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آگهى مفقودى
 G4KEDH428372 رنگ سفيد مدل 2014 به شماره موتور slبرگ سبز وسند مالكيت خودروكيااسپورتيچ
، شــماره شاســى KNAPC812DE7521609  و شماره پالك ايران 84-129 د 53 به نام هومن رفيعى بندرى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز پرايد 131 به شــماره پالك 747 ق 19 ايران 26 بنام صادق نجارزاده مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

پيرو درج آگهى مفقودى برگه كمپانى آقاى مختار رضا زاده  به شماره 4509 در صفحه 10روزنامه سياست 
روز در تاريخ 1396/4/21 پالك ماشين 867ق84 ايران 21 صحيح ميباشد  بهارستان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660324009002329-1396/3/13 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
خانم مريم ميمنى فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 787 صادره از تنگستان به شماره ملى 3559680603 در 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 150 مترمربع پالك 17 فرعى از 2032 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك اصلى 
واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى على دهقانى 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 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 مرجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/ 

639- تاريخ انتشار نوبت اول: 96/4/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/4/26 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر راى شماره 139660316001001406 مورخ 1396/3/28 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى هوشــيار باقلى فرزند شريف بشماره شناسنامه 149 صادره از كرمانشاه 
در يك باب خانه به مساحت 223 مترمربع تحت پالك 340 فرعى از 366 واقع در كيهانشهر بلوك دو كوچه شهيد 
كرانى خريدارى از مالك رسمى جعفر جالل دولتشاهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1396/4/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/4/26
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

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

برابر راى شماره 13966032200300033 مورخه 1396/2/23 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پروانه ريگى ناصرى فرزند عبدالحميد بشماره شناسنامه 3710237661 در يك 
باب خانه به مســاحت 292/50 مترمربع قســمتى از پالك 698 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى محمد آباد بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى نعمت  اله سريزدى پور محرز گرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 96/4/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/4/26- م الف/293
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139660322003000416 مورخه 1396/3/1 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ميرخان هاشمزهى فرزند پيرك بشماره شناسنامه 109 صادره از لوك  آباد در يك 
قطعه زمين مزروعى به مســاحت 606 مترمربع قســمتى از پالك 768 – اصلى قعطه 1 واقع در اراضى ناصر آباد 
حاشيه جاده به طرف سنگان نرسيده به جايگاه سوخت بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى 
دوســت محمد ابراهيمى 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 ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: يك شنبه 

96/4/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/4/26- م الف/281
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139660322003000414 مورخه 1396/3/1 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ميرخان هاشمزهى فرزند پيرك بشماره شناسنامه 109 صادره از لوك آباد در يك 
قطعه زمين مزروعى به مســاحت 492 مترمربع قســمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى ناصر آباد 
حاشــيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى دوست محمد ابراهيمى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 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 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 96/4/11- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: دوشنبه 96/4/26- م الف/280
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:960457   خواهان:زكيه خاورى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:عبدالعظيم خاورى  
به خواســته طالق به درخواست زوجه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه 960457ثبت گرديده است 
كه وقت رســيدگى آن 96/6/1ســاعت:9:30تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

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

برابر راى شماره 139660322003000198 مورخه 1396/2/7 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هيبت شهنوازى فرد فرزند خداداد بشماره شناسنامه 276 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مساحت 300 مترمربع قسمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش حاشيه خيابان 
قدس بخش 4 بلوچســتان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى جنگى حسين زهى زمانى 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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 96/4/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

دوشنبه 96/4/26- م الف/297
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139660322003000412 مورخه 1396/3/1 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عبدالستار شهنوازى فرزند نصرت بشماره شناسنامه 5955 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مساحت 304 مترمربع قسمتى از پالك 768 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى ناصرآباد كوچه منشعبه 
از جاده ناصرآباد بخش 4 بلوچســتان شهرســتان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى لعل عمرزهى 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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 96/4/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

دوشنبه 96/4/26- م الف/298
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 13966032203000482 مورخه 1396/3/9 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سهراب شيردل فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 1991 صادره خاش در يك باب 
خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتى از پالك 1942- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جالل آباد بخش 4 بلوچستان 
شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: يك شنبه 96/4/11- تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/4/26- م الف/305
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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 139560322003002818 مورخه 1395/11/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجيد سهراب زهى فرزند مهراب بشماره شناسنامه 149 صادره از خاش 
در يك باب خانه به مساحت 575 مترمربع قسمتى از پالك 672 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى عباس آباد تقاطع 
كوچه و جاده اصلى آسفالته به طرف اسماعيل آباد بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى شكر 
ريگى نازيلى 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: يك شنبه 96/4/11- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/4/26- م الف/308
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى اصالحيه 
پيرو درج آگهى مفقودى برگه سبز آقاى على فريادى به شماره 4509 در صفحه 10 روزنامه سياست روز در 

تاريخ 1396/4/21پالك ماشين 867ق84 ايران 21 صحيح ميباشد . 
بهارستان

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:951285  خواهان:حسين اميرى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:سعيد اميرى به 
خواسته تحويل مبيع  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه چهارم دادگاه 
عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه 951285ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن 
96/6/1ساعت:10:00تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 
73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالسه پرونده:96-260/15  وقت رسيدگى :96/6/4  ساعت:9:30 

 خواهــان /خواهــان : آزاده مقيمى دادخواســتي به طرفيت خوانــده /خواندگان :احمد رضــا كريمى مقدم 
خالدى خواســته:نفقه (جهت اســتماع شهادت شهود) دادخواستي تسليم مجتمع شــوراهاي حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگي به حوزه پانزدهم ارجاع گرديده ووقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواســت خواهان ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73قانون آيين دادرســي مدني در يكي از جرايد 
كثيرالنتشــار آگهي ميشود .تا خوانده از تاريخ نشــر اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم 
نشــاني كامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم 

رساند.چنانچه بعدا"ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود .
مدير دفتر حوزه پانزدهم مجتمع شوراهاي حل اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى اصالحى
در آگهى مندرج در روزنامه سياست روز مورخه 96/4/25 آگهى بنام صغرى اعالئى كه محسن اعالئى صحيح 

مى باشد كه اشتباه مسحن درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومى رودهن

آگهى دعوت جلسة مجمع عمومى عادى نوبت دوم تعاونى مسكن كارگران خدمات ساختمانى شهركرد به شمارة 
ثبت 2730

با توجه به اين كه جلســة مجمع عمومى عادى نوبت اول در تاريخ 96/4/22 به علت به حد نصاب نرســيدن 
قانونى اعضاى محترم شركت تشكيل نگرديد لذا از كلية اعضاى محترم شركت فوق االشاره دعوت به عمل مى آيد 
تا در جلسة مجمع عمومى عادى نوبت دوم كه در ساعت 6 عصر روز سه شنبه مورخ 96/5/10 به نشانى شهركرد- 
خيابان سعدى شرقى روبروى هنرستان ابتكار جنب فروشگاه بزرگ تعاونى روستايى حضور به هم رسانند. دستور 
مجمع: 1- تصويب صورتهاى مالى سالهاى 91 و92 و93 و94 و95 و سه ماهة اول 96 2- انتخاب هيأت مديره و 

