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متن آگهى
به اطالع مى رساند اينجانب / اينجانبان احمد ، رضوان ، محمد منصور ، مسعود ، فريبا ، محمود همگى لطيفى 
مالك / مالكين سه دانگ سهم مشاع از ششدانگ مشاع پالك ثبتى 660 فرعى از 2 اصلى واقع در قريه سنگ پل 
به نشــانى دماوند سنگ پل روبروى نانوايى كوچه آوا موضوع سند/ اسناد مالكيت شماره 25975 صادره به تاريخ 
1325/12/6 متقاضى تعيين بستر و حرايم احتمالى روخانه/مسيل/نهر - در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه 
مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن 
مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور آب دماوند به نشــانى بلوار آيت اله خامنه اى 
روبروى سالن ورزشى وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم 

الرعايه مى باشد. م الف/4393- تاريخ انتشار نوبت اول:96/4/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/5/7
 اداره امور آب تهران – دماوند

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9500037 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به آقاى اصغر مشاعى فرزند احمدعلى شناسنامه شماره 354 صادره از تهران ساكن مشاء دهكده 
خوشــبختى ، نزديك تونل ، جاده هراز منزل شــخصى ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى به استناد سند رهنى شماره 
24529 دفتر 12 دماوند عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشــريفات الزم پالك ثبتى 4485 
فرعى از ســنگ 56 اصلى واقع در قريه مشــاء كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 405000000 ريال 
ارزيابى گرديده است كه برابر نامه مورخه 1396/04/22 مامور پست شما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب 
تقاضاى بانك كشاورزى شعبه دماوند مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد 
از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتباً به همراه مبلغ 5000000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد 

به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/4395
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست و ضمائم به
درخواست كننده: طيبه حاجتى به نشانى كاشان - ، خواسته: طالق ، بدين وسيله به آقاى محمد آسال ابالغ مى 
گردد خانم طيبه حاجتى دادخواســتى به طرفيت شما بخواسته باال تقديم داشته كه تحت كالسه 951070 حقوقى 
ثبت و براى روز 96/6/4 ساعت 9 وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن شما و دستور دادگاه به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مراتب يك نوبت متوالى در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اعالم نشانى كامل و دقيق خود به اين دفتر مراجعه و در وقت مقرر 
باال در شعبه سوم دادگاه خانواده كاشان جهت رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. در ضمن موضوع جلسه 

استماع شهادت شهود مى باشد
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده كاشان

دادنامه
تاريخ رســيدگى: 96/1/23 ، شــماره پرونده:1378/2/95 ، شــماره دادنامــه: 350-96/3/24- مرجع 
رســيدگى كننده: حوزه 2 شــهرى شــوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: فرامرز سنگينيان ، آدرس دماوند مسكن 
مهر فرهنگيان بلوك 6 واحد 23 طبقه 5- خوانده: عليرضا رمضان صفدرى آدرس مجهول المكان ، خواسته: مطالبه 
خســارت ناشــى از تصادف ، گردشكار: به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 2 شوراى حل اختالف دماوند 
به تصدى امضا كنندگان ذيل تشكيل است پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا كه با اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مى باشد. مبادرت 
به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى فرامرز سنگينيان به طرفيت عليرضا رمضان صفدرى 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال خسارت ناشى از تصادف با احتساب هزينه دادرسى ، دستمزد كارشناس 
و هزينه پاركينگ ، خواهان اظهار داشته كه در مورخ 94/8/7 با وسيله نقليه خود سوارى پرايد به شماره انتظامى 
669س45- ايران 21 در حال تردد بودم كه ناگهان خوانده با خودرو خود كاميون بنز به شماره انتظامى 866ع13- 
ايران 44 از سمت جلو سمت چپ با وسيله نقليه بنده تصادف نموده و باعث  ورود خسارت به اينجانب مطابق نظريه 
كارشناس رسمى كه به پيوست تقديم دادخواست مى باشد گرديد شورا با توجه به اظهارات خواهان و مالحظه نظريه 
كارشــناس رســمى دادگسترى مضبوط در پرونده كه ميزان خســارت و برآورد نموده است و اينكه خوانده عليرغم 
ابالغ قانونى / واقعى وقت دادرســى در جلســه شــورا حضور يافته / نيافته و ايراد و دفاع موثرى در قبال دعوى 
مطروحه معمول نداشته و مستندات خواهان از جمله نظريه كارشناس رسمى دادگسترى مصون از ايراد و خدشه 
باقى مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود و جبران خسارت اقامه و ارائه ننموده است على هذا 
دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته و مســتنداً به مواد 307و331 قانون مدنى و مواد 1و2و3 قانون مسئوليت 
مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب 1379 و 
توجهاً به قاعده فقهى (تسبيب) حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به 
مبلغ 620 هزار ريال و هزينه پاركينگ به مبلغ 17200200 ريال و دستمزد كارشناس به مبلغ شش ميليون ريال 
در حق خواهان صادر و  اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 
همين شــعبه و ســپس ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم حقوقى عمومى دماوند 

مى باشد. م الف/4386
 قاضى حوزه 2 شوراى حل اختالف دماوند 

دادنامه
شماره دادنامه:288- شــماره پرونده:95/ش246/5- تاريخ تنظيم:95/11/24- خواهان: حسين عنبرى 
قلنج خانلو به نشــانى رودهن خيابان نمير پالك 18- خوانده: بهرام محمودى به نشــانى مجهول المكان ، خواســته: 
الزام به فك پالك ، گردشكار: دادگاه با بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت 
از خداوند ســبحان بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دعوى خواهان آقاى حسين 
عنبرى قلنج خانلو فرزند امير بطرفيت بهرام محمودى فرزند كاكا مبنى بر فك پالك خودرو تاكسى به شماره انتظامى 
ايران 11-677ت23 با اين توضيح كه ســند مالكيت خودرو موصوف بنام خواهان به ثبت رســيده كه نامبرده در 
تاريــخ 95/11/15 مبــادرت بــه فروش خودرو بخوانده كرده اســت و خريدار از همكارى جهــت  فك پالك خودرو 
خوددارى نموده شــورا با توجه به محتويات پرونده و احراز مالكيت خواهان و انتقال مالكيت از خواهان بخوانده و 
عدم تصرف خودرو توسط خواهان و با عنايت به اينكه شماره انتظامى خودروها قائم به اشخاص مى باشد و با توجه 
به عدم اجازه تصرف خودرو مذكور با استفاده از پالك موصوف ادعاى خواهان را ثابت و مسلم تشخيص و مستنداً 
به مواد 198و515و519 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر فك پالك خودرو 
موصوف فوق الذكر به شــماره ايران 11-677ت23 و اعاده آن به راهنمايى و رانندگى و هزينه دادرســى بعنوان 
اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه و پس از ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه محترم عمومى بخش رودهن 

