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كالسه  به  دادخواست  شرح  به   23 شناسنامه   شماره  به  مجيدى   اكرم  واثت   حصر   
96/854/374  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  پرويز اسد ى فرد به شماره شناسنامه  26 در تاريخ  96/4/18  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
عليرضا اسدى فرد ش ش 0012301442 ت ت 1369 صادره ا زتهران پسر متوفى 
حميدرضا اسدى فرد ش ش 0014753413 ت ت 1371 صادره از تهران پسر متوفى 
محمدرضا اسدى فرد ش ش 0021658293 ت ت 1377 صادره ا زتهران پسر متوفى 
از خوانسار همسر متوفى  اكرم مجيدى ش  ش1229669086 ت ت 1346 صادره 
رقيه خانم برزگر دانايى ش ش 5098720702 ت ت 1308 صادره ا ز قزوين مادر 
متوفى    اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را  در يك نوبت آگهى مى 
تاريخ نشر  از  باشد  او  نزد  متوفى  از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضى  تا هر كسى  نمايد 

نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/60303         دبير  شعبه   854    شوراى حل اختالف مجتمع شماره  18  تهران

مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  به 
9409970226801169 كه طى دادنامه 9609970269400124 مورخ 96/2/9 
عليه  محكوم  است  نموده  حاصل  قطعيت  تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه   51 شعبه 
يوسف-محمد على همگى نياورانى محكوم است به عالوه بر الزام محكوم عليه به اخذ 
ثبتى 3-60  پالك  به  نسبت  تنظيم سند رسمى  و  تفكيكى  مجلس  و صورت  كار  پايان 
آپارتمان  دستگاه  يك  دانگ  شش   91/5/6 مورخ  ه869214  شمار  نامه  بيع  موضوع 
احداثى واقع در طبقه دوم ضلع جنوب غربى به پالك ثبتى فوق آنان را بالتصنيف به 
 966000000 مبلغ  به  جمعا   94/9/8 الى   92/8/8 تاريخ  از  المثل  اجرت  پرداخت 
ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و حق الزحمه 
كارشناسى از باب تسبيب در حق محكوم له بالمناصفه و هزينه اجرايى در حق دولت لذا 
در اجراى ماده  9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى و ظرف 1 روز به موقع اجرا گذاشته مى شود و براى عمليات 
اجرايى ابالغ و اخطار ديگرى بعمل نخواهد آمد مگر اينكه محكوم عليه خود شخصا محل 

اقامتش را به قسمت اجرا اطالع دهد.
تهران  حقوقى  دادگاه   8 شعبه  دفتر  مدير     110/60286  
شماره   351/2760/93   - پرونده  شماره   93/10/28   - رسيدگى  تاريخ 
دادنامه-396 مورخ 93/10/30 مرجع رسيدگى حوزه  2760 شوراى حل اختالف 
بوداليى   رضا  نمايندگى  ايران  سيار  ارتباطات  شركت  خواهان-  تهران   منطقه27  
مطالبه اصل بدهى به   ريال به انضمام   – على محسنى گل تپه  خواسته    – خوانده 
–خواهان  گردشكار  حكم   اجراى  زمان  تا  تاديه  تاخير  خسارت  دادرسى  هزينه 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع  دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
العاده  فوق  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه  اين  به 
پرونده پس  به محتويات  توجه  با  و  زير تشكيل است  كننده  امضا  به تصدى  دادگاه 
از شور و تبادل نظر  ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى 
نمايد  راى قاضى شورا-در خصوص دعوى شركت ارتباطات سيار ايران به نمايندگى 
رضا بوداليى  به طرفيت  على محسنى گل تپه به خواسته اصل مطالبه بدهى به مبلغ 
اجراى  زمان  تا  تاديه  تاخير  خسارت  دادرسى  هزينه  انضمام  به  21032000ريال 
نامه  با توجه به اظهارات شماره 9310678999627984 و تصوير  حكم لذا شورا 
شماره 340/259870 مورخ 91/11/28 اداره كل مالى و تصوير شناسنامه تلفن 
حضور  عدم  مالحظه  و  داشته  خواسته  ميزان  به  خوانده  بدهى  از  حكايت  كه  همراه 
اراسال هر گونه اليحه پيرامون دعوى مطروحه و  خوانده در جلسه دادرسى و عدم 
و  مرقوم  دعوى  به  نسبت  انكار  و  تكذيب  ترديد  ايراد  يا  دفاع  گونه  هر  ابراز  عدم 
عدم ارائه هر گونه ادله اى كه مراتب عدم اشتغال ذمه وى را اثبات نمايد لذا شعبه 
آئين  قانون   519-522-198 مواده  به  مستندا  و  دانسته  وارد  را  خواهان  دعوى 
خسارت  21032000و  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به  حكم  مدنى  دادرسى 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراى حكم و نيز پرداخت هزينه دادرسى 
به مبلغ 330000 ريال صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى است و ظرف بيست 

روز ا ز تاريخ ابالغ قابل واخواهى در شورا مى باشد.
ن تهرا   27 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   2760 شعبه     110/60275  