بازرس جديد 3- تصميمات الزم در راستاى اهداف شركت 4- اخراج اعضاء طبق بند 17 اساسنامه 
 هيأت مديره و مدير عامل شركت تعاونى مسكن كارگران خدمات ساختمانى شهركرد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجراى كالســه 9500040 له شــركت تعاونى اعتبار آزاد ثامن االئمه ع به نشــانى سمنان 
بــاغ فردوس نبش خيابان شــهيد صباغى طبقه دوم ، عليه 1) بدهــكار آقاى رضا صالحيان فرزند منصور با كدملى 
4569471706- به آدرس سمنان كوى مديران خ 4 فصل جنب امالك آوا 2) راهن خانم مليحه صالحيان فرزند 
احمد ش ش 1718 با كدملى 4569584659 به نشانى سمنان باغ فردوس خ شهيد قدس پ 68 به موجب سند 
رهنى شماره 17343=1391/2/27 و 19782- بابت اصل و مازاد پالك مورد رهن تنظيمى دفترخانه شماره 8 
سمنان ملك پالك ثبتى 2120 فرعى از 2/15 و 3575 بخش يك سمنان در قبال مبلغ 7/000/000/000 ريال 
بابــت اصل طلب و مبلــغ 140/000/000 ريال حق الوكاله وكيل و مبلغ 1/263/225/000 ريال جريمه تاخير 
تــا تاريخ 94/3/9 روزانــه 4/600/000 ريال و بيمه به مبلــغ 4/320/000/000 ريال 95/10/13 در رهن 
بســتانكار مى باشد برابر با نامه شــماره 17570-714-96=96/1/31 تقاضاى مزايده ملك مورد رهن را دارد 
كه به شــرح دفتر بازداشتى اشــعار ميدارد بازگشت شــماره 139504929105000314=95/2/6 و بايگانى 
9500040 سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 170 مترمربع پالك ثبتى 2120 فرعى از باقيمانده 
پالك هاى 2/15 و 3575 اصلى واقع در بخش يك سمنان با حدود شماالً به طول 8/50 متر ديواريست به كوچه 
8 مترى شــرقاً به طول 20 متر پى در پى قطعه 176 تفكيكى جنوبا به طول 8/50 متر به خيابان 18 مترى و غرباً 
به طول 20 متر پى در پى قطعه 174 تفكيكى به نام خانم مليحه صالحيان فرزند احمد صادر و تســليم به موجب 
ســند رهنى شــماره 17343=91/2/25 دفترخانه 8 ســمنان در رهن تعاونى ثامن مى باشد و طبق نامه شماره 
9500040-1396/3/27 دفتر بازداشــتى اعالم نمود كه پالك مورد رهن باقى مانده اصلى بخش يك ســمنان 
داراى دو مورد ســند رهنى شــماره هاى 17343 و 19782 دفترخانه 8 ســمنان نزد شــركت تعاونى اعتبار آزاد 
ثامن االئمه ميباشــد و ساير مفاد پيروى شــماره 120/1490 به قوت خود باقى است پس از ارجاع به كارشناس 
رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناس تشريح گرديده است در اجراى قرار كارشناسى 
شــماره 139504929105003493=95/11/3 موضوع اجراى قرار كارشناسى ملك پرونده اجرايى به كالسه 
9500040 در ارزيابى پالك ثبتى 2120 فرعى از 2/15 و 3575 اصلى بخش يك سمنان متعلق به خانم مليحه 
صالحيان از محل به آدرس ســمنان كوى مديران خيابان چهار فصل نرســيده به تقاطع دى جنب امالك آوا بازديد 
به عمل آمد كه گزارش زير جهت اســتحضار ارائه مى گردد مســاحت و حدود عرصه و اعيان پالك مورد نظر مطابق 
تصوير وضعيت تفكيكى شماره 120/1490 مورخ 95/2/12 يك قطعه زمين به مساحت 170 مترمربع مى باشد 
كه شــماالً به طول 8/50 متر به كوچه 8 مترى شــرقاً به طول 20 متر به قطعه 176 تفكيكى جنوباً به طول 8/50 
متر به خيابان 18 مترى و غرباً به طول 20 متر به قطعه 174 تفكيكى محدود مى گردد و پروانه احداث و پايانكار 
طبق تصوير اسناد ارائه شده پالك داراى پروانه احداث شماره 67176/3 مورخه 88/11/10 براى احداث چهار 
طبقه ســاختمان اســت كه بر اساس پايانكار مورخه 8871/3 مورخه 90/4/14 زيرزمين با كاربرى استخر ، سونا 
و جكوزى به مســاحت 91/5 مترمربع پيلوت با كاربرى ســرايدارى به مســاحت 20 مترمربع و انبارى و يك واحد 
پاركينگ به مساحت 97/25 مترمربع و راه پله و تاسيسات به مساحت 23/25 مترمربع و طبقه همكف با كاربرى 
يك واحد مســكونى به مســاحت 114/75 مترمربع و طبقه اول با كاربرى توســعه همكف به مســاحت 117/60 
مترمربع و مجموعاً 487/35 مترمربع زيربنا مى باشد وضعيت محوطه و مشاعات درب ورودى ساختمان كارخانه اى 
ثامن با ريموت كنترل بوده و آيفن ساختمان تصويرى است در حياط ساختمان يك آبنماى ديوارى كار شده كه داراى 
پمپ اســت همچنين كف حياط و پياده رو ها ســنگ تراورتن مى باشــد و درب ورودى به پيلوت چوبى بوده و يراق 
آالت ممتاز نصب شده و ورودى كركره اى ريموت دار دارد ساختمان از اسكلت فلزى و سقف تيرچه بلوك با نماى 
سنگ تراورتن ممتاز و پنجره آلمينيوم ترمال بر يك شيشه دو جداره احداث شده است در نماى شمالى و جنوبى 
ساختمان سنگ بر روى مجسمه پار سنگى پيش ساخته سفارشى در نما و راه پله ها استفاده شده ونورپردازى در 
دو طرف دارد كف پيلوت ســنگ گرانيت هلويى و ديوارها ســراميك خارجى نصب شده است در پيلوت يك واحد 
به عنوان ســرايدارى قرار دارد كه داراى كليه امكانات مســكونى شــامل لوله كشى گاز و كابينت و سرويس هاى 
بهداشــتى (توالت و حمام) مى باشــد درب ورودى و كمدها از جنس MDF بوده و گرمايش و ســرماى مجزا دارد 
راه پله با ســنگ دهبيد و ديوارها ســراميك كارى شــده اند ساختمان 4 طبقه بوده و آسانسور هيدروليك و نرده 
هاى استيل دارد همچنين بام ساختمان ايزوگام دو اليه با پوشش موزاييك داشته و داراى كباب پز و آالچيق مى 
باشــد بخشــى از زيرزمين ساختمان موتورخانه با مشعل گاز و اســتخر با سختى گير مغناطيسى و تصفيه آب سونا 
و جكــوزى بــوده درب ورودى شيشــه اى با ورود و خروجى كارت و رمز بوده و كف و ديوار كاشــى كارى اســتخرى 
كار شــده اســت مشــخصات آپارتمان درب اصلى از جنس ضد سرقت و طبقه اول مشــتمل بر هال و آشپزخانه و 
سرويس بهداشتى مى باشد كف اتاق ها و هال سنگ دهبيد و ديوارهاى آن سفيد كارى شده و رنگ آميزى مولتى 
 MDF كالــر به همــراه كاغذ ديوارى دارد نورپردازى مخفى و هالوژن داشــته و درب هاى داخلــى چوبى با روكش
كارخانه اى و شيشــه و قفل و يراق آالت ممتاز اســت سرويس داراى كف سراميك و ديوارهاى كاشيكارى شده از 
 MDF جنس مرغوب خارجى و ســرويس ايرانى فرنگى و شيشــه آالت ممتاز خارجى دارد كابينت ساختمان از نوع
مرغوب با درب هاى سفارشــى پيش ســاخته و تجهيزات آشپزخانه توكار شامل ماشين لباسشويى و ظرف شويى و 
هود و گازفر مى باشــد طبقه اول اتاق هاى خواب و ســرويس هاى بهداشتى و آشپزخانه با مشخصات ذكر شده در 
طبقه اول داشــته و همچنين سرويس هاى بهداشــتى و حمام آن جكوزى بخار كابين دار نصب مى باشد گرمايش 
ســاختمان شــامل موتورخانه و رادياتور آهنى و گرمايش از كف به همراه لوله كشى گاز تو كار بوده و سرمايش آن 
توســط كولرهاى آبى سلولزى مجزا براى هر طبقه صورت مى گيرد همچنين ساختمان 4 دستگاه اسپيلت دارد كل 
ساختمان مجهز به سيستم اعالم حريق دوربين مدار بسته در تمام محوطه و ساختمان دزدگير و شنود و سيستم 
محافظ جان (برق گرفتگى) مى باشد. پالك داراى 2 انشعاب برق تك فاز و يك انشعاب سه فاز 2 انشعاب آب 1/2 
اينچ مجزا و انشــعاب  گاز G18 اســت قيمت كارشناســى ملك به شــرح زير تعيين مى گردد و عرصه به مساحت 
170 مترمربع كاربرى مسكونى بهاى واحد 18/500/000 ريال حاصل 3/145/000/000 ريال زيرزمين 91/5 
مترمربع بهاى واحد 13/000/000 ريال حاصل 1/189/500/000 ريال پيلوت 117/25 مترمربع بهاى واحد 
9/000/000 ريال حاصل 1/055/250/000 ريال همكف واول 232/35 مترمربع بهاى واحد 12/500/000 
ريال حاصل 2/904/375/000 ريال راه پله و سرســرا 46/25 مترمربع بهاى واحد 5/000/000 ريال حاصل 
231/250/000 ريال محوطه ســازى 700/000/000 ريال انشــعابات و تاسيسات 1/774/625/000 ريال 
نتيجه كارشناسى با توجه به جميع موارد باال شش دانگ عرصه و اعيان پالك مذكور با كليه تاسيسات و متعلقات ذكر 
شده در زمان بازديد به مبلغ 11/000/000/0000 ريال (يك ميليارد و يكصد ميليون تومان) ارزيابى مى گردد 
مزايده از مبلغ پايه ارزيابى 11000000000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد ضمناً 
در روز مزايده نيم عشر اجرايى و حق مزايده ساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آيين نامه اجرايى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به  
دولت كه مشخص نبوده بر عهده برنده مزايده است مزايده در روز يكشنبه مورخه 1396/5/15 از ساعت 9 الى 
12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان به نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره ثبت اسناد امالك شهرستان شعبه 
اجــرا برگــزار مى گردد فروش نقدى بوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلســه 
شركت نمايد در صورتى كه ملك باالتر از مبلغ مندرج درآگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى 
نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام 
مى گردد در صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصل خواهد شد 
ضمناً شركت در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از 
تعطيل جلســه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. ضمناً ملك مورد رهن از تاريخ 95/10/13 تا 