است. م الف/4394
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسن عسگرنجفى بشماره شناسنامه 20 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 960295 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى گل محمد  عسگر 
نجفى به شــماره شناســنامه 1172 در تاريخ 1354/7/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى حســن عســگر نجفى فرزند گل محمد به ش ش 20 صادره از دماوند پســر متوفى 
2- آقاى ابوالقاســم عســگر نجفى فرزند گل محمد به ش ش 1342 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى رحمت 
اله عســگر نجفى فرزند گل محمد به ش ش 1343 صادره از دماوند پســر متوفى 4- آقاى حسينعلى عسگر نجفى 
فرزند گل محمد به ش ش 29 صادره از دماوند پسر متوفى 5- آقاى محمود عسگر نجفى فرزند گل محمد به ش ش 
10 صادره از دماوند پسر متوفى 6- آقاى محمد عسگر نجفى فرزند گل محمد به ش ش 1174 صادره از دماوند 
پســر متوفى7- آقاى احمد عســگر نجفى فرزند گل محمد به ش ش 1175 صادره از دماوند پسر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/4392
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان: باقر و رحمت اهللا شــهرت احمدى با وكالت محمود كرم پور ، خوانده: آقاى على مقيمى فرزند زياداهللا 
، وقت رســيدگى: روز 1396/6/29 ســاعت 11 صبح ، نظر به اينكه خواهان دادخواســتى بطرفيت خوانده فوق به 
خواســته الزام خوانده به تنظيم ســند شــماره 1816 و 1817 از 63 اصلى قروه موضوع قرارداد بيع عادى مورخه 
92/5/5 به اين شعبه تقديم نموده وقت رسيدگى تعيين و پرونده به كالسه 960048 ثبت گرديده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خواندگان بنا به درخواست خواهان ها و تجويز دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاههــاى عمومــى وانقالب در امور مدنى مراتب بــراى 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 رســيدگى در اين دادگاه حاضر شــويد عدم حضور مانع از وقت رســيدگى نخواهد بود. 

م الف/261
مدير دفتر دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قروه

دادنامه
شــعبه 7 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان آبــادان، شــماره دادنامــه: 9509976310700690- تاريخ 
تنظيم: 1395/12/14- شــماره پرونده: 9509986310700556- شــماره بايگانى شــعبه:950582- پرونده 
كالســه 9509986310700556 شــعبه 7 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان آبــادان تصميــم نهايــى شــماره 
9509976310700690- خواهان: آقاى محمدرضا آقاجرى فرزند سرخاب با وكالت آقاى سعيد معتوقى زاده بحرانى 
فرزند عبدعلى به نشــانى خوزســتان آبادان آبادان حد فاصل طالقانى و امام خ 5 مهر مجتمع صدرا واحد 8 طبقه 4- 
خوانده آقاى امير جابرى به نشانى خوزستان آبادان ميدان طيب انتهاى طيب 19 خ 20 مترى كوچه بن بست روبروى 
نانوايى انتهاى كوچه ســمت چپ  ،خواســته: خلع يد (راى دادگاه ) در خصوص دادخواســت آقاى محمدرضا آقاجارى 
بطرفيت امير جابرى بخواســته خلع يد از تمامى ششــدانگ پالك ثبتى 267/67 واقع در بخش 9 آبادان به انضمام 
خسارات دادرسى بدين توضيح كه خوانده دعوى بدون وجود رابطه استيجارى و بدون اذن و اجازه مبادرت به تصرف 
غاصبانــه ملك موصوف را نموده و با توجه بــه اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى حضور نيافته و هيچ دليل و مدركى 
جهت رابطه موجر و مستاجر به اين دادگاه ارائه ننموده و با توجه به استعالم بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالك 
آبادان مبنى بر مالكيت خواهان نسبت به پالك ثبتى موصوف لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد تشخيص و مستندا به 
مواد 308 و 311 و 582 از قانون مدنى حكم بر خلع يد خوانده از پالك ثبتى 267/67 بخش 9 آبادان و محكوميت 
خوانده به پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت هزينه دادرسى طبق تعرفه بدوى و خسارات وارده صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در همين مرجع و سپس ظرف 20 روز پس از 

آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان خوزستان مى باشد. م الف/1/249
دادرس محاكم دادگاههاى عمومى آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى يداهللا شــريفى داراى شناســنامه شــماره 115 بشــرح دادخواســت به كالســه 96-317 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هديه شريفى به شناسنامه 379 در تاريخ 
96/2/30 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- يداهللا 
شريفى فرزند ابراهيم ت ت 1348/2/3 ش ش 115 صادره از قروه پدر متوفى 2- مريم يارعلى فرزند احمد ت ت 
1350/7/1 ش ش 490 صادره از قلعه سفلى قروه مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در ســه نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف سه ماه به دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/264
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف قروه

دادنامه
پرونده كالسه 9609988734500048 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قروه تصميم نهايى شماره 
9609978734500254- خواهان ها: 1- آقاى عباسعلى زرين فرزند حسن به نشانى استان كردستان شهرستان 
قروه بخش چهاردولى شهرستان قروه دهستان چهاردولى غربى روستاى تكيه عليا 2- خانم زهرا زرين فرزند ميرزا 
حسن به نشانى كردستان قروه خيابان ابوذر كوى شهيد نعمت اله عبدالملكى منزل خداكرم فدايى 3- خانم سكينه 
زرين فرزند حســن به نشانى استان كردستان شهرســتان قروه شهر قروه ابوذر كوچه شهيد نعمت اله عبدالملكى ، 
خواندگان: 1- آقاى محمدعلى زرين فرزند حسن 2- آقاى سعيد زرين فرزند محمدعلى همگى به نشانى مجهول المكان 
، خواسته: اعالم بطالن معامله ، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق تقديم كه با ارسال پرونده به اين شعبه 
و ثبت به كالسه باال در وقت فوق العاده شعبه پنجم دادگاه عمومى قروه بتصدى امضا كننده ذيل تحت نظر است دادگاه 
با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) 
در خصوص دعوى خواهان ها آقاى عباسعلى زرين و خانم ها زهرا و سكينه شهرتين زرين فرزندان حسن به طرفيت 
خواندگان آقايان محمدعلى زرين فرزند حســن و آقاى سعيد زرين فرزند محمدعلى به خواسته اعالم بطالن قرارداد 
عادى مجعول يكباب منزل مســكونى از ماترك مورث مقوم به 2100000 تومان به انضمام كليه خســارات دادرسى 
توضيحا خواهان ها مدعى شده اند برادر زاده ما كه خوانده رديف دوم است بر اساس مبايعه نامه جعلى مدعى خريد 
يك باب منزل مســكونى كه االن جزء ماترك مورث ما در شــعبه دوم حقوقى شناخته شده و دستور فروش نيز صادر 
شده است از مرحوم پدرمان در زمان حيات ايشان شده است و برادرمان خوانده رديف اول كه پدر ايشان مى باشد 
به عنوان شاهد امضاء نموده است تقاضاى اعالم بطالن معامله هستيم و ضمناً در شعبه بدوى كيفرى نيز جعليت ثابت و 
در مرحله تجديدنظر مى باشد دادگاه با عنايت اينكه در حكم تقسيم تركه و دستور فروش شعبه دوم مورخ سال 94 
بر اساس اظهارات خواهان ها ثابت شده و نيازى به تقاضاى بطالن مبايعه نامه ارائه شده از سوى شخص ثالث نيست 
اگر ايشــان ادعائى داشــت ميتواند در مرحله اجرا به عنوان معترض ثالث وارد شــود لذا مستندا به ماده 2 ق آ د م 
قرار رد دعوى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم دادگاه 

