرزند 7- سيدمحمدحسن سيدطبائى 
فرزند ســيد على اكبر ش ش 17 نســبت با متوفى فرزند 8- محبوبه سيدطبائى فرزند سيد على اكبر ش ش 357 
نســبت با متوفى فرزند 9- بدرالســادات ســيدطبائى فرزند سيد على اكبر ش ش 7 نســبت با متوفى فرزند 10- 
فاطمه ســيدطبائى فرزند ســيدعلى اكبر ش ش 2 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى داود شــريف زاده فرزند درويش داراى شناســنامه شماره 3 به شــرح دادخواست به كالسه 961171 
از اين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه متوفى هادى 
شريف زاده به شناسنامه شماره 0370628578 در تاريخ 1395/10/6 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- داود شــريف زاده فرزند درويش ش ش 3 نســبت با متوفى پدر 
2- خاور كريمى اســفيدى فرزند امين ش ش 3 نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى مخلص آبادى فراهانى فرزند غالمعباســداراى شناســنامه شــماره 9312 به شــرح دادخواست به 
كالســه 961185 از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت 
كه متوفى غالمعباس مخلص آبادى فراهانى به شناسنامه شماره 2 در تاريخ 1395/12/19 در اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- محمد فراهانى فرزند غالمعباس ش ش 2214 
نســبت بــا متوفى فرزند 2- مهدى مخلص آبــادى فراهانى فرزند غالمعباس ش ش 9312 نســبت با متوفى فرزند 
3- زهره مخلص آبادى فراهانى فرزند غالمعباس ش ش 109499 نسبت با متوفى فرزند 4- طاهره مخلص آبادى 
فراهانى فرزند غالمعباس ش ش 1675 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه مخلص آبادى فراهانى فرزند اســمعيل 
ش ش 6 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى 
درخواســت مزبوردريــك نوبت آگهى مى گــردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامــه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم اشــرف ميرى زاده فرزند حســين داراى شناسنامه شــماره 11858 به شرح دادخواست به كالسه 
961172 از اين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده است كه متوفى 
جالل فوالدى فر به شناســنامه شــماره 36753 در تاريخ 1384/10/21 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- اشــرف ميرى زاده فرزند حسين ش ش 11858 نسبت با متوفى 
مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره بايگانى شــعبه: 960149 شــماره پرونده: 9609982513000138 خواهان: بانك مهر اقتصاد با 
وكالت محمد حسيين جواديان خوانده: على زارع فرزند اژدر خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1396/3/13 خواهان 
فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق الذكر تقديم دادگاه نموده كه به كالســه 960149 ثبت وقت رسيدگى 
براى 1396/5/30 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است از آنجا كه خواهان نشانى خوانده را مجهول المكان اعالم 
نموده اســت مستندا به ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب جهت ابالغ به خوانده آگهى مى گردد خوانده 
مى تواند جهت دريافت نســخه ثانى دادخوســت و ضمائم و اعالم نشانى به دفتر شعبه دهم دادگاه عمومى حقوقى 
قم مراجعه يا در وقت رســيدگى فوق در اين دادگاه حاضر شــود بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه دهم حقوقى قم

آگهى اجرائيه
اجرائيه شــماره اجرائيــه 9510422523200242 شــماره پرونــده 9509982523200107 شــماره 
بايگانى شــعبه: 950107  مشــخصات محكوم له حســين طالبى فرزند على اكبر به نشانى قم، خ توحيد، 20 مترى 
قدس، پ 336 مشــخصات محكوم عليه: ماشــااله وليى به نشــانى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواســت 
اجــراى حكم 9510092523201178 مربوطه به شــماره پرونده 9509982523200107 و شــماره دادنامه 
9509972523200373 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 18000000 ريال بابت اصل دين بانضمام 
خســارت تاخير تاديه چك (بشماره چك 643899 مورخ 1393/8/15) از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراى 
حكــم و نيــز پرداخت مبلغ 28500 تومان هزينه دادرســى در حــق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى هزينه 

اجراى احكام.
دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محدثه قشقايى

آگهى اجرائيه
اجرائيه شماره اجرائيه 9610422522900110 شماره پرونده 9509982522900963 شماره بايگانى 
شــعبه: 950968  مشخصات محكوم له ابوالقاســم جمشيدى فرزند محمدحسن به نشانى قم، خ جمهورى، ك 37، 
ك 2، پ5 مشخصات محكوم عليهم: نساء نعمتى فرزند يداله 2- حسن محسنى محتشم مشخصات نماينده يا قائم 
مقام قانونى محكوم له 1- حسن محمدى دانا فرزند غالمحسين به نشانى قم، خ 19 دى، روبروى ك 14، پالك 299 
طبقه همكف، وكيل ابوالقاســم جمشيدى 2- مجتبى اميرى فرد فرزند محمد رضا به نشانى قم، خ 19دى، روبروى 
كوچه 14، پالك 229، طبقه همكف، وكيل ابوالقاســم جمشيدى محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره دادنامه مربوطه 9609972522900014 محكوم عليهم محكومند به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 
ماهيانــه 9000000 ريــال بابت اجرت المثل ايام تصــرف از تاريخ 1393/6/1 لغايت 1394/10/26 با كســر 
مبلغ 50000000 ريال جمعا بمبلغ 10180000 تومان بعالوه مبلغ 290000 تومان بابت هزينه دادرســى و حق 