96/10/13 بيمه مى باشد.تاريخ انتشار: روز دوشنبه مورخه 1396/4/26
مسئول اجراى اسناد رسمى سمنان

دادنامه
پرونده كالسه 9609982210300059 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شــماره 9609972210300205- خواهان: آقاى حســن جوادى مجد فرزند حسين به نشانى جاده 
تهران فيروزكوه آبســرد قبل از پمپ بنزين خ ارغوان ك پامچال 2- دســت راســت درب اول ، خواندگان: 1- آقاى 
پرويز صداقت به نشانى مجهول 2- آقاى حبيب اله مهرعلى به نشانى آبسرد بلوار امام خ مدرس نبش گاليل پنجم 
غربى منزل مهرعلى ، خواسته ها :1- مطالبه خسارات دادرسى 2- الزام به تنظيم سند رسمى ملك (راى دادگاه) در 
اين پرونده خواهان آقاى حسن جوادى مجد فرزند حسين دعوايى به طرفيت آقايان حبيب اله مهرعلى فرزند موسى 
، پرويز صداقت فرزند رســتم به خواســته صدور حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال 
مقدار 1280 مترمربع مشاع از پالك 89 اصلى همند آبسرد به انضمام خسارات دادرسى مقوم به 51 ميليون ريال 
طرح و اقامه نمود خواهان در جلســه ى دادرســى مورخ 1396/4/10 شركت نمود و اظهار داشت دعوى اين جانب 
به شــرح دادخواســت تقديمى بوده صدور حكم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست من به 
موجب فروشنامه مورخ 1372/1/16 دو قطعه زمين از تلك حاج فضلعلى نبى قنبرى از چاه شماره 3 به مقدار 580 
مترمربع و قطعه دوم شمال آن به خيابان مشترك باغ حاج فضلعلى نبى قنبرى به مساحت 1280 مترمربع كه موضوع 
اين دعوى اســت در قبال ثمن 7 ميليون ريال خريدم و تحويل گرفتم ثمن معامله را تاديه كرده ام تقاضاى تنظيم 
سند به نام خود را دارم بدين شرح كه فروشنامه مورخ 1372/1/16 داللت بر خريد دو قطعه زمين توسط خواهان 
و شــخصى به نام آقاى محمود محقق زاده چهارســوتى فرزند رضا از آقاى پرويز صداقت فرزند رســتم دارد كه وى 
نيز برابر ســند عادى مورخ 1372/1/16 از آقاى حبيب اله مهرعلى ابتياع نموده اســت در هامش توافق اول آقاى 
محمود محقق زاده چهارســوتى فرزند رضا قدرالســهم خود را به خواهان واگذار نموده كه اسناد عادى فوق مصون 
از هرگونه ايراد خواندگان باقى مانده است دادگاه فارغ از عناوين بيع نامه ، فروشنامه ، قولنامه ، نوشته مذكور را 
يــك قرارداد خصوصى و از مصاديق ماده 10 قانون مدنى مى داند اين قرارداد مجمل نيســت چون مقدار مبيع به 
موجب فروش نامه با حدود مشــخص واگذار شــده و براى طرفين مشخص و واضح است وجوب وفاى به عهد (اوفوا 
بالعقود – ســوره مائده ، آيه يك) ويژه قراردادهاى صدراالســالم نيست و ناظر بر همه قراردادهاست (كتاب عروه 
الوثقى ، سيد محمد كاظم طباطبايى ، جلد 2 ، صفحه 315)تنظيم سند رسمى انتقال نيز از لوازم عرفى تعهد تحويل 
مى باشد قاعده فقهى «المعروف عرفا كالمشروط شرطا» نيز مويد اين استدالل است رفع ابهام از حيث معلوم بودن 
مبيــع (جنــس و وصف و مقدار) و اين كه كامالً به وضعيت ملك اشــراف دارند و عوضيــن را مى دانند براى طرفين 
مشخص است چون مقررات راجع به امالك مشاعى بر موضوع حاكم است پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان دماوند به شماره 961192210300392 مورخ 1396/2/21 ثبت دفتر مويد مالكيت آقاى حبيب اله 
مهرعلى فرزند موسى بر قسمتى از پالك 89 اصلى است بنائاً عليهذا دادگاه دعوى خواهان را ميزان مورد درخواست 
مقرون به صحت تشخيص مستنداً به مواد 10و215و219و223و338و343 از قانون مدنى و 519 از قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت آقاى حبيب اله مهرعلى فرزند موسى به حضور 
در دفتر اسناد رسمى و انتقال مقدار 1280 مترمربع مشاع از پالك 89 اصلى همند آبسرد در حق خواهان و پرداخت 
3200000 ريال هزينه دادرسى محكوم مى نمايد اين راى  غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين مرجع و پس از انقضاى مدت فوق ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى 
باشــد راجع به خواســته اصلى خواهان آقاى حسن جوادى مجد فرزند حسين به طرفيت آقاى پرويز صداقت فرزند 
رستم به خواسته صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمى و انتقال مقدار 1280 مترمربع مشاع 
از پالك 89 اصلى همند آبســرد به انضمام خســارات دادرسى مقوم به 51 ميليون ريال نظر به اينكه حسب پاسخ 
استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالك دماوند كه به شماره 961192210300392 مورخ 1396/2/21 ثبت 
دفتر دادگاه گرديده و مفادآن اين است كه ملك مذكور در مالكيت خوانده مذكور قرار ندارد تنظيم سند ملك مورد 
دعوى به نام خواهان ميسر نمى باشد چون دعوى الزام به تنظيم سند فرع بر مالكيت خوانده است ذى نفع در دعوى 
تلقى نمى شــوند لذا دعوى خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشــته دادگاه به تجويز مقررات ماده 2 از 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى قرار عدم استماع دعوى نامبرده را صادر و اعالم مى 
نمايدقرار صادر شــده ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران 