تجديدنظر استان كردستان مى باشد. م الف/262
 رئيس شعبه پنجم حقوقى دادگاه عمومى قروه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
زمــان برگزارى مزايــده: 1396/5/21- نوبت مزايــده: نوبت اول ، محل برگزارى مزايــده: بلوار بنت الهدى 
دادگســترى كل اســتان كرمانشــاه اجراى احكام مدنى شعبه ششــم حقوقى كرمانشــاه ، در خصوص پرونده اجرائى 
940306 صادره از شــعبه ششــم دادگاه حقوقى كرمانشــاه به ســود آقاى ســهراب مرادى و به زيان آقاى حامد و 
هدايت درفشــيان داير بــر محكوميت به مبلغ 1/792/426/612 ريال در حق محكــوم له و مبلغ 89/621/331 
ريال نيم عشــر دولتى در حق دولت لذا واحد اجراى احكام مدنى دادگســترى كرمانشــاه در نظر دارد مال غير منقول 
موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراى احكام مدنى بفروش برســاند مشــخصات مال غير منقول: سرقفلى 
يكباب مغازه ، واقع  در كرمانشــاه ديزل آباد خ نمايشــگاه داران نبش نمايشــگاه و فروشــگاه كاميون زاگرس مغازه 
ضلع جنوبى ورودى به نمايشگاه بمساحت 20/40 مترمربع و فاقد بالكن درب ورودى كركره اى كه توسط كارشناس 
بمبلغ 1/387/200/000 ريال ارزيابى گرديده اســت. ضمناً مال مورد مزايده توســط كارشــناس رســمى به تاريخ 
1396/3/13 ارزيابى شــده است و مزايده آن براى روز شنبه مورخ 1396/5/21 ساعت 10 صبح تعيين گرديده 
است طالبين و خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدى 
طبقه دوم شعبه ششم حقوقى ساختمان مركزى دادگسترى مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهى فراهم 
شود مزايده از قيمت ارزيابى شده شروع مى شود هركس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته 
خواهد شــد و برنده مزايده مكلف اســت 10 درصد بهاى پيشنهادى را فى المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگسترى توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز 
كنــد در صــورت عدم پرداخت بقيه بهاى مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى ســپرده فوق 
الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جريان مزايده توسط دادگاه دستور 

صدور سند انتقال بنام خريدار صادر مى شود هزينه نقل و انتقال بر عهده ى خريدار است. 
اجراى احكام مدنى شعبه ششم حقوقى كرمانشاه

متن آگهى
موضوع: صدور گواهى ، بدينوسيله حسب شكايت آقاى على كاوه فرزند رمضان به كدملى 3801469557 به 
موضوع سرقت مدارك ماشين و ... حسب اظهارات خود شاكى مدارك ذيل الذكر به سرقت رفته لذا اين گواهى حسب 
درخواست نامبرده جهت ارائه به ادارات مربوطه صادر و فاقد ارزش قانونى است: 1- كارت و سند ماشين پژو 206 

به شماره پالك 184س49- ايران 61 -2- بيمه نامه كوثر استان 3- گواهى نامه رانندگى. م الف/263
دفتر شعبه اول كيفرى 2 بخش سريش آباد

آگهى اعالن افراز امالك مشاع (پالك 1/24513 بخش دو ثبتى شاهرود)
چون برابر صورتمجلس افرازى شماره 1396/4847-1396/4/7 و نقشه پيوستى كه ذيالً درج ميگردد و 
بموجب ماده 15 آئينامه قانون افراز امالك مشاع راى به افراز سهمى آقاى محمد ابراهيم متين از پالك 1/24513 
بخش دو ثبتى شــاهرود صادر گرديده مجدداً طبق ماده 17 آئينامه اجراى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا از آقايان 
مصطفى افتخارى و ســيد محمد ســيد اردكانى خانمها شيده و اعظم سيد اردكانى و ساير مالكين كه ذينفع ميباشند 
درخواســت ميشــود چنانچه اعتراض دارند از تاريخ انتشــار اين اگهى ظرف 10 روز به دادگاه صالحه محل مراجعه 

نمايند. 
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

متن آگهى
در پرونده كالسه 950768 اين شعبه مرضيه رضايى فرزند كريم به اتهام توهين و ايراد ضرب و جرح عمدى 
نســبت به مرضيه قيطولى تحت تعقيب قرار گرفته اســت با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقرارت ماده 
174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 
روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

متن آگهى
در پرونده كالســه 960055 اين شعبه رامين ناصرى فرزند قاسم به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت 
به وحيد ناصرى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقررات ماده 174 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار 
اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

آگهى فقدان سند مالكيت 
اسناد مالكيت مشاعى بمساحت 1036/6 مترمربع بشماره 353 فرعى از 68 اصلى واقع در روح افزاء كه ذيل 
ثبت و صفحه و دفتر الكترونيكى داراى سند مالكيت چاپى بشماره 915564 و 915567 و 915563 و 915566 
بنام خانم اكرم بابائى اميرى و هوشــنگ بابائى اميرى و جهانگير بابائى اميرى و مهدى بابائى اميرى صادر و تســليم 
گرديده است. سپس آقاى ابوالفضل فوالدى طبق وكالتنامه 18086-1396/4/4 دفترخانه 517 تهران از جانب 
مالكين مذكور نامبرده  با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 1396/2/31-926305 
الى 26299- 1396/3/31 بگواهى دفترخانه 11 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4397
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
خواهان / شــاكى بانك انصار مديريت شــعب اســتان ســمنان به مديريت آيت اله ابراهيمى دادخواســتى 
بــه طرفيت خوانده / متهم مرتضى گلپايگانى ســيد محمد ديانتى به خواســته مطالبه وجه چــك تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان 
واقع در استان سمنان ، شهرستان سمنان بلوار قدس خيابان شهداى دادگسترى كدپستى 3514689155 تلفن 
30-33351025 (كــد023) ارجــاع و به كالســه 9609982310500031 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1396/6/4 و ساعت 10/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان 
/ شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم 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.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان طاهره گواهى

متن آگهى 
خواهان / شــاكى بانك انصار مديريت شــعب اســتان ســمنان به مديريت آيت اله ابراهيمى دادخواستى به 
طرفيت خوانده / متهم مهدى عبدى ، ميثم شــاهنكويى ، على اميرآبادى به خواســته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان شهرستان ســمنان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
سمنان واقع در استان سمنان ، شهرستان سمنان بلوار قدس خيابان شهداى دادگسترى كدپستى 3514689155 
تلفن 30-33351025 (كد023) ارجاع و به كالسه 9509982310500536 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1396/6/8 و ســاعت 9/00 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان 
/ شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم 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.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان طاهره گواهى

آگهى احضار متهمين
بــا توجه بــه پرونده كالســه 9609982313200151 و شــماره بايگانى 960163 مطروحه در اين شــعبه 
بدينوســيله به آقاى سيد فرشيد جمشيدى فرزند سيد ســيروس به اتهام مزاحمت تلفنى به آزار كه فعالً مجهول 
المكان مى باشــند به اســتناد ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهامات 
مذكور در مهلت يك ماهه از تاريخ نشر آگهى در شعبه 5 داديارى سمنان حاضر شويد در غير اينصورت به موضوع 

غياباً رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ شد.
 كوثر تبيانيان- داديار شعبه 5 دادسراى عمومى وانقالب سمنان

متن آگهى
نظــر به اينكه آقاى ســهراب حاج عليــان و محمدآقا ربانيان بطرفيت بهنام فنائيان فرزند اشــراق اله تقاضاى 
تجديد نظر از دادنامه شــماره 9509972310200926 به دادگاه شــعبه دوم دادگاه حقوقى دادگسترى سمنان 
مورخ 1396/2/2 تقديم نموده بلحاظ اينكه تجديدنظر خوانده مجهول المكان مى باشد حسب ماده 346 قانون آئين 
دادرسى دادگاه عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا ده روز 
پس از رويت نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشــانى خود نســخه ثانى دادخواست تجديدنظر خواهى را 