 حصر واثت  آقاى  پرويز خاكپور  به شماره شناسنامه 3136  به شرح دادخواست به 
كالسه339/854/96   از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان غالمحسين خاكپور  به شماره شناسنامه1   در تاريخ 95/5/3   
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
پرويز خاكپور ش  ش3136 ت ت 1347 صادره از تهران پسر متوفى محمدرضا خاكپور 
ش  ش5942 ت ت 1350 صادره ا زتهران پسر متوفى مهدى خاكپور  ش ش3991 ت 
ت 1359 صادره ا زتهران پسر متوفى طاهره خاكپور ش  ش1531 ت ت 1345 صادره 
از تهران دختر متوفى اكرم خاكپور ش  ش2065 ت ت 1353 صادره از تهران دختر 
متوفى توران خاكپور ش  ش33 ت ت 1321 صادره از ساوه همسر متوفى    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 نشر نخستين آگهى ظرف 

يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/60334         دبير  شعبه    854   شوراى حل اختالف مجتمع شماره 18   تهران

حصر واثت  آقاى  محمدرضا مودى  به شماره شناسنامه  21 به شرح دادخواست به كالسه 
352/854/96  از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
تاريخ  76/10/30   داده كه شادروان  حسين مودى به شماره شناسنامه 1377  در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  
محمدرضا مودى ش ش 21 ت  ت1331 صادره از بيرجند پسر متوفى على مودى ش  
از بيرجند پسر متوفى كنيز رضا مودى ش ش 48 ت ت  ش83 ت ت 1339 صادره 
1333 صادره از بيرجند دختر متوفى نسا مودى  ش  ش2257 ت ت 1335 صادره از 
بيرجند دختر متوفى هدى مودى ش  ش53 ت ت 1347 صادره از سربشير دختر متوفى 
فاطمه مودى ش ش 1723 ت ت 1309 صادره از بيرجند همسر متوفى    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 نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/60329         دبير  شعبه    854   شوراى حل اختالف مجتمع شماره  18  تهران

به شرح  به شماره شناسنامه680    گاوكش   محمديان  تاج  فرنگ  آقاى   واثت    حصر 
وراثت   اين  شعبه درخواست گواهى حصر  از  به كالسه  378/854/96  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نادعلى سهرابى الوار  به شماره شناسنامه 4  در 
تاريخ  96/3/12  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  جعفر سهرابى ش ش 2141 ت ت 1349 صادره ا زشميران پسر 
متوفى صادق سهرابى الوار ش ش 1578 ت ت 1353 صادره از شميران پسر متوفى 
از تهران پسر متوفى حسن  الوار ش ش 5993 ت ت 1361 صادره  حسين سهرابى 
سهرابى الوار ش ش 8802 ت ت 1363 صادره ا زتهران پسر متوفى زهرا سهرابى 
الوار  ش  ش1211 ت ت 1346 صادره از دلفان دختر متوفى فرحناز سهرابى الوار 
ش ش 636 ت ت 1352 صادره از شميران دختر متوفى فرنگ تاج محمديان گاوكش 
انجام تشريفات  با  اينك  متوفى     دلفان همسر  از  ش  ش680 ت ت 1326 صادره 
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 نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/60318         دبير  شعبه   854    شوراى حل اختالف مجتمع شماره  18  تهران

به شرح  به شماره شناسنامه 2775   اينانلو    عبدالرحمن صالحى  آقاى  واثت    حصر 
وراثت   اين  شعبه درخواست گواهى حصر  از  به كالسه  358/854/96  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهجت خاكباز  به شماره شناسنامه  968 در 
تاريخ  93/9/20  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:  عبدالرحمن صالحى اينانلو ش ش 2775 ت ت 1331 صادره ا زتهران 
پسر  زتهران  ا  صادره   1334 ت  ت  ش3601  ش   اينانلو  صالحى  احمد  متوفى  پسر 
متوفى مهدى صالحى اينانلو ش ش 4530 ت ت 1337 صادره از تهران پسر متوفى 
متوفى سعيد  پسر  تهران  از  1339 صادره  اينانلو ش ش 387 ت ت  رسول صالحى 
اينانلو ش ش 2492 ت ت 1356 صادره از تهران پسر متوفى اعظم صالحى  صالحى 
تشريفات  انجام  با  اينك  متوفى     دختر  تهران  از  صادره  ت 1351  ت  ش 977  ش 
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 نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/60308         دبير  شعبه  854     شوراى حل اختالف مجتمع شماره 18   تهران