مى باشد. م الف/559
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان دماوند

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960204 شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى سعيد باجالن 
فرزند رحم خدا مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان ابوذر مهربانى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته مطالبه 
وجه به شــعبه دوم شــهرى شــورا تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جرى 
تشريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد، 
لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشاردرج مى 
گردد تا خوانده دردفتر شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و 
اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه روز دوشنبه تاريخ 96/06/20 ساعت 10:30 صبح تعيين شده 

است شركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
بهارى طهرانى- مديردفتر شعبه دوم  شهرى شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 960321 شعبه پنجم شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به 1-حبيبه باقرنيا سراى  
2-بنفشــه 3-حسين 4-محمد 5-بهاره شهرت همگى فاضلى مجهول المكان اخطارمى گردد. خواهان زين العابدين 
عابدپور عســگرآباد دادخواستى به طرفيت شما به خواسته مطالبه طلب  به شوراى حل اختالف گنبدكاووس تقديم 
نموده اســت. پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى 
و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خواندگان مجهول المكان مى باشد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج مى گردد تا خواندگان دردفتر شعبه 
پنجم شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده درجلسه 
دادرســى كه روز دوشــنبه تاريخ 96/05/30 ساعت 09:30 صبح تعيين شده است شركت نمائيد. چنانچه نيازبه 

آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى محمد حســن ترك داراى شناسنامه شماره 532 به شرح دادخواســت به كالسه 960283 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اورجعلى ترك به شناسنامه 742 درتاريخ 
95/11/2 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1-ســكينه 
هاشم آبادى فرزند يوسف به ش ش 850 صادره فاروج نسبت همسرمتوفى 2-محمد حسن ترك فرزند اروجعلى 
به ش ش 532 صادره كالله نسبت پسرمتوفى 3-مهدى ترك فرزند اروجعلى به ش ش 1309 صادره گنبدكاوس 
نســبت پسرمتوفى4-محسن ترك فرزند اروجعلى به ش ش1106 صادره گنبدكاوس نسبت پسرمتوفى 5-ياسر 
ترك فرزند اروجعلى به ش ش8753 صادره گنبدكاوس نســبت پسرمتوفى 6-حسام ترك فرزند اروجعلى به ش 
ش 4880244082 صادره مينودشت نسبت پسرمتوفى7-مهناز ترك فرزند اروجعلى به ش ش 13659 صادره 
ابهر نســبت دخترمتوفى 8-فريبا ترك فرزند اروجعلى به ش ش 27335 صادره گنبدكاوس نســبت دخترمتوفى 
9-سهيال ترك فرزند اروجعلى به ش ش4860039203 صادره كنگور نسبت دخترمتوفى 10-سميرا ترك فرزند 
اروجعلــى به ش ش4860211642 صادره كنگور نســبت دخترمتوفى 11-الناز تــرك فرزند اروجعلى به ش ش 
4880348228 صادره گنبد نسبت دخترمتوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقــاى عبدى اراز جان زمين داراى شناســنامه شــماره 3 به شــرح دادخواســت به كالســه 960170 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اســماعيل جان زمين به شناسنامه 
2020899280 درتاريــخ 96/3/20 دراقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته و ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1-عبدى اراز جان زمين فرزند عبدى به ش ش 3 صادره گنبد نســبت پدر متوفى 2-ســليمه بى 
بى عالئى قوجق فرزند ال بش به ش ش 310 صادره گنبد نســبت مادرمتوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
شهركى-رئيس شعبه سيزده شوراى حل اختالف گنبدكاووس

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى / محمد جواد رســائى مقدم داراى شناسنامه شماره 1678 به شرح 
دادخواســت به كالســه 960607/7 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد ابراهيم رهائى مقدم به 
شناسنامه شــماره 3699 در تاريخ 1396/1/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1- محمد جواد رسائى 
مقدم فرزند محمــد ابراهيم ش ش 1678 متولــد 1353/2/31 صادره از 
تهران پســر متوفى 2- محمدرضا رســائى مقدم فرزند محمدابراهيم ش ش 
11286 متولد 1362/4/2 صادره از تهران پســر متوفى 3- مريم رســائى 
مقدم فرزند محمــد ابراهيم ش ش 3598 متولــد 1357/4/21 صادره از 
تهران دختر متوفى 4- حورى سلطان طاهرى كرهرودزاد فرزند محمد اسمعيل 
ش ش 239 متولد 1334/8/28 صادره از خوانســار همسر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف/96/2091
رئيس شعبه 7 شوراى حل اختالف كرج