دريافت نمايد واال پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى سمنان

آگهى احضار متهم
با توجه به پرونده كالسه 9609982313900199 (960228) مطروحه در شعبه دوم بازپرسى دادسراى 
عمومى وانقالب شهرســتان ســمنان بدينوســيله به آقاى عســكرى تقى پور كانى فرزند محمد جعفر به شماره ملى 
2065056754 كه فعال مجهول المكان مى باشــد به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد 
كه جهت رسيدگى به اتهامات نگهدارى كاالى ممنوع قاچاق و نگهدارى آالت استعمال مواد مخدر در مهلت يك ماهه از 
تاريخ نشر آگهى در شعبه دوم بازپرسى سمنان حاضر شويد در غير اين صورت به موضوع غياباً رسيدگى و تصميم 

قانونى اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب سمنان – على اكبر يوسفى راد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره بايگانى پرونده 960107- بدينوسيله به آقاى عطا ميرزايى كه فعالً مجهول المكان مى باشد به استناد 
ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهام خود مبنى بر مزاحمت تلفنى موضوع 
شكايت خانم سيده كبرى موسوى در تاريخ 1396/5/31 ساعت 10 صبح در شعبه 104 دادگاه كيفرى دو سمنان به 
آدرس سمنان ميدان عدالت دادگسترى شهرستان سمنان حاضر شوند در غير اينصورت به موضوع غياباً رسيدگى 

و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو سمنان – مجيد ساالريان

                                                             رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم فاطمه صبورى دارنده شماره شناسنامه 2280432560 فرزند محمدعلى از اين شورا درخواست گواهى 
حصــر وراثت نموده و چنين توضيــح داده كه مرحوم محمدعلى صبورى در تاريخ 1396/4/21 در آخرين  اقامتگاه 
دائمى خود شهرســتان ســمنان وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عباس صبورى به ش ش 384 
فرزنــد محمدعلــى فرزند متوفى 2- جواد صبورى بــه ش  ش4560102775 فرزند محمدعلى فرزند متوفى 3- 
فاطمــه صبــورى به ش ش 2280432560 فرزند محمدعلى فرزند متوفى 4- عفت شــاه حســينى به ش ش 13 
فرزند عباسعلى همسر متوفى . و اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه جز سرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط و بالاثر خواهد بود. 
رئيس شعبه نهم شوراى حل اختالف سمنان- محقق

آگهى اجرائيه
بموجب درخواست اجراى حكم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 9609978534200040 محكوم عليه خانم 
مهناز خردمند محكوم اســت به پرداخت مبلغ يك ميليون و دويســت و پنجاه هزار تومان به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ بيســت و سه هزار و هشــتصد تومان به عنوان هزينه دادرسى كه در حق محكوم له خانم هاجر رحيمى صادر 
شده است. با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه 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 شورا اعالم نمايد. م الف/1337
قاضى شعبه 112 شوراى حل اختالف بخش جوكار

دادنامه
پرونده كالسه 9509988510100760 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مالير تصميم 
نهايى شــماره 9609978510100154- خواهان: بانك قوامين به شماره ثبت 397957 با نمايندگى آقاى سيد 
رضا تنگسيرى فرزند سيد هاشم به نشانى مالير خ شهدا روبروى شهردارى بانك قوامين شعبه مركزى ، خواندگان: 
1- آقاى على ميرزابابائى فرزند ولى محمد به نشانى مالير خيابان شهيد طلوعى كوچه خسروى ساختمان تركزيان واحد 
2 -2- آقاى رســول بيات فرزند محمد به نشــانى مجهول المكان ، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- 
مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشرح ذيل انشاء راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعوى خواهان بانك قوامين مديريت شعب استان همدان با 
نمايندگى آقاى على زارعى و حسن نباتى به طرفيت خواندگان آقايان 1- على ميرزا بابايى فرزند ولى محمد و رسول 
بيات فرزند محمد به خواسته محكوميت تضامنى به پرداخت مبلغ دويست و ده ميليون ريال وجه چك بالمحل شماره 
12/198054-95/8/6 از حســاب جارى شماره 195328984721 عهده بانك سينا شعبه مالير  خسارت تاخير 
تاديه و خسارات دادرسى با توجه به مندرجات دادخواست و كپى مصدق متن و ظهر چك و گواهينامه عدم پرداخت 
صــادره از ســوى بانك محال عليــه و اينكه خواندگان دفاعى به عمل نياورده و دليلى جهــت اثبات برائت ذمه ارايه 
نكرده اند و وجود چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه آنان است لهذا دعوى وارد تشخيص و مستنداً به مواد 
313و310و249 قانون تجارت و مواد يك تا پنج و تبصره ماده 2 اصالحى قانون صدور چك و ماده واحد استفساريه 
تبصره مذكور و مواد 519 و 198 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت دويست و ده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ پنج ميليون و هفتصد و هفتاد و 
پنج هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى و خوانده اول به پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1395/8/6 تا تاريخ 
وصول وجه چك كه در اجراى احكام محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى 
و پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

دادگاه محترم تجديدنظر استان همدان است. م الف/1357
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مالير

دادنامه 
تاريخ:96/3/16 ، كالسه پرونده: 127/8/96- دادنامه: 228-  مرجع رسيدگى شوراى حل اختالف حوزه 8 
اسالمشهر، خواهان: مهدى خدايارى تهران  اتوبان ستارى ابتداى خ كاشانى مجتمع نورگستر پ 434 ط 3 واحد 22 ، 
خوانده: غالم جعفرى مجهول المكان ، موضوع: مطالبه وجه ، گردشكار: در اين پرونده خواهان دادخواستى به طرفيت 
خوانده تقديم نموده است كه شورا با بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى شورا) در خصوص دعواى مهدى خدايارى فرزند على اصغر بطرفيت غالم جعفرى به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ريال با احتســاب خســارات دادرسى به استناد 2 فقره قرارداد عادى تقديمى از ناحيه خواهان كه 
خوانده ذيل آن را امضاء نموده و بقاى اصول مستندات مذكور در يد مدعى داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد نظر به اينكه خوانده دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشــته و 
دليلى بر برائت ذمه خويش  اقامه و ارائه نكرده است دعوا مطروحه را وارد و ثابت دانسته با استناد به مواد 271 
و 1301 قانون مدنى و مواد 198و515و519و522 قانون آئين دادرســى مدنى و مواد 9و26و27 قانون شوراى 
حل اختالف مصوب 94 حكم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضمام 
هزينــه دادرســى به مبلغ 480/000 ريــال صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين حوزه و پس از آن ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم اسالمشــهر 