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 9500037
شماره پرونده: 139504001090000018- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 876 مترمربع به پالك 
ثبتى 4485 فرعى از سنگ 56 اصلى واقع در قريه مشاء حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طول 27/50 
متر سيم تورى است به جاده احداثى شرقا به طول 27 متر سيم تورى است به باقيمانده 349 فرعى جنوباً به طول 
35 متر سيم تورى است به جاده احداثى غرباً به طول 29/30 متر سنگ چينى است به باقيمانده كه ذيل ثبت شماره 
84464 صفحه 43 دفتر 420 بنام اصغر مشــاعى ســند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و بموجب سند رهنى 
شــماره 24529 مورخ 1384/10/8 دفترخانه 12 دماوند در رهن بانك كشــاورزى شــعبه دماوند قرار گرفته كه 
بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9500037 شده است و برابر نظريه مورخ 1395/7/3 
كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع است در دماوند مشاء ابتداى 
خروجى تونل خيابان خوشــبختى اراضى معروف به سرخ تپه باالى جاده كاروانسرا ملك مذكور داراى 40 اصله انواع 
نهال ميوه يك تا دو ساله در محوطه حياط زمين غرس گرديده كه با تانكر آبيارى مى گردد در زمان بازديد كارشناس 
ملــك فاقد هرگونه امكانات و امتيازات شــهرى بوده و به مبلــغ 405000000 ريال (چهارصد و پنج ميليون ريال ) 
ارزيابى شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز يكشنبه مورخ 1396/6/12 از 
ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجرا واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما 
پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 405000000 
ريال (چهارصد و پنج ميليون ريال) شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود شركت در جلسه 
مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد 
از تعطيل جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف 
گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت ومكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت 
شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى 
هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه 
مفصا حســابهاى دارائى و شــهردارى و ... خواهد بود ضمناً برابر نامه وارده 139605001090000200 بستانكار 

فاقد بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى 96/5/22- م الف/4463
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (نوبت دوم)
در خصوص پرونده  اجرائى 940031 و ... صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى روانســر به ســود آقاى پرويز 
ساعد پناه ، ستار ملكى و ... و به زيان آقاى يداله بهرامى داير بر محكوميت به پرداخت مجموعا 1/820/652/000 
ريال و تاخير تاديه و خســارات دادرســى واحد اجراى احكام مدنى دادگســترى روانسر در نظر دارد مال غير منقول 
موصوف در زير را مطابق ماده 137 قانون اجراى احكام مدنى بفروش برســاند مشخصات مال غير منقول : 1- ملك 
متعلق به آقاى يداله بهرامى مى باشد. 2- محل وقوع ملك: شهرستان روانسر محله هواشناسى 3-ملك ثبت نشده 
اســت 4- ملك در اجاره نمى باشــد 5- مســاحت ملك 178/2 مترمربع مى باشد 6- منافع آن به هيچ شخص ثالث 
ديگرى واگذار نشده است 7- مزايده از قيمت 2/938/729 ريال شروع مى شود8- ساعت و روز و محل مزايده: 
1396/06/20 راس ســاعت 9 صبح در محل اجراى احكام حقوقى شهرســتان روانســر ضمنا مال توسط كارشناس 
رســمى به تاريخ 1395/12/2 ارزيابى شــده اســت طالبين و خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 
اين اجرا واقع در روانسر ، ميدان اورامان دادگسترى مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهى فراهم شود 
مزايده از قيمت ارزيابى شــده شــروع مى شــود هركس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته 
خواهد شــد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاى پيشنهادى را فى المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده 
دادگســترى توديع و رســيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حســاب مزبور 
واريز كند در صورت عدم پرداخت بقيه بهاى مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى سپرده 
فوق الذكر پس از كســر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد  اين شــعبه در خصوص انتقال سند 

با تكليفى مواجه نيست. 
دادورز اجراى احكام حقوقى شهرستان روانسر

آگهى تصميم موافقت با افراز قسمتى از پالك دو اصلى قريه چهر قطعه دوم هرسين
برابر صورتمجلس افراز شماره 1396709 و باستناد مزايده يك قانون افراز و فروش امالك مشاع ، تصميم 
به موافقت با افراز يك قطعه زمين صنعتى بمساحت 11500 مترمربع پالك فرعى از پالك دو اصلى قريه چهر واقع 
در قطعه دوم هرسين بخش كرمانشاه به ميزان ششدانگ بنام شركت سيما فوالد جهان (سهامى خاص) صادر ميگردد 
لذا مراتب در اجراى ماده 6 آييننامه قانون افراز و فروش امالك مشــاع آگهى تا چنانچه هر يك از مالكين مشــاعى و 
ذوى الحقوقان و افرادى كه خود را در پالك دو اصلى قريه چهر ذى حق ميدانند نسبت به تصميم فوق اعتراضى دارند 
وفق ماده دو قانون و شش  آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ به دادگاه 
محترم شهرستان هرسين مراجعه فرمايند حدود و مشخصات مورد افراز بدين شرح است: ششدانگ يك قطعه زمين 
صنعتى محل احداث شركت سيما فوالد جهان (سهامى خاص) بمساحت 11500 مترمربع بشماره پالك 747 فرعى از 
دو اصلى قريه چهر واقع در قطعه دوم هرسين بخش هفت كرمانشاه با حدود مشخصات: شماالً بطول 132/78 متر 
محدود است به قسمتى ديگر از اراضى شركت مرقوم ، شرقاً اول بطول 60/13 متر دوم كه جنوبى است بطول 46 
متر و سوم بطول 39/20 متر به قسمتى ديگر از اراضى شركت مرقوم ، جنوباً بطول 111/20 متر محدود است به 
قسمتى ديگر از اراضى شركت مرقوم ، غرباً اول كه شمالى است بطول 35/87 متر و دوم بطول 97/50 متر و سوم 

بطولهاى 215/80 و 118/30 متر و 79/40 متر و 104/75 متر به قسمتى از اراضى زراعى پالك دو اصلى.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان هرسين