دادنامه
پرونده كالســه 9509982744400113 شــعبه 4 شــوراى حل اختالف شهر ســمنان تصميم نهايى شماره 
9509972744400264- خواهان: آقاى على نظرى فرزند حســن با وكالت آقاى ســيد محسن ترابى فرزند سيد 
ابوالقاسم به نشانى بلوار قدس جنب شوراى شهر مجتمع خدماتى پارسا ، طبقه چهارم ، خوانده: آقاى هادى صابرنيا 
به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه بابت ، به تاريخ 95/9/20 در وقت فوق العاده شعبه چهارم شوراى 
حل اختالف شهرســتان ســمنان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده امر تحت نظر است با توجه به محتويات 
پرونده پس از اخذ نظريه كتبى اعضاى محترم شورا با اعالم ختم رسيدگى و استعانت از خداوند متعال به شرح زير 
انشاء راى مى گردد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان آقاى على نظرى با وكالت آقاى سيد محسن ترابى به 
طرفيت خوانده آقاى هادى صابرنيا به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 621441 با سررسيد 95/3/12 
به مبلغ 100000000 ريال به عهده بانك ملى بانضمام خســارت تاخير تاديه و هزينه هاى دادرســى و حق الوكاله 
وكيل شورا با توجه به مفاد دادخواست تقديمى اظهارات خواهان و باقى اصول مستندات از قبيل چك و گواهينامه 
عدم پرداخت در يد خواهان كه  داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اينكه خوانده على رغم ابالغ اوراق اخطاريه از طريق نشــر آگهى در وقت رســيدگى حاضر نشده و اليحه اى نيز كه 
داللت بر برائت ذمه خويش و رد ادعاى خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده اند لذا با توجه به نظريه مشورتى مورخه 
95/9/10 اعضاى محترم شورا دعوى خواهان را مقرون به صحت و متكى به دليل تشخيص داده و به استناد ماده 
9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 1394 و اصل استصحاب و مواد 249 و 310و314 قانون تجارت و ماده 271 
قانون مدنى و ماده 515و519و522و198 از قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 1379 و ماده 2 قانون صدور چك 
و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح مادى از همان قانون حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1370000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
حق الوكاله وكيل خواهان به عنوان خسارت ناشى از طرح دعوى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
مورخه 95/3/12 الى يوم الوصول كه طبق شــاخص بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران توسط واحد اجراى احكام 
محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره نســبت به خوانده غيابى ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف مهلت بيست روز بعد از آن قابل تجديدنظر در محاكم 

عمومى شهرستان سمنان مى باشد.
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سمنان – جواد زارعى

آگهى اجرائيه
بموجب درخواست اجراى حكم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 9609978534200038 محكوم عليه خانم 
مهناز خردمند محكوم اســت به پرداخت مبلغ يك ميليون و دويســت و بيست و هشت هزار تومان به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ بيســت و پنج و ششــصد تومان به عنوان هزينه دادرســى كه در حق محكوم لهم خانمها 
1- فائزه مرادى فرزند قربانعلى 2- معصومه رحيمى فرزند محمد صادر شده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
محكوم عليه خانم مهناز خردمند مفاد اين اجرائيه يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و ده روز پس از  آن به 
مورد اجرا گذارده خواهد شد و جهت محكوم عليه اخطار و يا ابالغ ديگرى صادر نمى گردد مگر آنكه محكوم عليه محل 

اقامت خود را كتباً به اين واحد اجراى شوراى حل اختالف جوكار اعالم نمايد. م الف/1338
قاضى شعبه 112 شوراى حل اختالف جوكار

آگهى اجرائيه
بموجب درخواست اجراى حكم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 9609978534200037 محكوم عليه مهناز 
خردمند به نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ دو ميليون و هشــتصد و نود و دو هزار تومان به 
عنوان اصل خواســته و مبلغ چهل و هفت هزار و چهارصد تومان به عنوان هزينه دادرســى كه در حق محكوم لهم 
خانمها 1- مهرى باقرى فرزند عليرضا 2- فاطمه باقرى فرزند عليرضا صادر شــده اســت. با توجه به مجهول المكان 
بودن محكوم عليه خانم مهناز خردمند مفاد اين اجرائيه يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و ده روز پس از  آن 
به مورد اجرا گذارده خواهد شد و جهت محكوم عليه اخطار و يا ابالغ ديگرى صادر نمى گردد مگر آنكه محكوم عليه 

محل اقامت خود را كتباً به اين واحد اجراى شوراى حل اختالف جوكار اعالم نمايد. م الف/1336
قاضى شعبه 112 شوراى حل اختالف جوكار

آگهى تجديد وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده: 960031/23- وقت رســيدگى: 96/6/5 ساعت 10 صبح روز يكشنبه- خواهان: شركت 
مخابرات سمنان- خوانده: شركت جامع گستر كومش ،  خواسته: مطالبه وجه - خواهان دادخواستى تسليم شوراى 
حل اختالف سمنان نموده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف فوق الذكر واقع در سمنان انتهاى بلوار 
17 شــهريور روبروى اداره منابع طبيعى مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند. در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى و تصميم 

قطعى اتخاذ خواهد نمود.
دبيرخانه شعبه 23 شوراى حل اختالف سمنان

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواســت)   دادســراى عمومى وانقالب شهرســتان ســيروان به موجب 
كيفرخواســت شماره 6096104300585000 در پرونده كالسه 9609980872900009 براى قباد احمدى به 
اتهام خيانت در امانت موضوع شكايت آقاى روح اهللا جمشيدى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين 
شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1396/5/28 ســاعت 10/00 صبح تعيين گرديده است با عنايت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم 

حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.
دادرس دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان سيروان – محمد حسنوند

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)  دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 960474 در پرونده كالســه فوق براى محمدشــير عليان به اتهام تصرف عدوانى تقاضاى كيفر نموده كه 
رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/5/29 ساعت 10/00 تعيين گرديده 
است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت 
مقــرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد 

آمد.م الف/556
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: غالمحســن شــهركى فرزند محمدعلى ساكن زهك روســتاى بديل ، خوانده: عيدو اله دو فرزند دين 
محمد مجهول المكان ، وقت رســيدگى: 1396/6/25 ســاعت 12/30 صبح ، خواسته: الزام به تنظيم سند زمين 
مزروعى از پالك 428-9 فرعى قطعه 390 بخش 4 جزينك ، خواهان دادخواستى به شعبه اول دادگاه عمومى زهك 
به شــرح خواسته فوق ارائه كه به كالســه 9509985440400734 ثبت شعبه حقوقى گرديده و وقت رسيدگى 
آنان تعيين و به علت مجهول المكان بودن خوانده و با توجه به دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 ق آ د م مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار كشور آگهى مى گردد تا وى از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خويش در جلسه رســيدگى در دادگاه حضور يابد در غير اينصورت دادگاه غياباً 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/71
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان زهك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوســيله به متهم محمد يونس براهوئى فرزند محمد يوســف فعالً مجهول المكان كه حسب شكايت اداره 
محيط زيســت شهرســتان زهك در پرونده 950375 داديارى شــعبه دوم زهك متهم به تخريب قايق اداره محيط 
زيست مى باشد به استناد ماده 174 قانون آد ه ك از طريق يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار كشور براى يك نوبت 
آگهى و به نامبرده ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى در جلسه رسيدگى ساعت 9 در مورخه 1396/5/22 
در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب زهك حضور يابد در صورت عدم حضور دادسرا غياباً رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/72
شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان زهك

