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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 139660301053001653 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم محمد توكلى كجانى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 2085 صادره از رى در يك شش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 895 مترمربع پالك 4 فرعى از 92 اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى/ خانم 
محمد توكلى كجانى 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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/5/7- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/5/22 - م الف/2536
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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 139660301053001655 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم محمد توكلى كجانى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 2085 صادره از شهررى در شش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 422/82 مترمربع پالك 4 فرعى از 92 اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى/ 
خانم محمد توكلى كجانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/5/7- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/5/22 - م الف/2535
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر رأى شماره 139660322002001969-96/3/17 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم امين اهللا براهويى فرزند موســى بشــماره شناســنامه 274 صادره از گرگان در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 210 مترمربع پالك 758 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان كوچه 
25 منشعبه از خيابان حافظ شمالى خريدارى از مالك رسمى آقاى سلطان محمدزاده تخت شاه محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار 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 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/989– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/5/7 - 

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002002598-96/4/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمود ســارانى فرزند محمد بشماره شناسنامه 1857 صادره از پشت آب در ششدانگ 
يــك باب منزل به مســاحت 145/53 مترمربع در قســمتى از پــالك 1178 فرعى از 9 اصلــى واقع در بخش دو 
سيستان كوچه منشعبه از بلوار ارتش خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمرضا بزى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/987– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/5/7 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يكشنبه 96/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002002755-96/4/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم زهرا صفرزاده شاهرودى فرزند غالم بشماره شناسنامه 881 صادره از زابل در يك باب خانه 
به مســاحت 269/40 مترمربع پالك 28 فرعى از 1 اصلى از واقع در بخش دو سيســتان بلوار جام جم خريدارى 
از مالك رســمى آقاى / خانم ســكينه عظيم زاده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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 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. م الف/985– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/5/7 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002001436-96/2/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم حيدرعلى ســراوانى راد فرزند  غالمحســين بشماره شناسنامه 3 صادره از بخش ميان كنگى 
شهرستان زابل در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 2153 مترمربع پالك 837 فرعى از اصلى مفروز و مجزى شده 
از واقع در بخش دو سيستان بلوار امام رضا روبروى پمپ بنزين كرد تمندانى خريدارى از مالك رسمى آقاى حيدر 
رحمتى و ابراهيم فتحى و موسى رحمتى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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. م 

الف/984– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/5/7 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002003075-96/4/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم محمد باهنر فرزند حسين بشماره شناسنامه 17566 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه قطعه باغ به مساحت 231/70 مترمربع پالك 239 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو خيابان واليت ، واليت 
12 خريدارى از مالك رسمى آقاى دادخدا جانفدا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 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 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. م الف/983– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 96/5/7 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660324002000678 مورخــه 1396/3/22 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى برازجان تصرفــات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ســبزى فرزند على به شماره شناســنامه 702 و كدملى 3520460181 صادره از 
دشتســتان در ششدانگ يكباب خانه با كاربرى باغ مساحت 251/45 مترمربع پالك شماره 3341/3 اصلى واقع 
در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان شهر برازجان خريدارى شده از آقاى محمد رنجبر كللى 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 اولين انتشار 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 شــد. صدور ســند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانونى (دادگاه) نيست. - 

تاريخ انتشار نوبت اول 1396/5/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/5/22- م الف/513
 رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

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

برابر راى شماره 139660324009003197-1396/4/14 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد همدانى فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 54 صادره از دشتستان به شماره ملى 5329840945 در 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 115/3 مترمربع پالك 12 فرعى از 2188 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك اصلى 
2188/7 واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از مالك رسمى حسن كرمى 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 مرجع 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: 96/5/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/5/22 – م الف/872
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139660318004001534 -96/04/22 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات محمد اسمعيل 
پور گلديانى فرزند عسگر در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 122/41 مترمربع به شماره پالك 
فرعى 210 مجزى از 156 واقع در رزگاه  سنگ اصلى 5 بخش 18 گيالن مقدار مساحت 25/21 مترمربع در حد 
شــمال شرقى و شمال غربى داراى حريم اســت به ادرس واقع در رودبار گلديان كوچه گلها  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 
صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 07 /96/05 تاريخ انتشار نوبت دوم:96/05/22 
       358