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نيرالسادات كبيرى داراى شناسنامه شماره 135 بشرح دادخواست به كالسه 1/448/96 از اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان پروين دخت سارى اصالنى بشناسنامه 88 
در تاريخ 1396/1/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 5 نفر: 
1- منيرالسادات كبيرى فرزند سيد جعفر ش ش 135 دختر متوفى 2- ميترا كبيرى فرزند سيد جعفر ش ش 27 
دختر متوفى 3- معصومه كبيرى فرزند سيد جعفر ش ش 9040 دختر متوفى 4- منيرالسادات كبيرى فرزند سيد 
جعفر ش ش 33 دختر متوفى 5- سيد على كبيرى فرزند سيد جعفر ش ش 78 پسر متوفى، طبق اظهارات خواهان 
متوفى ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/7/302
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مجتبى كرمى فرزند صفر ، شغل كاسب ، به نشانى قروه خيابان حافظيه كوچه سرانجيك 
كدپســتى 45151-66616- مشــخصات محكوم عليه: بيژن ملك شــاهى فرزند حاتم مجهول المكان ، محكوم به: 
بموجب دادنامه شماره 794 مورخ 95/11/3 شوراى حل اختالف شعبه سوم كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه 
تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه ملزم است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
ســند قطعى خودرو كاميون دنگ فنگ (تى 300) به شماره 78-443ع58 بنام محكوم له و پرداخت 1/510/000 
ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له گرديد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ 

اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.م الف/314
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف قروه

متن آگهى 
خواهان خانم زهرا محبى فرزند لطفى دادخواستى به طرفيت آقاى سجاد ستارى به خواسته مطالبه مهريه دادگاه 
هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه واقع در بلوار بنت 
الهدى دادگسترى كل استان كرمانشاه ارجاع و به كالسه 9609988499800502 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 96/7/1 ســاعت 8/00 صبح تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر 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. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم عليه: جهانشاه فخرى فرزند محمدقلى ، شغل آزاد ، مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: 
هادى وطنى كيا فرزند محمد باقر ، شغل آزاد به نشانى همدان چاپارخانه خ گلچهره كوچه اسفند جنب گاراژ حميدى 
نژاد فروشگاه هادى وطنى كيا  – محكوم به: بموجب راى شماره 306/95 تاريخ 95/12/5 شعبه 124 شوراى حل 
اختالف همدان  (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى حقوقى همدان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
محكوم است به : پرداخت مبلغ 84/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/205/000 ريال هزينه دادرسى 
و بيست هزار تومان هزينه نشر آگهى و خسارات تاخير تاديه طبق شاخص تغيير قيمت كاال كه ساليانه توسط بانك 
مركزى اعالم و در واحد اجراى احكام محاسبه مى گردد از تاريخ ارائه دادخواست (95/8/11) تا زمان اجراى حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. ضمناً حق اجرائيه و نيم عشــر دولتى بعهده محكوم عليه مى باشــد كه بايد 
پرداخت نمايد . به استناد ماده 29 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 محكوم عليه مكلف است: پس از 
ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد 

و مفاد رأى بدهد واال اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گرديد. م الف/2285
رئيس شعبه 124 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ارسطو فالحى داراى شناسنامه شماره 3843 به شرح دادخواست به كالسه 425/96 از اين دادگاه در 
خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان كاكه على فالحى بشناســنامه 323 در تاريخ 
96/4/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ارســطو 
فالحى فرزند كاكه على ش ش 3843 ت ت 1365/4/8 پسر متوفى 2- اكرم فالحى فرزند كاكه على ش ش 125 
ت ت 1359/6/28 دختــر متوفى 3- اعظم فالحى فرزند كاكه على ش ش 514 ت ت 1361/1/30 دختر متوفى 
4- افســانه فالحى فرزند كاكــه علــى ش ش 37900279269 ت ت 1373/1/28 دختر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در سه نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض 
يدارد و يا وصيتنامه اى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف سه ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 

صادر و خواهد شد.م الف/316
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان قروه