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
بدينوســيله آقاى محمد هروى زاده فرزند خليل دادخواســتى به طرفيت خانم بتول سجاد پور  فرزند محمد 
ربيع مبنى بر : اثبات مالكيت بر قسمتى از ششدانگ ملك پالك 2140/1 واقع در بخش5 كرمان و مخارج داديارى 
تقديم نموده است كه به كالسه 9509983420000075ثبت گرديده است كه در اين خصوص  قرار كارشناسى 
صــادر و كارشــناس نظر خودرا ارائه نموده اســت لذا بــه موجب اين اخطاريه به خوانده ابالغ مى شــود ظرف مدت 
يك هفته از نشــر آگهى  جهت مالحظه نظر كارشناســى به شــعبه اول دادگاه عمومى ماهان مراجعه و چنانچه به نظر 
كارشناسى  اعتراض دارند ظرف مهلت مقرر به دادگاه ارائه نمايند و اال تصميم مقتضى از طرف دادگاه اتخاذ خواهد 

شد.799م-الف
مدير دفتر دادگاه عمومى ماهان-  رضا فالح

آگهى دعوت ســهامداران شركت كاسپين ســازه صنعت هما جهت تشكيل مجامع عمومى 
فوق العاده و عادى بطور فوق العاده بطور همزمان

بدينوســيله از كليه سهامداران شركت كاسپين ســازه صنعت هما سهامى خاص به 
شــماره ثبت 1553 و شناسه ملى 10420317250 دعوت به عمل مى آيد تا درجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده شركت كه در ساعت 9 صبح مورخه 1396/5/7 و جلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده كه در ساعت 11 صبح همان روز در آدرس: سقز – خيابان 
22 بهمن ابتداى پل هوايى ســاختمان ماهان – واحد يك با كدپستى 6681818778 و 

شماره تلفن 08736210714 تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده 1- تغيير و اصالح اساسنامه .

دســتور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 1- انتخاب اعضاى هيات مديره 
2- انتخاب بازرسين.

مديرعامل شركت كاسپين سازه صنعت هما سهامى خاص

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالســه پرونده: 960140 وقت رسيدگى : 1396/5/25 چهارشنبه ساعت 16:15 خواهان : رضا اوسطى 
خواندگان: فرهادهادى قورقى  خواسته : تقاضاى مطالبه يك فقره سفته به مبلغ ده ميليون تومان به انظمام كليه 
هزينه دادرسى تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم و حق الوكاله و غيدره.درحق خواهان _ خواهان 
دادخواستى تسليم دفتر شوراى حل اختالف نمود كه جهت رسيدگى بهاين شعبه ارجاع داده شد وقت رسيدگى 
به تاريخ فوق تعيين و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور اعضاى شعبه و تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود خوانده مى 
تواند به دفتر شــعبه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در 
وقت مقرر جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شــود اين آگهى به منزله ابالغ محسوب و در هرصورت شورا در 

وقت مقرر تشكيل جلسه داده وتصميم قانونى اتخاذ مى نمايد.م/الف: 859
 اسدزاده - مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سنندج

آگهى ابالغ اجرائيه
پرونده كالســه: 626/3/90، بموجب مفاد دادنامه شــماره 62-91/2/4 صادره از شــعبه ســوم محاكم 
حقوقى شــهررى محكوم عليه آقاى على اصغر ســرابى محكوم است به پرداخت مبلغ 229/388/883 ريال بابت 
وجه چك شــماره 957686-92/2/16 و نيــز مبلغ 4/627/800 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين مبلغ 
6/705/333 ريال بابت حق الوكاله وكيل و نيز خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت حكم در حق 
خواهان شركت ليزينگ صنعتى و معدن با وكالت آقاى فريدون جليلى و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق 

دولت راى صادره غيابى ميباشد. م الف/2340
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ اجرائيه
پرونده كالســه: 3/930012، بموجب مفاد دادنامه شــماره 213-93/4/14 صادره از شعبه سوم محاكم 
حقوقى شــهررى محكوم عليهم 1- مهدى درى دولت آبادى 2- محمد رضا كدخدايى 3- حســن درى دولت آبادى 
متضامنــاً محكومند بــه پرداخت مبلغ 875/449/486 ريال بابت اصل و ســود به ماخذ 22 درصد در ســال از 
تاريخ 92/12/15 تا تســويه كامل بدهى نســبت به اصل و سود بعنوان خسارت تاخير تاديه باضافه هزينه هاى 
وصــول وجــوه مذكور و نيز پرداخت مبلــغ 17/715/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين پرداخت مبلغ 
22/200/000 ريــال بابــت حق الوكاله وكيل در حق خواهان بانك صادرات سرپرســتى جنــوب با وكالت آقايان 
مهدى فيصل و ســيامك عبداللى و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت راى صادره غيابى ميباشــد. 

م الف/2341
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ اجرائيه
پرونده كالســه: 3/950304، بموجب مفاد دادنامه شــماره 1198-95/12/21 صادره از شــعبه ســوم 
محاكم حقوقى شهررى محكوم عليه آقاى ابوالفضل جعفرى محكوم است به پرداخت مبلغ 700/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت (95/5/4) تا زمان اجراى 
حكم و پرداخت محكوم به در حق خواهان آقاى وهاب پارســائى با وكالت خانم مينا ســادات رضوى و پرداخت نيم 

عشر دولتى در حق صندوق دولت صادر شده است راى صادره غيابى ميباشد. م الف/2344
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ اجرائيه
پرونده كالسه: 3/930886 و 3/940309 ، بموجب مفاد دادنامه شماره 780-94/9/8 صادره از شعبه 
ســوم محاكم حقوقى شهررى كه طى دادنامه شــماره 1443-95/11/30 صادره از شعبه 17 دادگاه تجديدنظر 
استان تهران (نسبت به آقيا عبدالعلى رحيمى ) تاييد گرديده محكوم عليهم آقايان 1- عبدالعلى رحيمى 2- كريم 
رحيمى 3- عسگر فرهادى 4- فرهاد هادئى 5- على فرهادى محكومند به فك رهن ، اخذ پايانكار و صورتمجلس 
تفكيكى انتقال و تنظيم ســند رسمى ششدانگ يكدستگاه آپارتمان بمساحت تقريبى 133 مترمربع بانضمام يك 
واحــد پاركينــگ جزء پالك ثبتى و 10388 و 123/10371 بخش 12 تهــران و نيز پرداخت مبلغ 3/590/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين پرداخت مبلغ 3/300/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل بنفع خواهان آقاى 
امير نادر رهنمايى مهربان و پرداخت هزينه اجرايى در حق صندوق دولت راى صادره نسبت به خواندگان رديف 