مى باشد. م الف/720
قاضى حوزه 8 شوراى حل اختالف اسالمشهر

آگهى ابالغ ماده 105 اصالحى موادى از آيينامه قانون ثبت 
ســند مالكيت ششــدانگ پالك 8559 بخش 1 ســمنان ذيل ثبت 2581 ج 26 ص 283-275 بنام غالمرضا 
ابراهيمى و على ابراهيمى نسبت به دو دانگ و صديقه ابراهيمى و خديجه ابراهيمى هركدام نسبت به 1 دانگ و 
خانم معصومه نجاتى نسبت به ثمنيه اعيانى پالك مذكور صادر و تسليم گرديده است سپس بنا بر سند قطعى شماره 
82417 مورخ 73/9/30 دفاتر اســناد رسمى شماره سه سمنان احدى از وراث مرحوم فرج اله ابراهيمى بنامهاى 
غالمرضا و على و خانم خديجه ابراهيمى نسبت به سهم االرث خود به صديقه خانم ابراهيمى احدى از وراث نسبت به 
دو دانگ و جواد عبدوس نسبت به سه دانگ انتقال داده اند كه سهمى صديقه ابراهيمى با احتساب سهم االرث خود 
سه دانگ از پالك ميباشد الزم بذكر است تمامى نقل و انتقاالت باستثناء ثمنيه اعيانى ميباشد كه متعلق به معصومه 
نجاتى عيال متوفى ميباشــد. ســپس احدى از وراث برابر درخواست شــماره 139621729021005329 مورخ 
96/4/18 اعالم نموده دسترسى به مالك ثمنيه اعيانى ميسر نمى باشد كه مراتب برابر نامه شماره 120/1663-
96/4/24 اعالم نموده پالك فوق يك قطعه زمين با كاربرى باغ در قســمت شــمالى جاده ســيلو با ديوراكشى گل و 
خشت مشاهده گرديد باغ مورد نظر داراى تعداد 86 اصلى درخت انار با ميانگين سنى 10 ساله و تعداد 22 اصله 
درخت انجير با ميانگين سنى 8 سال و الباقى زمين مورد نظر زير كشت گندم بوده كه گندم مورد ا شاره برداشت 
شده بود در كنار درب ورودى باغ ستونهايى از اتاق از جنس گل و خشت بصورت كامالً مخروبه بدون سقف مشاهده 
گرديد با توجه بموارد مورد اشاره بهاى اعيانى و اشجار زمين مورد نظر براى درختچه انار 86 اصله 43000000 ريال 
و 22 درختچه انجير 6600000 ريال ميباشد اتاق بصورت كامالً مخروبه و بدون سقف و غيرقابل استفاده ميباشد 
لذا در اجراى تبصره 1 ماده 105 اصالحى موادى از آيينامه قانون ثبت چنانچه شخصى يا اشخاصى مدعى تضييع حقى 
از خود در مورد بهاء عرصه و اعيان پالك فوق ميباشند ميتواند ظرف مدت 1 ماه از تاريخ انتشار اين اگهى اعتراض 
خود را به دادگاه صالحه تسليم و گواهى الزم را به اداره ثبت سمنان ارائه دهند در غير اينصورت پس از گذشت 
مدت قانونى مقرر اين اداره برابر تبصره 2 ماده مذكور نسبت به اصالح سند مالكيت و حذف كلمه بهاء ثمنيه اعيانى 

اقدام خواهد شد. م الف/813
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

آگهى احضار متهم
حســب محتويــات پرونده كالســه در اجراى مــاده 174 قانون آئين دادرســى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى اســماعيل غالمى فرزند حســين با شــماره شناسنامه 209 مجهول 
المكان مى باشد كه درخصوص شكايت مريم حموله شالل عليه شما داير برترك انفاق جهت 
دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 96/06/12 ساعت 11 صبح در شعبه چهارم داديارى 
دادسراى عمومى و انقالب شهركرد حاضر شويد-بديهى است در صورت عدم حضور تصميم 

قانونى اتخاذ خواهد شد.
 داديار شعبه چهارم دادسراى عمومى انقالب شهركرد- ليال عليدوستى

دادنامه
شماره پرونده: 9509983812800943  شماره دادنامه: 9609973811100537  
تاريخ دادنامه: 96/4/13- دادگاه صادر كننده راى: شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد- قاضى صادر كننده راى: موسى رحيمى   سمت : رئيس دادگاه- شاكى: خانم مريم 
اندرزگو فرزند مهرعلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى – شهرستان شهركرد – شهر 
شهركرد- منظريه خ شهيد امامقلى جعفرزاده ك 1 فرعى 3 بلوك 287 واحد 101 - متهم: 
آقاى ســجاد مهرابى جونقانى فرزند الهيار به نشانى مجهول المكان - اتهام: ايجاد مزاحمت 
تلفنى- گردشــكار: خانم مريم اندرزگو شكايتى عليه دارنده خط 09135913008، مبنى 
بر ايجاد مزاحمت تلفنى، ارائه نموده اســت، اينك دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل راى صادر مى نمايد. (راى دادگاه) موضوع اين پرونده راجع به اتهام آقاى سجاد مهرابى 
فرزند الهيار، مبنى بر ايجاد مزاحمت تلفنى حسب شكايت خانم مريم اندرزگو، مى باشد كه 
با توجه به متن خارج نويس شــده پيامكهاى ارسال شــده به خط تلفن همراه شاكى و پاسخ 
استعالم به عمل آمده از مخابرات كه حاكى از مالكيت متهم نسبت به خط ارسال كننده پيامك 
مى باشــد و از سوى ديگر با توجه به اينكه متهم،عليرغم انتشار آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
در دادگاه حضور نيافته و دفاعى در قبال اتهام خويش به عمل نياورده اســت، مجرميت او 
از نظر دادگاه محرز اســت و به اســتناد ماده 641 تعزيرات و بند ب ماده 83 و 86 مجازات 
اسالمى، متهم نامبرده را به پرداخت پانزده ميليون ريال جزاى نقدى به خزانه دولت محكوم 
و اعالم مى دارد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
دادگاه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان مى باشد.ع
موسى رحيمى رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه
پرونده كالســه 9509983813300564 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (102 جزائى سابق)تصميم نهايى شماره 9609973811200431-شاكى: آقاى 
مصطفى رحمتى فرزند فرج اهللا به نشانى استان چهارمحال و بختيارى - شهرستان شهركرد 
– شهر شهركرد- خيابان ياسر- كوچه 56- پالك31- طبقه3- واحد 5- متهم: آقاى پويان 
شــعبانى فرزند على اصغر به نشــانى مجهول المكان- اتهام: كالهبردارى از طريق وعده به 
امــور واهــى  -راى دادگاه- در خصوص اتهام آقاى پويا شــعبانى فرزند على اصغر داير بر 
كالهبردارى به مبلغ پانزده ميليون ريال موضوع كيفر خواست صادره از دادسراى شهركرد،با 
توجه به شكايت آقاى مصطفى رحمتى، پيرينت حساب بانكى شاكى، رو گرفت تبليغات منتشر 
شده در سايت ديوار،پاسخ استعالم در رابطه با IP به كاربرده شده توسط متهم،عدم حضور 
متهم در مراجع قضايى جهت دفاع از اتهام انتســابى-دادگاه بزه مذكور را محرز و متهم را 
مجرم تشــخيص مستنداً به ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين،اختالس و ارتشاء و 
كالهبردارى متهم را به تحمل يكســال حبس تعزيرى و پرداخت پانزده ميليون ريال جزاى 
نقدى ورد مال به شاكى محكوم مى نمايد. راى دادگاه غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى 

قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان چهارمحال و بختيارى مى باشد.ر
سيدرضا حسينى رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهركرد

دادنامه
پرونده كالســه 9509983813200341 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
شهركرد (102 جزائى سابق)تصميم نهايى شماره 9609973811200465- شاكى: خانم 
زينب عســگرى حســنوند فرزند احمد به نشانى شــهركرد كوى پليس ك 104 طبقه سوم 
پ66- متهــم: خانم ليال يزدان پناه فرزند بختيار به نشــانى مجهول المكان- اتهام ها: 1- 
توهين از طريق ارسال پيامك 2.تهديد- راى دادگاه- در خصوص اتهام خانم ليال يزدان پناه 
فرزند بختيار داير بر توهين و تهديد از طريق ارسال پيامك موضوع كيفرخواست صادره از 
دادسراى شهركرد و همچنين شكايت شاكى خانم زينب عسگرى عليه متهم داير به مزاحمت 
تلفنى، دادگاه پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه متهم از تلفن بعنوان 
وسيله ارتكاب جرم استفاده كرده  و سوء نيت وى در ارتكاب بزه مزاحمت تلفنى محرز نمى 
باشــد مستندا به ماده 265 قانون آئين دادرسى كيفرى در اين خصوص قرار منع تعقيب 
صادر مى گردد. در خصوص توهين و تهديد با توجه به شكايت شاكى،متن پيامكهاى ارسالى 
از طرف متهم براى شاكى كه خارج نويسى شده و پيوست پرونده مى باشد، پاسخ استعالم 
از مخابرات درخصوص مالك خط ارسال كننده پيام،عدم حضور متهم در مراجع قضايى جهت 
دفاع از اتهام انتســابى، دادگاه بزه هاى مذكور را محرز و متهم را مجرم تشــخيص مستنداً 
به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمى مصوب 75 و ماده 134 قانون مجازات اسالمى 
مصــوب 92 متهــم را درخصوص توهين به تحمل 74 ضربه شــالق تعزيــرى و درخصوص 
تهديد به تحمل 74 ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد. راى دادگاه غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ 
انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان چهارمحال و بختيارى 

مى باشد.ر
سيدرضا حسينى رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
حســب محتويات پرونده كالســه 950300 ك 102 در اجراى مــاده 180 قانون آئين 
دادرســى دادگاه عمومى و انقالب در امور كيفرى به آقايان قاســم رجايى فرزند سيف اهللا 
مجهول المكان ابالغ مى شــود كه در خصوص شــكايت خانمها ليال ســليمى دهكردى فرزند 
مطلب عليه شما دائر بر ممانعت از استرداد طفل جهت دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 
1396/5/31 ساعت10 صبح در شعبه 102 دادگاه عمومى شهركرد حاضر شويد، بديهى 

است در صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 دفتر شعبه يكصد و دو جرائى دادگاه عمومى شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
حســب محتويات پرونده كالســه 960399 ك 102 در اجراى مــاده 180 قانون آئين 
دادرسى دادگاه عمومى و انقالب در امور كيفرى به آقايان 1- محمد رئيسى 2- محمدرضا 
رســتمى نيكو 3- ابراهيم بزرگ نيا 4- مجيد اميريان مجهول المكان ابالغ مى شــود كه در 
خصوص شكايت آقايان على مرادى عليه شما دائر بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى  
جهت دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 1396/6/8 ساعت8/30 در شعبه 102 دادگاه 
عمومى شــهركرد حاضر شــويد، بديهى اســت در صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ 

خواهد شد. 
 دفتر شعبه يكصد و دو جرائى دادگاه عمومى شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
حســب محتويات پرونده كالســه 960378 ك 102 در اجراى مــاده 180 قانون آئين 
دادرســى دادگاه عمومــى و انقالب در امور كيفرى به آقايان بابــك پاليزبان مجهول المكان 
ابالغ مى شــود كه در خصوص شكايت آقايان على اكبر رعيتى فرزند مهدى  عليه شما دائر 
بــر توهيــن و ضرب و جرح عمدى جهت دفــاع در مورد اتهــام وارده در تاريخ 1396/6/8 
ســاعت9/5  (نه و نيم) صبح در شــعبه 102 دادگاه عمومى شــهركرد حاضر شويد، بديهى 

است در صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 دفتر شعبه يكصد و دو جرائى دادگاه عمومى شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
حســب محتويات پرونده كالســه 960211 در اجراى ماده 180 قانون آئين دادرسى 
دادگاه عمومى و انقالب در امور كيفرى به خانم كبرى كاظمى فرزند على اصغر مجهول المكان 
ابالغ مى شــود كه در خصوص شــكايت آقاى رضا تقى زاده عليه شما دائر بر معرفى نمودن 
خود در مشاغل انتظامى جهت دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 1396/6/4 ساعت8/30 
در شــعبه 102 دادگاه عمومى شــهركرد حاضر شويد، بديهى اســت در صورت عدم حضور 

تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 مدير دفتر شعبه يكصد و دو جرائى دادگاه عمومى شهركرد

آگهى 
بــه موجب پرونده كالســه 950929 آقاى محمود گنجى فرزند غنى به دليل شــكايت 
مهديــه ربيعــى به اتهام توهين و تهديد از طريق ارســال پيامك تحت تعقيب مى باشــد با 
عنايت به اينكه متهم مذكور مجهول المكان مى باشــد لذا به تجويز ماده 174 قانون آيين 
دادرســى كيفرى به ايشــان اخطار ميشــود ظرف يك ماه از تاريخ نشــر آگهى جهت دفاع از 
اتهام انتســابى در اين مرجع حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت نسبت 
به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد شد ضمنا متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه 

داشته باشد. 
آرزو صيادى  داديار شعبه دوم دادسراى شهركرد

متن آگهى
خواهان / شــاكى عباس محمودى و احمد شــهنوازى دادخواستى به طرفيت خوانده / 
متهــم فريبا نارويى نصرتى به خواســته مطالبه وجه تقديم شــوراهاى عمومى شهرســتان 
شهرســتان زاهدان نموده كه جهت رســيدگى به شــوراى حل اختالف شــماره 16 مجتمع 
مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان واقع در زاهدان خيابان مصطفى خمينى جنب 
سازمان تعزيرات حكومتى مجتمع شوراهاى حل اختالف استان سيستان و بلوچستان ارجاع 
و به كالســه 9609985501600082 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/6/8 و 
ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست 
خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور مدنى و دســتور شــورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف/1405
مســئول دفتر شــعبه شــوراى حل اختالف شــوراى حل اختالف شــماره 16 مجتمع 

مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

دادنامه
پرونده كالســه 9509983659200957 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
كاشان تصميم نهايى شــماره 9609973659200405- خواهان: باريج اسانس با وكالت 
خانم محبوبه عباسى فرزند كاظم به نشانى تهران شهرك آزادى ميدان نبى اكرم خيابان امام 
صادق پالك 22 ايران زمين ، خوانده: خانم صديقه مومنى لندى فرزند براتعلى به نشــانى 
، خواســته: مطالبه وجه چك (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت شركت باريج اسانس به 
شــماره ثبت 1028 با مديرعاملى خانم ليال حجازى و وكالت خانم محبوبه عباسى به طرفيت 
خانم صديقه مومنى لندى فرزند براتعلى به خواســته مطالبه مبلغ 365/024/100 ريال 
وجه سه فقره چك به شــماره و تاريخ 8850474-95/1/15 و 8850482-95/4/8 و 
8850483-95/5/9 عهده بانك توسعه تعاون به انضمام خسارات قانونى دادگاه با عنايت 
بــه محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخــت چكها و وجود اصل چكها در يد خواهان كه 
حكايت از بدهكار بودن خوانده دارد و نيز عدم حضور خوانده در جلســه رســيدگى و عدم 
ارســال اليحه دفاعيه يا مدركى كه دال بر رد ادعاى خواهان باشــد با اين وصف خواســته 
خواهان را ثابت تشــخيص داده به اســتناد مواد 310و312و313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون اصالحى صدور چك و مواد 198و519 قانون آئين دادرســى مدنى 
خوانده را به پرداخت مبلغ چكها به انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم محكوم مى نمايد اين راى غيابى 
و بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و بيست روز ديگر پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است. 
رئيس شعبه نهم دادگاه حقوقى كاشان