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

آگهى مزايده
به موجب رأى شــماره 95-544 كالســه پرونده 96-762/ ش .م اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 
شهرستان بهارستان محكوم عليه آقاى مجيد نصيرى محكوم است به پرداخت مبلغ 000/000/45ر يال و هزينه 
دادرسى در حق محكوم له آقاى محمد حسين فاطميان و مبلغ يك بيستم ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت 
كه اموال محكوم عليه حسب در خواست محكوم له توقيف و توسط كارشناس منتخب دادگاه ارزيابى گرديده است 
كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 1396/6/14 روز سه شنبه ساعت 9-10 صبح در محل مزايده به 
نشــانى نسيم شــهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارســتان دفتر اجراى احكام شوراء برگزار مى گردد 
عليهذا افرادى كه مايل به شــركت در مزايده مى باشــند مى توانند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند شد: مشخصات و قيمت پايه اموال 
توقيفى مورد مزايده بر اســاس بررسى و كارشناســى به عمل آمده يك دستگاه خودرو سوارى به شماره انتظامى 
963ط 31 ايران 11 و با شماره شاسى 81536323 و شماره خودرو11158134433 و به رنگ سفيد معمولى 
تيپ ا1600ُ و ســال ســاخت 1381 و خودرو مذكور داراى خراشيدگى هايى مى باشــد و ميزان كار كرد تايرهاى 
خودرو 25 درصد مى باشــد و خودرو تك ســوز و با بنزين بوده و از لحاظ ظاهرى ســالم و تميز بوده و با عنايت به 
مراتب فوق بهاى خودرو به مبلغ 45/000/000 ريال تعيين گرديده اســت ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى 
ده درصد پيشــنهادى نقدا از برنده مزايده أخذ و نامبرده مكلف اســت ظرف يكماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن 
مورد معامله رابه صندوق دولت توديع نمايد در غير اينصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه نمايند تا ترتيب 

بازديد آنان از محل مزايده داده شود/.
 احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

دادنامه
شــاكى خانم رقيه آقازاده كريم كندى فرزند حبيب اله به نشانى شهرك سبزدشت گلهاى 6 پالك 6 . متهم: 
خام فرحناز موثق شــايق به نشــانى :خ 301 مترى پالك 286 (فعال مجهول المكان) اتهام: تصحيل مال مســروقه 
گوشــى تلفن همراه .(رأى دادگاه ) در خصوص اتهام فرحناز موثق شايق داير بر تحصيل يك دستگاه گوشى تلفن 
همراه مســروق مدل سامســونگ  GH69  ا23707ّ- موضوع كيفر خواست دادستان عمومى و انقالب بهارستان 
بــه شــماره 39810 -95/10/30 با توجه به شــكايت رقيه آقازاده فرزند حبيب اله – گــزارش مورخ95/4/9 
گشــت نيروى انتظامى گزارش پليس  آگاهى به دادســتان عمومى انقالب بهارستان بزه انتسابى به نامبرده محرز 
و مســلم اســت بنابراين دادگاه متهم را طبق ماده 662 قانون مجازات اســالمى (كتاب تعزيرات ) به تحمل شش 
ماه حبس تعزيرى و بيســت ضربه شــالق تعزيرى و برابر ماده 667 قانون مجازات اسالمى (كتاب تعزيرات) به رد 
گوشى تلفن همراه موصوف به مالباخته مزبور محكوم مى كند راى صادر شده غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجيد نظر در دادگاه هاى تجديد نطر استان 