2 الى 5 غيابى ميباشد. م الف/2343
رئيس شعبه سوم محاكم حقوقى شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به حسين هزارى
 كالســه پرونــده: 181/3/93، وقت رســيدگى: 96/6/8 ســاعت 10/30 صبح، خواهــان: مصطفى عطار 
گيالنى، خوانده: حسين هزارى، خواسته: مطالبه ، خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه سوم دادگاه حقوقى شهررى ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. تا خوانده از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حضور به هم رســاند چنانچه بعدا به وســيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود. م الف/ 2342
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان رى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان دادخواستى تسليم دادگاه عمومى انديمشك نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول حقوقى دادگاه 
انديمشــك ارجــاع و به كالســه فــوق ثبت گرديده كه وقت رســيدگى مــورخ 11 / 6 / 1396 ســاعت 10 صبح 
براى آن تعيين شــده على ايحال به علت مجهول المكان بودن خوانده محمد على محمدى فرزند نورمحمد حســب 
درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى ظرف مدت 30 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت رسيدگى تعيين شده در جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان انديمشك_ سيده زليخا موسوى

مزايده
به موجب پرونده كالســه 810001 اجراى مدنى شــعبه اول دادگاه حقوقى ســبزوار آقــاى عباس برزويى 
فرزند حســين به پرداخت مبلغ 32,000,000ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخيرو تاديه از تاريخ 
1380/02/12 تــا يــوم الوصول و پرداخت 592,400 ريال بابت هزينه دادرســى در حــق محكوم له على اكبر 
فســنقرى و مبلغ 5درصد بابت حق االجرا در حق دولت.با توجه به اينكه محكوم عليه  تاكنون نســبت به پرداخت 
بدهى خود اقدامى ننموده است از ناحيه محكوم له سهم االرث محكوم عليه از يك ساعت و نيم اب قنات جاريه 
نجم الدين از مدار12شــبانه روز به انضمام يك ســهم و نيممشــاع از 24 ســهم ششــدانگ هشــت قطعه زمين 
بشــماره 131/121/107/91/66/41/38/34 فرعى از 219 اصلى بخش3 سبزوار متعلق به مرحوم حوريه 
برزويى معرفى نموده كه از طريق دايره اجرا توقيف گرديده اســت پس از ارجاع امر به كارشــناس به شرح ذيل 
ارزيابى گرديد: « ارزش يك ساعت و نيم آب از مدار12 با دبى 30 ليتر در ثاينه بانضمام اراضى فوق بشماره پل
اكهاى131/121/107/91/66/41/38/34 فرعى از 219 اصلى واقع در قنات نجم الدين روســتاى برزو كه 
قنات باير شده و بجاى قنات چاه عميق حفارى و مورد بهره بردارى در اراضى تحت پوشش قنات ميباشد كه جمعا 
بمبلغ 33/000/000 تومان ارزيابى گرديد كه سهم االرث محكوم عليه از آب و اراضى برابر با 11/000/000 
تومان تعيين و تقديم مى گردد»مقرر گرديد مزايده در روز دوشــنبه مورخ 1396/05/16 ســاعت 11 صبح از 
طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادســتان محترم عمومى و انقالب شهرســتان ســبزوار در محل اجراى 
احكام مدنى دادگســترى به فروش برســد. مزايده از قيمت كارشناسى شده شروع و به كسانى كه باالترين مبلغ 
را پيشــنهاد نمايند واگذار خواهد شــد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا ترتيب بازديدشــان از اب و اراضى مذكور داده شــود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ پيشنهادى 

نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تحويل و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
شم آبادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

احضار متهم
بدينوســيله به آقاى شــهرام كريم ابادى فرزند نوراله فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد در پرونده كالسه 
950318 شعبه 5 داديارى دادسراى عمومى و انقالب سبزوار به اتهام جعل سند رسمى تحت تعقيب مى باشيد 
لذا به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف مهلت يك ماه پس از نشر آگهى در اين شعبه حاضر و 

از اتهام خويش دفاع نماييد در غير اين صورت داديارى تصميم قانونى اتخاذ خواهد كرد. 
رحيمه على ابادى- داديار شعبه 5 داديارى دادسراى عمومى و انقالب سبزوار

اجراييه
ش ابالغيــه:139605110371000206 بديــن وســيله به آقاى داود جمشــيدى ف ابوالقاســم ش ش 
20434 صادره تهران ساكن نكا خ انقالب كوچه شهيد صدرى ابالغ مى شود كه خانم منصوره حسن پور بريجانى 
جهت وصول 14 ســكه تمام بهار آزادى به اســتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 15056 دفتر 152 عليه 
شــما اجراييه صادر نموده و پرونده اجرايى به كالســه 9600020 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش 
مورخ96/4/10 مامور، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 
18 آييــن نامــه اجرا مفــاد اجراييه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.(( تاريخ انتشار:دوشنبه 96/4/26)).م/الف
محمدمهدى قليان-رييس اداره ثبت اسناد و امالك نكا

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته تغيير غيرمجاز كاربــرى اراضى زراعى و باغ ها تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمودآباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه 
عمومى حقوقى بخش ســرخرود(101 دادگاه كيفرى دو سابق) واقع در مازندران-سرخرود-بلوار واليت-دادگاه 
عمومى بخش ســرخرود ارجاع و به كالســه 9409982011402047 ثبت گرديده و وقت رسيدگى 96/7/17 
ســاعت 12 تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده( على يزدانى) و درخواســت خواهان و به 
تجويــز مــاده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو  بخش سرخرود-سيد رسول حسينى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت محمود درويش ترابى و فاطمه خدادادى دادخواستى به خواسته 
مطالبــه وجه بــه طرفيت1-اله بخش محمــودى برنتى ف شــمس اله2-الياس رام ف مرتضى تقديــم كه به اين 
شــعبه ارجاع و به كالســه 19/96/163 شوراى ســارى ثبت شــده چون خوانده مجهول المكان مى باشد حسب 
دستورشــورا طبــق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يــك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 
96/5/28 ســاعت 9 صبح در شــعبه 19  شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى 

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

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان بخش ســرخرود شهرســتان محمودآباد نموده كه جهت رســيدگى به شعبه دوم 
دادگاه عمومــى حقوقــى بخــش ســرخرود(101 دادگاه كيفرى دو ســابق) واقع در مازندران-ســرخرود-بلوار 
واليــت-دادگاه عمومــى بخش ســرخرود ارجاع و بــه كالســه 9409982011400161 ثبــت گرديده و وقت 
رســيدگى 96/7/17 ســاعت 10 تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده( رضا سيرجانى) و 
درخواســت خواهــان و به تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو  بخش سرخرود-سيد رسول حسينى