اصالحيه 
درآگهى راى قاضى شــورا به شماره پرونده 95/302 به نام حسنعلى وزيرى با وكالت 
على قربانى به طرفيت مصيب درويش پنجكه مندرج در شــماره 4512 مورخ 96/04/25 
روزنامه سياســت روز" قاضى شــعبه چهارم مهدى ميرعرب رضى" مى باشد كه بدينوسيله 

اصالح مى گردد.
 شعبه چهارم شوراى حل اختالف مينودشت

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حسن سارى خانى داراي شماره شناسنامه 283 به شرح دادخواست به كالسه - اين 
دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد صادق 
سارى خانى به شماره شناسنامه 157 در تاريخ 1381/7/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محترم نعيمى به ش ش 814 
همسر متوفى 2- على سارى خانى به ش ش 282 فرزند متوفى 3- حسن سارى خانى به ش 
ش 283 فرزند متوفى 4-صمد سارى خانى به ش ش 469 فرزند متوفى 5- رضا سارى خانى 
به ش ش 503 فرزند متوفى 6- فاطمه سارى خانى به ش ش 414 فرزند متوفى 7- حورى 
سارى خانى به ش ش 411 فرزند متوفى 8- ابراهيم سارى خانى به ش ش 56041 فرزند 
متوفى 9- محمدآقا سارى خانى به ش ش 2 فرزند متوفى 10- تاج دولت سارى خانى به ش 
ش 243 فرزند متوفى . ضمن انجام تشــريفات قانوني درخواســت مزبور در يك نوبت آگهي 
مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

مزايده نوبت دوم 
درپرونده اجرايى كالســه 952687 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس آقاى عبدالرحمن 
توكلى محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ-/30/000/000 ريــال درحق محكوم له آقاى تاغن 
محمد توغدرى و پرداخت مبلغ-/1/500/000 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت 
كه درقبال بدهى نامبرده اموالى شامل: 1-لباسشويى 6 كيلويى سامسونگ نقره يى2-يخچال 
فريــزر فيلور ســفيد رنگ 3-تلويزيون 21 اينــچ نقره يى با زير تلويزيونــى 4-بخارى گازى 
ايران شرق متوسط معمولى توقيف گرديده كه ازطريق مزايده حضورى بشرح ذيل به فروش 
ميرسد:1- مطابق نظريه كارشناس اموال مورد مزايده به مبلغ جمعا"-/33/200/000 ريال 
ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروختــه ميشــود.3-مكان مزايــده درشــعبه اجراى مدنى شــوراى حل اختالف شهرســتان 
گنبدكاووس ميباشــد4-موعد مزايده روز دوشــنبه مورخه 1396/05/16 ســاعت10 الى 
10:30 صبح مى باشد. 5-متقاضيان شركت درجلسه مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده 
ازامــوال مورد مزايــده ديدن نمايند.6-مزايــده مذكور براى نوبت دوم تشــكيل مى گردد 
7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى باشد 8-برنده مزايده مكلف است ده 
درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس ومابقى آنرا حداكثرظرف مهلت يكماه به صندوق 
دادگسترى توديع و فيش آنرا ارايه نمايد درغيراين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت 

ضبط ومزايده تجديد خواهد شد.
 بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 96/91 شــعبه 4 شــوراى حل اختالف مينودشــت بدينوسيله به خانم 
سهيال ممشــلى فرزند محمدرضا مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان موسى الرضا ممشلى 
فرزند محمد قلى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته مطالبه طلب به شوراى حل اختالف 
مينودشــت تقديم نموده اســت. پس ازارجاع به اين شــعبه وثبت آن به كالسه فوق وجرى 
تشــريفات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا مســتنداً به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب دريك 
نوبت دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده دردفترشعبه چهارم شوراى 
حل اختالف مينودشــت حاضرونسخه ثانى دادخواســت وضمائم و اخطاريه را دريافت نموده 
درجلســه دادرسى كه به روز شنبه تاريخ 96/6/11 ساعت 10:00 صبح تعيين شده است 

شركت نمايند.چنانچه نيازبه آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
دفترشعبه چهارم شوراى حل اختالف مينودشت

آگهى 
بدين وسيله در پرونده كالسه 960240  ج /101 آقاى محمدرضا ظفريان فرزند مظفر 
فعالً مجهول المكان متهم هســت به ايراد ضرب و جرح عمدى، موضوع شكايت محمد طاهرى 
فرزند فرامرز، كه وقت رسيدگى به اتهام ايشان در پرونده براى تاريخ 1396/6/11 ساعت 
12 صبح مقرر گرديده اســت، كه در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام خويش در شــعبه 101 
دادگاه كيفرى 2 اردل حاضر يا نشانى دقيق خويش را اعالم نمايد تا منبعد اخطاريه يا اوراق 
قضايى به آدرس ايشــان ارســال  گردد. لذا مطابق ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا در موعد مقرر از خود 
دفاع نمائيد در غير اينصورت اين آگهى به منزله ابالغ قانونى محسوب و دادگاه غياباً رسيدگى 

و مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. 
شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 اردل

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول 
بموجب پرونده اجرايى كالسه 940549 اجراى احكام كيفرى كيار آقاى عباسعلى رضائى 
اميرآبادى فرزند عوضعلى ضمانت آقاى قهرمان رضايى فرزند عباســعلى را به موجب ســند 
مالكيت به شــماره ســريال ب/90813379 به ميــزان 400/000/000 ريــال (چهارصد 
ميليون ريال) نموده و در موعد مقرر قانونى نسبت به معرفى مكفول خود اقدام ننموده و به 
استناد ماده 230 قانون آيين دادرسى كيفرى دستور ضبط وثيقه به نفع دولت صادر گرديده 
سند مالكيت ضبط شده متعلق به آقاى عباسعلى رضايى اميرآبادى از طريق مزايده به فروش 
مى رســد و مزايده از مبلغ كارشناســى زير شروع و هر كس باالترين قيمت را پيشنهاد كند 
برنده مزايده شناخته خواهد شد و شركت در جلسه مزايده براى عموم و به استثناى مسولين 
اجرا آزاد است. تاريخ مزايده روز پنج شنبه مورخه 1396/05/12 ساعت 11:00 صبح بوده 
كه در محل اجراى احكام كيفرى دادسراى شهرستان كيار برگزار مى گردد و متقاضيان شركت 
در جلسه مى توانند پنج روز قبل مزايده از طريق دفتر اجرا در رابطه با چگونگى و نحوه اجرا 
كســب تكليف نمايند و خريدار بايســتى حداقل ده درصد از بهاى اموال را در همان جلســه 
توديــع و در ظــرف ده روز باقيمانده بهاى مالى را پرداخت نمايد و در غير اينصورت ســپرده 
توديع كننده به نفع دولت ضبط و آگهى مجدد صادر خواهد شد. 1- مشخصات و ارزش ملك: 
يك باب منزل مسكونى به شماره ملك 2426 فرعى از 632 اصلى بخش 10 روستاى اميرآباد 
جنب مسجد منزل عباسعلى رضايى به مساحت عرصه 297/42 مترمربع و اعيانى همكف 130 
متر مربع ســاختمان با مصالح سنتى، سقف تيرچوبى، درب  فلزى به صورت مسكونى احداث 
شده است و ارزش كل ششدانگ به مبلغ (405/678/000 ريال) چهارصد و پنج ميليون و 

ششصد و هفتاد و هشت هزار ريال برآورد ميگردد. 
 دادستان عمومى و انقالب كيار- مهدى ربيعى