تهران خواهد بود./
محاكم كيفرى دادگسترى بهارستان

دادنامه.
شاكى آقاى مير حسن روح بخش خسرو شاهى فرزند مير حسين به نشانى تهران خ 17 شهريور خ گونه پالك 
81 . متهم : آقاى حسين كوليوند فرزند نقى به نشانى صالح آباد خ وليعصر عج جنب مخابرات پالك 50(فعال مجهول 
المكان)  -رأى دادگاه  - در خصوص اتهام حسين كوليوند داير بر تحصيل يك دستگاه تلفن همراه مسروق سونى 
–_m50w-ts - موضوع كيفر خواســت شــماره 3937- 95/10/28 دادستان عمومى و انقالب بهارستان با توجه 
به شكايت شاكى- استعالم به عمل آمده از شركت خدمات ارتباطى ايرانسل به شماره 1172433-95/9/3 بزه 
انتسابى به ايشان محرز و مسلم است بنابراين دادگاه متهم را طبق ماده 662 قانون مجازات اسالمى (كتاب تعزيرات) 
به تحمل شش ماه حبس تعزيرى و سى ضربه شالق تعزيرى و طبق ماده 215 قانون مجازات اسالمى به رد عين مال 
موصوف به مالباخته موصوف محكوم ميكند راى صادر شده غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاههاى تجديد نظر استان تهران خواهد بود
 محاكم كيفرى دادگسترى بهارستان

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالســه پرونــده: 1/96ح/212 وقت رســيدگى: 96/6/25 ســاعت 15:30 خواهان: وحيــد برجى خوانده: 
محمد كرمى ورنامخواســتى خواســته: مطالبه وجه چك به مبلغ 58/800/000 ريال به احتســاب خسارت دادرسى 
وتاخيردرتاديه خواهان دادخواســتى تسليم حوزه1حقوقى مجتمع شوراهاى حل اختالف  چهاردانگه نموده است كه 
پس از ثبت و قت رســيدگى بنا به دســتوردادگاه وبه تجويزماده73قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت 
درروزنامه رسمى جمهورى اسالمى ايران و يا يكى ازجرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى 
ظرف يكماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد 
ودروقت باالجهت رسيدگى حضوربهم رساند كه درصورت حضوردرمدت معين فوق دادخواست ابالغ شده محسوب 

خواهد شد. م.الف890          
 رئيس حوزه يكم حقوقى مجتمع شوراهاى حل اختالف چهاردانگه

حصر وراثت
نظر به اينكه اقاى مهدى اكرامى پور داراى شناسنامه شماره 78 به شرح دادخواست به كالسه 13/96/235 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدعلــى اكرامى پور به 
شناسنامه 25 در تاريخ 96/5/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- صغرى هداوند خانى فرزند محمد ش ش 3 متولد 1320 همسر 2- زهرا اكرامى پور فرزند محمدعلى 
ش ش 1048 متولــد 1338 فرزنــد 3- عصمت اكرامى پور فرزند محمدعلــى ش ش 87 متولد 1342 فرزند 4- 
مهدى اكرامى پور فرزند محمدعلى ش ش 78 متولد 1343 فرزند 5-حســن اكرامى پور فرزند محمدعلى ش ش 
2 متولد 1347 فرزند 6-فريبا اكرامى پور فرزند محمدعلى ش ش 12 متولد 1352 فرزند 7-فهيمه اكرامى پور 
فرزنــد محمدعلى ش ش 1085 متولد 1355 فرزند 8-ســاناز اكرامى پــور فرزند محمدعلى ش ش 4744 متولد 
1363 فرزند- اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى  شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت  
آقاى حســين تيغ زن قوزلوجه داراى شناســنامه شــماره 516به شــرح دادخواست به كالســه 960406 از 
اين دادگاه د ر خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم تيغ زن قوزلوجه به 
شناسنامه 5060041190در تاريخ 13/4/1396در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-حسين تيغ زن قوزلوجه به ش ش 516 متولد 1330 پدر متوفى 2- فاطمه شهبازى قوز 
لوجه به ش ش 587متولد 1335مادر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت 
اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 

روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشير واحد 2 احمد مومنى فر

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- هادى مرادويسى فرزند عبداله نشانى كردستان –شهرستان سقز– 
شهر سقز – خيابان امام كوچه پارك كودك پالك 99 . مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم :1- طيب معروف خلخانه 
به نشانى مجهول المكان. محكوم به : بموجب  در خواست  اجراى حكم  مربوطه  به شماره 9610098797700507 
و شماره دادنامه مربوطه 9609978797700338 محكوم عليه  محكوم  است به پرداخت  مبلغ 176/500/000 
ريال  بابت اصل خواســته وپرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 5/419/500  ريال و خســارت تاخير تاديه ازتاريخ 
سرســيد چــك مــورخ 95/12/30 – 95/10/30 – 95/11/10 لغايت اجراى حكم در حــق محكوم له و پرداخت 
پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت . محكوم  عليه  مكلف است  از تاريخ  ابالغ اجرائيه : 1- ظرف  ده روز  
مفــاد آن را  بموقــع اجرا  گذارد  ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى  )  2- ترتيبى  براى  پرداخت  مكوم به  بدهد  
3-  مالى  معرفى كند  كه  اجرا حكم و استيفا  محكوم  به  از  آن ميسر  باشد  چنانچه  خود  را  قادر  به اجراى  مفاد   
اجراييه  نداند  بايد  ظرف  ســى روز  كليه  اموال  خود را  شــامل  تعداد  يا  مقدار و   قيمت  همه  اموال  منقول  و 
غير منقول ، به طور  مشروح  مشتمل  بر ميزان  وجوه نقدى  كه به  هر عنوان  نزد  بانكها  و موسسات  مالى و اعتبارى  
ايرانى  يا خارجى  دارد  به  همراه  مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه  اموالى  كه او  به هر  نحو  نزد اشخاص  
ثالث  دارد و كليه مطالبات او  از اشــخاص  ثالث  و نيز  فهرســت نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغيير  ديگر در اموال  
مذكور  از زمان  يك سال قبل از طرح دعواى  اعسار  به  ضميمه دادخواست  اعسار  به  مقام  قضائى  ارائه نمايد واال 
به درخواست  محكوم  له  بازداشت  ميشود  (  مواد 8و3 قانون نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394 ) 4- خوددارى  
محكــوم  از  اعــالم  كامــل  صــورت  اموال  به  منظور  فرار  از  اجراى حكــم   ،  حبس  تعزيرى  درجه هفت  را  در پى  
دارد ( ماده 34 قانون اجراى  احكام مدنى و ماده 20 ق.م ا  و ماده  16  قانون  نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394) 
5- انتقال مال به  ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى  دين به  نحوى كه  باقيمانده  اموال براى پرداخت  ديون  
كافى  نباشد  موجب  مجازات  تعزيرى  درجه شش  يا  جزاى  نقدى  معادل  نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود  ( 
ماده 21  قانون نحوه اجراى محكوميت  مالى 1394  ) 6- چنانچه  صورت  اموال پس  از  مهلت  سى روز  ارائه  شود  
آزادى  محكوم  عليه از زندان منوط به  موافقت  محكوم  له  يا  توديع وثيقه  يا  معرفى  كفيل  توسط  محكوم  عليه 