 
آگهى مزايده نوبت اول

در كالســه اجرايى 950233 / ا ج م وراث متوفى شــعبانعلى عظيمى فرزند حاج محمد طى دادنامه صادره از 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهار محكوم گرديده اند به 1- پرداخت 350 عدد سكه تمام بهار آزادى 
و همچنين پرداخت مبلغ 144000 ريال بابت حق الوكاله در حق محكوم له و پرداخت مبلغ 175/000/000 ريال 
بابت نيم عشر در حق صندوق د ولت كه در اين خصوص و جهت استيفاى محكوم به ، خواهان اقدام به توقيف نه 
قطعه زمين مزروعى و سه دانگ يك حلقه چاه آب واقع در روستاى لتگاه از توابع شهر اللجين نموده كه مطابق ماده 
114 قانون اجراى احكام مدنى از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد. طبق اظهارات كارشناس رسمى دادگسترى 
تعداد نه قطعه اراضى كشــاورزى پراكنده در روســتاى تنگاه جمعاً به مســاحت 48000 مترمربع متعلق به متوفى 
شعبانعلى عظيمى بوده كه مشاراليه از كشاورزان صاحب نسق روستاى لتگاه ميباشد و اراضى ايشان بصورت مشاع 
ليكن مفروز الرعيه و پراكنده بوده همچنين داراى ســه دانگ مشــاع از يك حلقه چاه عميق كشــاورزى مشــترك و 
ديزلى ميباشــد كه اراضى وى را مشــروب ميسازد اين اراضى عمدتا مجهز به سيستم آبيارى تحت فشار هستند و 
يك باب استخر ذخيره آب نيز در محل موجود است. مشخصات زمين هاى توقيفى : قطعه شماره 1: زمين مزروعى 
آبى زار مسطح به مساحت 3000 مترمربع به ارزش 240/000/000 ريال ، قطعه شماره 2: زمين آبى زار مسطح 
بــه مســاحت 2000 مترمربع به مبلــغ 160/000/000 ريال ، قطعه شــماره 3: زمين زراعى آبى زار به مســاحت 
1000 مترمربــع بــه ارزش 80/000/000 ريــال ، قطعه 4: زمين زراعى آبى زار به مســاحت 5000 مترمربع به 
ارزش 400/000/000 ريال ، قطعه شــماره 5: زمين زراعى آبى زار مســطح به مساحت 1000 مترمربع به ارزش 
80/000/000 ريال ، قطعه شماره 6: زمين زراعى مسطح به مساحت 4000 مترمربع به ارزش 320/000/000 
ريال ،  قطعه شــماره 7: زمين زراعى آبى زار مسطح به مســاحت 2000 مترمربع به ارزش 160/000/000 ريال 
، قطعه شــماره 8: زمين زراعى  آبى زار مســطح به مســاحت 15000 مترمربع به ارزش 1/200/000/000 ريال 
، قطعه شــماره 9: زمين زراعى آبى زار مسطح به مســاحت 15000 مترمربع به ارزش 1/200/000/000 ريال . 
قيمت پايه و نظريه كارشناس: با لحاظ جميع عوامل فوق الذكر ، مكان كارگيرى ملك ، قيمت هاى محلى منطقه ، امالك 
فوق توســط كارشناس رسمى دادگســترى جمعاً به مبلغ 2/840/000/0000 ريال ارزيابى و قيمت گذارى شده 
اســت. زمان و مكان مزايده: زمان روز سه شــنبه مورخ 96/6/14 از ساعت 10 الى 10/20 صبح در دفتر اجراى 
احكام مدنى دادگاه اللجين واقع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار خواهد شــد. توضيح اينكه مزايده بصورت 
حضورى بوده و فروش مال تعرفه شــده از قيمت پايه شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد از 
برنــده مزايــده 10 درصد فى المجلس دريافت و الباقى ظرف مدت حداكثر 20 روز قابل وصول خواهد بود بديهى 
اســت در صورت انصراف خريدار مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد عالقمندان به شــركت در 
مزايده ميتوانند 3 روز قبل از تاريخ برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد كليه هزينه 
ها (اعم از مبلغ قطعى و غير قطعى) بعهده برنده مزايده ميباشد در صورتيكه روز مزايده به هر علتى تعطيل گرديد 

مزايده فرداى همان روز و راس ساعت تعيين شده برگزار خواهد شد. م الف/1796
مدير اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى اللجين

                                                                رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم اعظمى سميعى دارنده شماره شناسنامه 1489 فرزند قربانعلى سميعى از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه مرحوم قربانعلى ســميعى در تاريخ 1396/4/24 در ســمنان كه آخرين  
اقامتگاه دائمى خود شهرســتان ســمنان وفات يافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- پروانه طاهرى نژاد ش 
ش 876 فرزند عبدالحسين همسر متوفى 2- الهه سميعى ش ش 4560074658 فرزند قربانعلى فرزند متوفى 
3- الهام ســميعى ش ش 8189 فرزند قربانعلى فرزند متوفى 4- اعظم ســميعى ش ش 1489 فرزند قربانعلى 
فرزند متوفى. و اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نخســتين آگهى ظرف يكماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد و هر وصيتنامه جز ســرى 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

متن آگهى
خواهان/ شــاكى على غالمى فرزند محمود دادخواســتى بــه طرفيت خوانده محمد تقى نوذرى فرزند حســن 
به خواســته مطالبه خســارت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9609988311100148 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/7/1 و ســاعت 10/00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد . م الف/4509
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى حســن خالقى كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون اداره امور منابع آب 
شهرستان مالير شكايتى عليه شما مبنى بر حفر و بهره بردارى از چاه غيرمجاز به شعبه اول دادگاه عمومى بخش جوكار 
ارائه كه به كالســه 960497 ثبت گرديده و در حال رســيدگى مى باشد ابالغ مى گردد تا در مورخه 1396/6/26 
ســاعت 10 صبح جهت رســيدگى و دفاع از خود و يا با ارسال اليحه دفاعيه و يا با معرفى وكيل در اين دادگاه حاضر 
شــويد در غير اينصورت دادگاه غيابى اقدام به رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود فلذا طبق ماده 115 آئين 

دادرسى كيفرى مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى يك نوبت درج ميگردد. م الف/1413
مدير دفتر دادگاه عمومى جوكار