آگهى مزايده اموال غير منقول در نوبت دوم
احتراما نظر به عدم انجام تعهد آقاى مهراب بابامير فرزند خسرو مبنى بر عدم معرفى 
محكوم عليه عيســى جفتا فرزند على كه در اين خصوص يك باب منزل مســكونى واقع در 
شهرستان لردگان- حاجى آباد- روبروى دانشگاه پيام نور لردگان تحت پالك شماره 4129 
فرعى از 1- اصلى به شماره ثبت 171130 الف 94 بخش 10 كه شش دانگ آن از طريق 
اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان لردگان با شماره 139505814005001228 مورخ 
1395/7/25 بازداشت كه ارزيابى آن شامل عرصه به متراژ 252/9 متر مربع به عبارت 
هر متر مربع 2/900/000 ريال و با جمع كل 733/410/000 ريال، طبقه همكف با متراژ 
180 متــر مربع به ارزش هر متر مربع 5/000/000 ريــال و جمع كل 900/000/000 
ريال و طبقه اول احداث بتون به متراژ 60 متر مربع به ارزش هر متر مربع 1/000/000 
ريــال بــا جمــع كل 60/000/000 ريــال و امتيــازات آب، بــرق ، گاز و تلفــن بــه ارزش 
40/000/000 ريال برآورد مى شود؛ ارزش شش دانگ ساختمان مذكور اعم از عرصه و 
اعيان با توجه به اوصاف فوق به مبلغ 1/733/410/000 ريال كه توسط كارشناس قيمت 
گذارى و مصون از اعتراض باقيمانده و به شرح فوق توصيف اجمالى شده است. لذا مقرر 
گرديده ساختمان موصوف در روز دوشنبه مورخ 1396/5/16 راس ساعت 9 الى 10 صبح 
در محل دفتر اجراى احكام كيفرى لردگان با انجام مزايده عمومى و حضورى بفروش برسد. 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شــده شــروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شــد؛ وفق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
بايســتى فى المجلس توسط برنده مزايده به حساب سپرده واريز و فيش آن به دفتر اجرا 
تحويل گردد؛ خريدار مى تواند حداكثر يكماه از تاريخ مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى اوليه با كسر هزينه هاى مربوطه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. شــركت براى عموم به اســتثناى افراد 
ذكر شــده در ماده 127 قانون اجراى احكام مدنى آزاد و متقاضيان شــركت در مزايده مى 
توانند 5 روز قبل از موعد مقرر به اين اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت بازديد ساختمان 
مذكور انجام پذيرد. هزينه هاى مربوط به تشريفات و برگزارى اين مزايده همگى بر عهده 

محكوم عليه مى باشد. 
 دادستان عمومى و انقالب شهرستان لردگان- مهدى عسگرى

آگهى مزايده اموال غير منقول در نوبت دوم
احترامــا نظر بــه عدم انجام تعهد آقاى غــالم بابامير فرزند رضا مبنــى بر عدم معرفى 
محكوم عليه عيســى جفتا فرزند على كه در اين خصوص يك باب منزل مســكونى واقع در 
شهرستان لردگان- محله معصوم آباد تحت پالك شماره 3024 فرعى از 1- اصلى به شماره 
ثبت 25885 بخش 10 كه شــش دانگ آن از طريق اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان 
لردگان با شــماره 139505814005001229 مورخ 1395/7/25 بازداشت كه ارزيابى 
آن شــامل عرصه به متراژ 383/73 متر مربع به عبارت هر متر مربع 3/500/000 ريال 
و بــا جمــع كل 1/364/055/000 ريال، طبقه همكف با متــراژ 180 متر مربع به ارزش 
هــر متر مربــع 2/400/000 ريال و جمــع كل 432/000/000 ريال و محوطه ســازى با 
جمــع كل 40/000/000ريال و امتيازات آب، برق ، گاز و تلفن به ارزش 30/000/000 
ريال برآورد مى شــود؛ ارزش شــش دانگ ســاختمان مذكور اعم از عرصه و اعيان با توجه 
بــه اوصاف فوق به مبلغ 1/866/055/000 ريال كه توســط كارشــناس قيمت گذارى و 
مصون از اعتراض باقيمانده و به شــرح فوق توصيف اجمالى شده است. لذا مقرر گرديده 
ســاختمان موصوف در روز يكشــنبه مورخ 1396/5/15 راس ســاعت 9 الى 10 صبح در 
محــل دفتر اجراى احكام كيفرى لردگان با انجام مزايده عمومى و حضورى بفروش برســد. 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شــده شــروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شــد؛ وفق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
بايســتى فى المجلس توسط برنده مزايده به حساب سپرده واريز و فيش آن به دفتر اجرا 
تحويل گردد؛ خريدار مى تواند حداكثر يكماه از تاريخ مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى اوليه با كسر هزينه هاى مربوطه به 
نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد. شــركت براى عموم به اســتثناى افراد 
ذكر شــده در ماده 127 قانون اجراى احكام مدنى آزاد و متقاضيان شــركت در مزايده مى 
توانند 5 روز قبل از موعد مقرر به اين اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت بازديد ساختمان 
مذكور انجام پذيرد. هزينه هاى مربوط به تشريفات و برگزارى اين مزايده همگى بر عهده 

محكوم عليه مى باشد. 
 دادستان عمومى و انقالب شهرستان لردگان- مهدى عسگرى

آگهى مزايده اموال منقول و غير منقول 
بموجب پرونده اجرايى كالســه 930730 اجراى احكام كيفرى شهركرد آقاى احمدقلى 
رنجبرســلمى فرزند رضاقلى ضمانت آقاى مهدى رنجبر فرزند احمدقلى را به موجب ســند 
مالكيــت به شــماره 2164 فرعى از (629 الــى 632 فرعى) به ميــزان 150/000/000 
ريال (يكصد و پنجاه ميليون ريال) نموده و در موعد مقرر قانونى نسبت به معرفى مكفول 
خود اقدام ننموده و به اســتناد ماده 230 قانون آيين دادرسى كيفرى دستور ضبط وثيقه 
به نفع دولت صادر گرديده ســند مالكيت ضبط شده متعلق به آقاى احمدقلى رنجبرسلمى 
فرزند رضاقلى از طريق مزايده به فروش مى رسد و مزايده از مبلغ كارشناسى زير شروع 
و هر كس باالترين قيمت را پيشــنهاد كند برنده مزايده شــناخته خواهد شد و شركت در 
جلســه مزايده براى عموم و به اســتثناى مسولين اجرا آزاد اســت. تاريخ مزايده روز پنج 
شــنبه مورخه 1396/05/12 ســاعت 10:00 صبح بوده كه در محل اجراى احكام كيفرى 
دادسراى شهرستان كيار برگزار مى گردد و متقاضيان شركت در جلسه مى توانند پنج روز 
قبــل مزايده از طريق دفتر اجــرا در رابطه با چگونگى و نحوه اجرا كســب تكليف نمايند و 
خريدار بايســتى حداقل ده درصــد از بهاى اموال را در همان جلســه توديع و در ظرف ده 
روز باقيمانــده بهاى مال را پرداخت نمايد و در غير اينصورت ســپرده توديع كننده به نفع 
دولت ضبط و آگهى مجدد صادر خواهد شــد. 1- مشــخصات و ارزش ملك: يك باب منزل 
مسكونى واقع در روستاى سلم به شماره ملك 2426 فرعى از 629 الى 632 اصلى عرصه 
ششــدانگ 243/62 متر مربع و  اعيان ششــدانگ 180 متر مربع و ارزش كل ششدانگ 
به مبلغ (996/960/000 ريال) نهصد و نود شــش ميليون و نهصد و شــصت هزار ريال 

برآورد ميگردد. 
 دادستان عمومى و انقالب كيار- مهدى ربيعى