خواهد  بود .(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  اجراى محكوميت  مالى  1394) .م/الف : 1013
 سعادت جهانگيرى – مسئول دفتر شعبه 7 (بهداشت)  شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى ابالغ قرار دادگاه
به موجب درخوســت آقاى ســيروان سهرابى فرزند محمد صديق و با استناد به قرار صادره در پرونده كالسه 
960220 اين شعبه به شماره 9609978710300336 مورخه 96/5/3 و نيز مستند به ماده 108 قانون ايين 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى قرار تامين خواسته از اموال بالمعارض آقاى پيمان احمدى فرزند 
توفيق به ميزان وجه چك صادره به شماره 2502/600319 مورخه 96/3/23 به مبلغ سيصدو هشتادميليون و 
ســيصد و هفتاد و هشــت هزار و هشتاد ريال صادر گرديده و با عنايت بهاينكه نشانى خوانده مجهول المكان اعالم 
گرديده اســت لذا از اين طريق به نامبرده اعالم مى گردد ظرف مدت ده روز پس از نشــر آگهى در شعبه جهت اخذ 
اصل قرار و نيز ضمائم مربوط به دفتر شــعبه مراجعه نمايند در غير اينصورت اجراى قرار بدون حضور وى صورت 

خواهد گرفت. م/الف: 1248
حسينى –مديردفتر شعبه دوم دادگاه حقوقى سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر بــه اينكه خواهــان / خواهانها عبــاس برقى و غيره دادخواســتى به خواســته تخليه يك بــاب حجره در 
كاروانسراى ملك به طرفيت نيره خانم روحانى يزدلى فرزند ذبيح اله  به دادگسترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع 
به شــعبه چهارم دادگاه حقوقى به كالســه 4950485-ح ثبت و براى روز 96/6/28 ســاعت 11/30 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده / خواندگان مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هــاى عمومــى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده / نامبردگان ابالغ كه در وقت مقرر در جلســه دادگاه 
حاضر شوند ضمناً نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر دادگاه مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزل ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد كرد.
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقى كاشان

متن آگهى ابالغ
شــماره پرونده: 139504022675000708/1- شــماره بايگانى پرونده:9500708- شــماره ابالغيه: 
139605122675000554 ، بدين وسيله به محمد بالدر فرزند گرگين كدملى 4789306789 ابالغ مى شود 
كه آقاى حســين خمر محمدى جهت وصول مبلغ 32/000/000 ريال به اســتناد چك شماره 627235/36 عليه 
شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500708 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
95/12/5 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرائيه جريان خواهد يافت. تاريخ 96/5/22- م الف/949
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

گواهى حصر وراثت
خانم فاطمه اصفهانى به شــماره شناســنامه 12 به شــرح دادخواست به كالســه 503/2/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان ميرزا على اصفهانى به شماره شناسنامه 
149 در تاريخ 1370/10/1 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- فاطمه اصفهانى 
فرزند على به ش ش 12 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- بى بى اصفهانى فرزند على به ش ش 1159 صادره 
از دماونــد فرزنــد متوفى 3- خديجه اصفهانى فرزند على به ش ش 2 صــادره از دماوند فرزند متوفى 4- زبيده 
اصفهانى فرزند  على به ش ش 7 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- ابراهيم اصفهانى فرزند على به ش ش 1219 
صادره از دماوند فرزند متوفى 6- على اكبر اصفهانى فرزند على به ش ش 1250 صادره از دماوند فرزند متوفى 
7- خانم بزگ مجتهدى فرزند آقا روح اله به ش ش 137 صادره از ساوجبالغ همسر متوفى اينك با انجام تشريفات 
قانونى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/4462
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم محبوبه عدالت به شناســنامه شــماره 567 به شــرح دادخواســت به كالســه 568/96 از اين شــورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد عدالت بشماره شناسنامه 1633 
در تاريــخ 95/12/28 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محبوبه عدالت فرزند محمد به ش ش 150 -2- حســين عدالــت فرزند محمد به ش ش 43052 فرزندان 
متوفى والغير . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا 
هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهسا گليمى كاشانى با وكالت زهره صباغيان دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به 
مبلغ 10/000/000 تومان به شماره 90109649187 صادره از بانك شهر و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد الى وصول حكم به طرفيت سيد سعيد طباطبايى كهنگى به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 375/96 ثبت و براى 
تاريخ 96/7/12 ساعت 15/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد 
كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: بيژن تيمورى ديزگرانى مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: فرهاد كامويى به 
نشــانى خ نطنز كوچه مهديه پ 44 ، محكوم به: به موجب راى شــماره 84/96 تاريخ 96/2/18 حوزه 12 شوراى 
حل اختالف شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواسته (2 طغرى سفته به شماره 
هاى 320837 و 034508) و پرداخت خســارت دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/7/25 
لغايــت اجــراى حكم و حق خواهان و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند 