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ ها تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان بخش ســرخرود شهرســتان محمودآباد نموده كه جهت رســيدگى به شعبه دوم 
دادگاه عمومــى حقوقــى بخــش ســرخرود(101 دادگاه كيفرى دو ســابق) واقع در مازندران-ســرخرود-بلوار 
واليــت-دادگاه عمومــى بخش ســرخرود ارجاع و بــه كالســه 9309982011401019 ثبــت گرديده و وقت 
رســيدگى 96/7/17 ســاعت 11 تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده( حسين معينى) و 
درخواســت خواهــان و به تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو  بخش سرخرود-سيد رسول حسينى

دادنامه
كالســه پرونده:1/1265/95 دادنامه:248-96/3/16  خواهان:شاهرخ رجب زاده گتابى ف شيرافكن 
–بابل بلوار امام رضا ك شهيد حيدرى خداداد 26 خوانده:جعفر معتمدى ف نعمت –بابل حمزه كال معلم 9 دلشاد 
4 رأى قاضــى شــورا:درخصوص دعوى شــاهرخ رجب زاده گتابى به طرفيت خوانده جعفــر معتمدى ف نعمت به 
خواسته مطالبه وجه مبلغ 150,000,000 ريال به استناد يك فقره چك شماره 885854-95/9/5 عهده بانك 
ســپه ،نظر به مفاد دادخواســت تقديمى و مستندات ابرازى خواهان كه داللت بر استقرار دين به ميزان و مبلغ 
خواســته بر عهده خوانده داشــته و بقاى اصول مستندات مذكور در دســت خواهان قرينه بر استحقاق وى در 
طلب وجه مزبور و استمرار دين بر ذمه خوانده دارد و خوانده نيز نسبت به دعوى مطروحه و مستندات ابرازى 
دفاع و ايرادى به عمل نياورده اســت شــورا دعوى خواهان را صحيح و وارد تشــخيص و خوانده را به پرداخت 
مبلغ 150,000,000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات تاخير تاديه از زمان سررســيد چك لغايت 
هنــگام پرداخت آن و مبلغ 3,830,000 هزارريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى است، ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس برابر مقررات قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم حقوقى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل-مهدى زاده

آگهى تعيين وقت رسيدگى
ش بايگانــى شــعبه:960375 خواهــان ســيده زهرا رضانژاد بيشــه دادخواســتى به طرفيبــت خوانده 
كاووس محمــدى بــه خواســته مطالبه مهريه به درخواســت زوجــه تقديم دادگاه هــاى عمومى بابــل نموده كه 
جهــت رســيدگى به شــعبه دوم دادگاه خانــواده بابل واقــع در  مازنــدران –بابل-ميدان واليت-دادگســترى 
بابل-كدپســتى4713658739 ارجاع و به كالســه 9609981110200371 ثبت گرديده و وقت رسيدگى 
96/6/4 ســاعت 8:30 تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به 
تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه خانواده بابل-كالگر درونكال

دادنامه
ش پ : 6/47/96 دادنامه:93/96- 96/3/20 قاضى شورا باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعــالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور رأى مــى نمايد. رأى قاضى شــورا:درخصوص دعــوى عباد فقيهان 
جويبارى ف كمال با وكالت فيروزه رمضانى ســراجى به طرفيت على غالمعلى كچو ف حســين به خواســته صدور 
حكــم بــه محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك شــماره 5829423 عهده پســت بانك ايران به مبلغ هشــت 
ميليون و يكصدهزارريال با احتســاب كليه خســارات دادرســى اعم از حق الوكاله وكيل وخســارت تاخير تاخير 
و هزينه دادرســى به شــرح مفاد دادخواست تسليمى كه در اثناى رســيدگى خواسته خويش را به مبلغ هشت 
ميليــون ريــال تقليــل داده اســت،نظر به اين كه صــدور و وجود اصل چــك در يد خواها ن داللت بر اشــتغال 
ذمــه خوانــده به ميزان وجــه مندرج در متن آن در مقابل خواهــان به عنوان دارنــده دارد و باتوجه به اين كه 
ســند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشــه اى وارد نشــده و با امعان نظر به اين كه 
خوانده موصوف به رغم دعوت از طريق نشــر آگهى در جلســه دادرسى حاضر نشــده و در قبال دعوى مطروحه 
دفاعى معمول نداشــته اســت و دليلى داير بر پرداخت وجه چك يا تحصيل برائت ذمه خويش ابراز ننموده لذا 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و با احراز مديونيت خوانده و اســتصحاب بقاى دين مســتندا به مواد 
310و314قانــون تجارت و 198و502و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنــى نامبرده را به پرداخت 
هشــت ميليون ريال بابت چك مورد دعوا و مبلغ سيصدوبيســت هزارريال به عنوان هزينه دادرسى هم چنين 
حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه و ايضا خســارت تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از تاريخ سررســيد(91/4/20) 
لغايت وصول آن كه توســط اجراى احكام مدنى محاســبه مى شــود در حق خواهان محكوم مى نمايد و نسبت به 
مازاد خواسته خواهان نظر به كاهش خواسته از سوى وكيل خواهان محكوم به بى حقى است .رأى صادره ظرف 
بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و با انقضاى مهلت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

در محاكم شهرستان جويبار مى باشد.م/الف
حسنى كارمزدى-قاضى شوراى حل اختالف جويبار

دادنامه 
ش بايگانى شــعبه:950515  پرونده كالســه: 9509981110300506 خواهان:جالل حسنى ف عباس 
با وكالت محســن پارســايى ف على نقى به نشانى بابل خ طبرسى ساختمان پارســيان ط 3 واحد 9 خوانده:قاسم 
قلى پور-مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك رأى دادگاه:درخصوص دعوى جالل حســنى با وكالت محسن 
پارســايى به طرفيت قاســم قلــى پور به خواســته مطالبه مبلغ ســيصدميليون ريال به انضمام كليه خســارات 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه- نظر به اين كه به داللت تصوير مصدق چك شماره 454284 عهده بانك سپه 
كه توســط خوانده ظهرنويســى شــده و منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديد اشتغال ذمه و مديونيت 
خوانده در قبال خواهان به مبلغ خواسته محرز مى گردد و ازطرفى از جانب خوانده نسبت به دعوى اقامه شده 
دفاع و ايرادى به عمل نيامد و دليل ومدركى هم كه دال بر اسقاط دين يا عدم حقانيت خواهان در مطالبه وجه 
خواستار مى باشد ارائه نگرديد از اين رو دين خوانده مستصحب تلقى و ضمن اعالم وارد بودن دعوى خواهان 
بــه اســتناد مــواد 198و515و519و522 ق آ د م اوال خوانده بــه پرداخــت 300,000,000 ريال بابت اصل 
خواسته ثانيا به پرداخت 9,750,000 ريال بابت هزينه دادرسى ثالثا به پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
رابعا پرداخت خســارت تاخير تاديه مبلغ خواسته از زمان سررسيد چك موضوع دعوا لغايت هنگام پرداخت كه 
در حين اجراى حكم توســط دايره اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى 
است و بدوا ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخوهى در همين مرجع سپس در مهلت مذكور قابل اعتراض 

در مرجع تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل-هادى محمدى كريمى