آگهى تجديد وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده: 960151/24- وقت رسيدگى: 96/7/1 شنبه ســاعت 16/30- خواهان: آقاى لطف اهللا 
احســانى- خوانــده: آقاى عباس خســروى فرزند نوراهللا مجهول المكان - خواســته: اثبات مالكيت نســبت به خط 
تلفن همراه - خواهان دادخواســتى تسليم شوراى حل اختالف سمنان نموده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور شــورا 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 پمپ بنزين جاللى 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 24 شوراى حل اختالف شهرستان سمنان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى صفر صفرى نيا بشماره شناسنامه 1075 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 960363 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم فاطمه ميرزايحيى 
به شــماره شناســنامه 136 در تاريخ 1396/4/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى صفر صفرى نيا فرزند محسن به ش ش 1075 صادره از تهران پسر متوفى 2- آقاى غالمرضا 
صفرى نيا فرزند محسن به ش  ش4333 صادره از تهران پسر متوفى 3- خانم سميه صفرى نيا فرزند محسن به 
ش ش 7287 صادره از تهران دختر 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/4464
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى اخطار طالق
اخطاريه براى آقاى نورمحمد ابراهيمى به مدت يك هفته جهت آمدن ايشان به دفترخانه طالق 15 كاشان جهت 

اجراى طالق چاپ نماييد. نوبت اول 96/5/22- نوبت دوم: 96/5/29
سردفتر ازدواج 2 طالق 15 كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: على خميس آبادى فرزند مرادعلى مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: عسگر رحمتى 
فرزند اكبر به نشــانى كنگاور روبروى شــوراى حل اختالف كنگاور دفتر وكالت هاجر رحمتى و بتول رحمتى بصورت 
موقتاً ، محكوم به: بموجب راى شماره 107/104 تاريخ 96/2/13 حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور 
( و راى شــماره راى اصالحى 107 تاريخ 96/2/16 شــعبه اول شــوراى حل اختالف  دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است. محكوم عليه محكوم است به محكوميت خوانده پرداخت مبلغ 24/500/000 (بيست و چهار ميليون و 
پانصد هزار ريال) معادل دو ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان با احتساب خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد 
92/2/25 لغايت تاديه كامل به انضمام كليه خسارات قانونى و حق الوكاله وكيل بابت چك شماره 2365/324238 
در حق خواهان صادر و همچنين نيم عشر دولتى با توجه به تاخير و تاديه در اجراى احكام محاسبه گرديد. به استناد 
ماده 19 آئين نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى ، محكوم عليه مكلف 
است: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و 
يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى 

محل تحويل خواهد شد. م الف/7/305
شعبه اول شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: جواد سليمانى فرزند عقيل به نشانى دماوند انتهاى دشتبان انتهاى بن بست نور منزل 
سليمانى  ، مشخصات محكوم عليه: على صمدى ذاكر مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 359 مورخ 
96/3/31 حوزه دو دماوند عدم تجديدنظر خواهى شــعبه - كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه تجديدنظر 
استان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه مكلف است به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم سند 
خط تلفن همراه به شــماره 09121146355 به نام خواهان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 560000 ريال هزينه 
دادرسى. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد.م الف/4465
رئيس حوزه دو شوراى حل اختالف دماوند

اصالحيه 
در آگهــى مزايده نوبت دوم پرونده اجرايى كالســه 953015 شــوراى حل اختالف گنبــدكاووس كه درتاريخ 
96/05/18 صفحه 10 روزنامه سياســت روز به چاپ رســيد، نام محكوم عليه" آقاى حميد رضا مارانى ف: احمد" 

صحيح مى باشد و بدينوسيله اصالح مى گردد.
 مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده 
درپرونده كالســه 952825 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس بشــرح دادنامه 
شــماره  9409971787300141 -18//1395/02  شــعبه ســوم دادگاه حقوقى گنبدكاووس حكم به فروش 
ماترك مرحوم عراز محمد عطا نژاد و تقسيم وجوه حاصله به نسبت سهم بين وراث به شرح گواهى انحصار وراثت 
و نيز پرداخت 1.920.000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 2.000.000 ريال بابت دستمزد كارشناسى و مبلغ 
1.000.000 ريال بابت حق الوكاله وكيل درحق محكوم له شامل 1-عرصه و اعيان يكبابخانه بمساحت 6500 متر 
مربع عرصه و اعيانى احداثى درآن حدود 100 مترمربع با سازه بنائى و با قدمتى حدود42 سال فرسوده و قديمى 
با امتيازات منصوبه به ارزش 3.250.000.000 ريال واقع در قريه ملك على تپه 2-دو قطعه عرصه به مساحت 
هاى 6667 مترمربع به ارزش 66.670.000 ريال و 10.000 متر مربع به ارزش 100.000.000 ريال واقع در 
اراضى روســتاى ملك على تپه منطقه موسوم به قالقانلى3-يك قطعع زمين زراعى بمساحت 37.900 متر مربع به 
ارزش 454.800.000 ريال واقع در اراضى روستاى ملك على تپه منطقه موسوم به قالقانلى متعلق به مرحوم عراز 
محمد عطا نژاد كه مجموعا" 3.871.470.000 ريال برآورد و ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده حضورى و با 
حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد.1-مزايده از مبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز يكشــنبه مورخه 1396.06.19  ســاعت 9 الى 10 ميباشد.3-مزايده براى 
جلســه اول تشــكيل مى گردد.4-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شــعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبد 
كاووس مى باشــد.5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.6-اين آگهى 
فقط در يك نوبت منتشر ميگردد.7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد در غير 
اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط ميگردد.8-بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر براى متقاضيان 