الوكاله وكيل طبق تعرفه دولتى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 29 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – سعيد مقتصدى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهرا كريمى موســى ابادى فرزند نصرالهداراى شناســنامه شــماره 927 به شرح دادخواست به كالسه 
961166 از ايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
متوفى ســيدهادى ســيدكريمى به شناسنامه شــماره 2644 در تاريخ 1396/2/15 در اقامتگاه دائمى خود فوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به1- زينب سادات سيد كريمى فرزند سيد هادى ش ش 
0371638631 نسبت با متوفى فرزند 2- نرجس سادات سيد كريمى فرزند سيد هادى ش ش 0372156851 
نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه سادات سيد كريمى فرزند سيد هادى ش ش 0374080569 نسبت با متوفى 
فرزنــد 4- زهرا كريمى موســى آبــادى فرزند نصراله ش ش 927 نســبت با متوفى زوجــه 5- عزيزه ميرعظيمى 
فرزند ميركريم ش ش 20 نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 
قانون امور حســبى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 
اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى احمد لســانى فرزند مصطفى داراى شناسنامه شماره 86866 به شرح دادخواست به كالسه 961192 
از اين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده است كه متوفى مصطفى 
لســانى به شناســنامه شــماره 643 در تاريخ 1396/4/12 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1- احمد لسانى فرزند مصطفى ش ش 76866 نسبت با متوفى فرزند 2- نيره 
السادات لسانى فرزند سيد مصطفى ش ش 8415 نسبت با متوفى فرزند 3- طيبه السادات لسانى فرزند مصطفى 
ش ش 101302 نسبت با متوفى فرزند 4- زهراء تقوى فرزند آقا موسى ش ش 49197 نسبت با متوفى زوجه. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
مهدى قره محمدى فرزند على داراى شناســنامه شــماره 0370416211 به شــرح دادخواســت به كالســه 
961193 از ايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
متوفى على قره محمدى به شناســنامه شــماره 439 در تاريخ 1393/11/12  در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- مهدى قره محمدى فرزند علــى ش ش 0370416211 
نســبت با متوفى فرزند 2- احســان قره محمدى فرزند على ش ش 0370854284 نســبت با متوفى فرزند 3- 
مريــم قــره محمدى فرزند على ش ش 1546 نســبت با متوفــى فرزند 4- مهناز قره محمــدى فرزند على ش ش 
12103 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواســت مزبوردريــك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيــت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف قم – خانجانى

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده شرکت همراهان 
حمل و نقل شاهرود

هيئت مديره شرکت همراهان حمل و نقل کاالي شهرستان شاهرود

مجمع عمومي عادي شرکت همراهان حمل و نقل شاهرود راس ساعت ٩ صبح روز دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٥/١٦ 
در محل دفتر شرکت واقع در کيلومتر ٥ جاده شاهرود به سمت دامغان بعد از شهرک صنعتي برگزار ميگردد. 
بدينوسيله از صاحبان سهام حقوقي شرکت ، مديران عامل شرکتهاي عضو يا نمايندگان رسمي و قانوني ترجيحًا 

رئيس هيات مديره شرکتهاي مذکور دعوت مي شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: ١- رسيدگي به صورتهاي مالي و تراز سود و زيان شرکت ، در سال هاي ١٣٩٣و١٣٩٤و١٣٩٥ – 
٢- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسين اصلي و علي البدل ٣- گزارش هيات مديره از 
اقدامات انجام شده و تعيين خط مشي شرکت ، ضمنًا از افراد داوطلب عضويت در هيئت مديره دعوت مي شود 

جهت تحويل فرم ثبت نام حداکثر تا تاريخ ١٣٩٦/٥/١٠ به دفتر شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه فرمايند.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت همراهان حمل و نقل شاهرود

هيئت مديره شرکت همراهان حمل و نقل کاالي شهرستان شاهرود

مجمع عمومي فوق العاده شرکت همراهان حمل و نقل شاهرود راس ساعت ٩/٣٠ صبح روز 
دوشنبه مورخ ١٣٩٦/٥/١٦ در محل دفتر شرکت واقع در کيلومتر ٥ جاده شاهرود به سمت 
دامغان بعد از شهرک صنعتي برگزار ميگردد. بدينوسيله از صاحبان سهام حقوقي شرکت ، مديران 
عامل شرکتهاي عضو يا نمايندگان رسمي و قانوني ترجيحًا رئيس هيات مديره شرکتهاي مذکور 

دعوت مي شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.
دعوت  روش  تغيير  بر  مبني  اساسنامه  اصالح  مورد  در  گيري  تصميم   -١ جلسه:   دستور 

مجامع عمومي.

ت دوم
نوب

پارک  پارکها و فضاي سبز شهرداري کاشان در نظر دارد يک قطعه زمين واقع در   سازمان 
آيت ا... مدني جهت زمين ورزشي پينت بال ، به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس 
اسناد و مدارک مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد. جهت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ 
٩٦/٤/٢٨ به سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري مراجعه نماييد ضمنًا مهلت قبول پيشنهادات 

حداکثر تا تاريخ ٩٦/٤/٣١ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٥/١ مي باشد. 
کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارک ها و فضاي سبز

آگهي مزايده عمومي شماره ٩٦/٣ (مرحله اول)

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پارکها و فضاي سبز 
      شهرداري کاشان