الزامى است .
مغربى قوجق - مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960118 شعبه 6 شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به شركت نبش رنگين طبرستان 
مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان على عيدى دادخواســتى به طرفيت شــما به خواسته مطالبه وجه 4 فقره چك 
به مبلغ -/78/000/000ريال به شــوراى حل اختالف شــعبه 6 تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و 
ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه 
خوانده مجهول المكان مى باشــد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شــعبه 6 شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلســه دادرســى كه روز چهارشنبه تاريخ 96/06/22 
ســاعت 09:30 صبح تعيين شــده است شــركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 960122 شــعبه 6 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوســيله به على ردايى فرزند اكبر 
مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان على عيدى دادخواســتى به طرفيت شــما به خواسته مطالبه وجه 9 فقره چك 
به مبلغ -/193/300/000 ريال به شــوراى حل اختالف شــعبه 6 تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و جرى تشريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه 
خوانده مجهول المكان مى باشــد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شــعبه 6 شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلســه دادرســى كه روز چهارشنبه تاريخ 96/06/22 
ســاعت 10:00 صبح تعيين شــده است شــركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه
نظــر به اينكــه در پرونده كالســه 940914 شــعبه اول شــوراى حل اختــالف گنبدكاووس موضــوع دعوى 
شــركت تعاونــى اعتبــار ثامــن االئمــه (ع) با وكالــت محســن فدايى بموجب در خواســت اجــراى حكم به شــماره 
9610097057100176 و شــماره دادنامه 9509977157100070 محكوم عليه آقاى حســين ژيانى مجهول 
المكان به 1-پرداخت مبلغ چهل و شش ميليون ريال بابت اصل خواسته 2-پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان 
سر رسيد چك تا زمان اجراى حكم بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى 3- پرداخت مبلغ دويست و ده هزار ريال 
هزينه دادرسى4- پرداخت حق الوكاله وكيل 5- پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت محكوم گرديده و 
از آنجائيكه محل اقامت محكوم عليه نامشخص و مجهول المكان اعالم گرديده لذا مفاد اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى 
گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مى شود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به 

محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
 عابدى-قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصر وراثت
آقاى حســين ممشــلى فرزند عروج به شرح درخواستى كه به كالســه 96/185 الف ش دوم اين شورا ثبت 
گرديده درخواست صدورگواهى انحصاروراثت نموده واعالم داشته كه مرحومه معصومه ممشلى فرزند حسين به 
شماره شناسنامه 65 صادره از مينودشت درتاريخ 1396/5/07 فوت نموده و ورثه/وراث حين الفوت وى عبارتست 
از:1 –رضا قزلســفلى فرزند نورمحمــد-ش ش 4880416436 متولد 1380/6/25 فرزند ذكورمتوفى2-زهرا 
قزلسفلى فرزند نورمحمد-ش ش 4880304360 متولد 1376/1/15 فرزند اناث متوفى3-تازه گل قزل سوفلو 
فرزند حســين-ش ش 30 متولد 1331/6/1 مادر متوفى 4-حســين ممشلى فرزند عروج ش-ش 1 تاريخ تولد 
1326/1/21 پدرمتوفى5-محمد قزلسفلى فرزند كاظم ش-ش 9 تاريخ تولد 1352/1/13 همسر متوفى. والغير 
اينك شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف يك ماه به  اين شــورا مراجعه و  تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك صادرات ايران با وكالت سميه عباسى دارابى دادخواستى به خواسته مطالبه  وجه به طرفيت كاوه احمدى 
ف شــعبانعلى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 12/96/225شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 
96/7/1 ساعت 9:30 در شعبه 12شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم مرضيه غالمى ف محمد دادخواســتى به خواســته مطالبــه نفقه معوقه به طرفيت علــى رضا نوروزى ف 
عباســعلى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 176-16/96 ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لذا طبق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 16 حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز 
چهارشنبه 96/6/29 ساعت 9 صبح درشعبه 16شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين شورارسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 16 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
ش پ:19/96/94 دادنامــه:196-96/4/13 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى محمد نوروزيان ف ذبيح 
اله به طرفيت صفر زارع ف جمشيد به خواسته مطالبه وجه به استناديك فقره چك شماره 91/7/18-546504 
باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواست و مدارك استنادى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص 
به اســتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى و 310و313 قانون تجــارت نامبرده را به پرداخت 
50,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 770,000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك 91/7/18 تا اجرا با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى ايران اعالم مى گرددمحاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى محسوب ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ واقعى 
قابــل واخواهى در اين شــورا و ظرف مدت بيســت روز پس از انضاى واخواهــى قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى 

سارى مى باشد.م/الف
 قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

اجراييه 
ش پ :17/95/394 محكوم له:اصغر نقيبى ف مهدى محكوم عليه:1-محمود آرشــى ف محمدتقى2-عباس 
اســماعيلى هردو مجهول للمكان به موجب رأى شــماره 462-95/9/28 شعبه 17 شــوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيــت يافته محكوم عليهم محكوم اند متضانا به پرداخت يكصدوپانزده ميليون ريال به عنوان اصل خواســته و 
سه ميليون و هشتصدهزارريال بابت هزينه دادرسى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 92/11/14 
لغايت زمان اجراى كامل حكم براســاس تناســب تغيير شاخص اعالمى ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود 
در حق خواهان و مبلغ پنج ميليون و هفتصدوپنجاه هزارريال بابت نيم عشــر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى 
ايران.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف 
است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف 
  مسئول دفتر شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشــاعى ششدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى به مســاحت كل 219506مترمربع 
بشماره 296 فرعى باقيمانده از 93 اصلى واقع در سربندان كه ذيل ثبت و صفحه 217 دفتر جلد 537 داراى سند 
مالكيت چاپى بشــماره 303235 بنام خانم اشرف الســادات شكارى پور صادر و تسليم گرديده است. سپس هليا 
بايگان به وكالت از مالك مذكور به شــماره وكالت 52428-1394/11/18 دفترخانه 519 تهران با ارائه يكبرگ 
استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 4133-1396/5/11 بگواهى دفترخانه 1469 تهران رسيده 
مدعى اســت 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 سند مالكيت نزد خود ميباشد. 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/4466
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهي ابالغ مالياتي
در اجراي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله اوراق مالياتي مودي که آخرين نشاني آن در دسترس واحد مالياتي نمي باشد به شرح زير ابالغ مي گردد

نام و نام خانوادگي کارشناس ارشد مالياتي شهرستان صومعه سرا  : سبز علي اخالقي – روابط عمومي اداره کل امور مالياتي استان گيالن 

نشاني اداره امور شماره برگ ممنوع الخروجينوع اوراقعملکرداصل مالياتنوع شغلنام و نام خانوادگيرديف
مالياتي

صومعه سرا٢٠٠/٨٦٠٨٤٨/ س م اعالم ممنوعيت از خروج از کشور٩٥ و ٩٤ و ٩٢ و ١٦٨٧٥٠٨٨٣٨٧٩١اشخاص حقوقيآقاي سلمان ستوده١

صومعه سرا ٢٠٠/٨٦٠٤٤٣/ س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٨٩ لغايت ١٣٥٦٤٣٥٤٤٦٤٩٢اشخاص حقوقيآقاي فريد باقرزاده٢

صومعه سرا ٢٠٠/٨٦٠٤٦٠/ س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٨٩ لغايت ١٣٥٦٤٣٥٤٤٦٤٩٢اشخاص حقوقيآقاي محمد محتاطي ٣

صومعه سرا ٢٠٠/٨٦٠٧٣٨/ س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٩٠ لغايت ٢٠٧٢٢٧٦٥٤٣٩٩٢اشخاص حقوقيخانم مهناز بدريان٤

صومعه سرا ٢٠٠/٨٦٠٦٦٩/ س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٩٠ لغايت ١٥٤٧٣٨٥٨٨٠٧٩٣اشخاص حقوقيخانم فرزانه مسعود مقدم ٥

صومعه سرا ٢٠٠/٨٦٠٥٨٣/ س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٩٠ لغايت ١٥٤٧٣٨٥٨٨٠٧٩٣اشخاص حقوقيآقاي هادي قياقي٦

صومعه سرا ٢٠٠/٨٦٠٦٣٢/ س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٩٠ لغايت ١٥٤٧٣٨٥٨٨٠٧٩٣اشخاص حقوقيآقاي محبت دارائي ٧

 صومعه سرا٢٠٠/٨٦٠٥٤٦/س ماعالم ممنوعيت از خروج از کشور٩٠ لغايت ١٥٤٧٣٨٥٨٨٠٧٩٣اشخاص حقوقياسماعيل نوبخت ٨

آگهي مزايده  نوبت اول

امور پيمان و قراردادها

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اردبيل در نظر دارد چوب آالت و زغال بازداشتي جنگلي را از طريق مزايده عمومي با شرايط مندرج در 

اسناد مزايده به فروش برساند.

مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه ٩٦/٥/٢٨

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات: ساعت ١٤ روز چهارشنبه مورخه ٩٦/٦/٨

تاريخ و محل بازگشايي پاکت ها: ١٠ صبح روز شنبه مورخه ٩٦/٦/١١ در سالن جلسه اداره کل 

محل دريافت و تحويل پيشنهادات: اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اردبيل واحد امور پيمان و قراردادها دبيرخانه

هزينه درج آگهي و کارشناسي و کسورات قانوني بر عهده برنده مزايده مي باشد. 

قيمت کارشناسي (پايه) به ريالاصله / کيلوگرمنوع کاالرديف

۱۹۳۱۶۷۵۸۵۰۰۰۰قنداق۱

۲۵۲۵۰۴۰۰۰۰۰نيم بازو۲

۴۹۱۷۱۵۰۰۰۰يک متري۳

۵۲۱۵۳۴۰۰۰۰گرده کاتين۴

۸۶۸۰۱۳۰۲۰۰۰۰۰ کيلوگرمزغال۵

۸۸۸۹۴۰۰۰۰---مبلغ کل پيشنهادي

وزارت جهاد كشاورزى
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اردبيل