و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى حصر وراثت
خانم ويدا فرجى فر داراى شناسنامه بشماره 4734 به شرح پرونده كالسه 683-96 اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هادى فرجى فر به شماره شناسنامه 2728 در تاريخ 
96/2/29 در اردبيل اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته ورثه ان مرحوم منحصر است به: 1- ويدا فرجى فر 
به ش ش 4734 فرزند فيروز خواهر ابوينى متوفى 2- رقيه فرجى فر به ش ش 1451065671 فرزند فيروز 
خواهر ابوينى متوفى 3- مريم فرجى فر به ش ش 215 فرزند فيروز خواهر ابوينى متوفى 4- يوسف چايچى مقدم 
به ش ش 5742 فرزند عبدالعلى جد مادرى متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مينمايد هر كس اعتراض دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيتنامه جز ســرى و رسمى كه بعد از موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اردبيل

آگهى حصر وراثت
آقاى حسين، شهرت: پستا، نام پدر: ياراله، بشناسنامه 183 دزفول صادره 
از دزفول درخواســتى بخواســته صدور گواهى حصــر وراثت تقديم و توضيح 
داده كه 9609987078500002 مرحوم هاشــم، شهرت پستا، بشناسنامه 
1990643361 صادره شــوش در تاريخ 96/2/27 در شهرســتان شــوش 
اقامتــگاه دائمى خود فــوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضــى باال پدر متوفى 
2- فاطمــه ظيهــى ش ش 1 دزفــول مادر متوفــى 3- نســيمه تارانه ش ش 
1990754686 همسر متوفى والغير . اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب 
مزبــور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال 
گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است. 
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان دزفول – بيژن رضايى

مفقودى 
برگ سبز و برگ كمپانى سوارى پژو ROA مدل 1386 رنگ نوك مدادى روغنى بشماره پالك ايران32- 884 
ج 38 بشماره موتور 11686005981 و شماره شاسى 61327522 به نام محسن روشن فكر ش ش 881 فرزند 

محمدعلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

برگ ســبزخودرو وانت پيكان مدل 1378رنگ ســفيد به شــماره پالك ايران 32- 376ى23 به نام حسين 
مشكانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

اينجانب يوســف عراقى هروان مالك خودرو ســوارى پيكان  به شــماره انتظامى 15- 517 ت35 و به شماره 
شاسى0081434935 و به شماره موتور 11128104649 به علت فقدان اسناد فروش تقاضى رونوشت المثنى 
اسناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر كس ادعائى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 
شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. تبريز

برگ ســبز و تائيديه نقل و انتقال خودرو وانت پيكان به شــماره انتظامى 15-911 ه 77 به شــماره موتور 
11285055303 و به شماره شاسى 30502044 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. تبريز

پروانه حمل ســالح شــكارى به شــماره ســريال 1670081 تاريخ صدور مجوز 92/2/31 متعلق به مصطفى 
اسكندرى ف محمداسماعيل ش ش 2 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد سارى

كليه مدارك اعم از ســند كمپانى،برگ ســبز،كارت ماشــين ســوارى پرايد مدل 81 رنگ ســفيد روغنى ش 
موتور00315811 شاســى S1412281779574 پالك 82-956ط12 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد./

نوبت دوم سارى

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى ســمند تيــپ LX-EF7-1700 رنــگ خاكســترى متاليــك مــدل 1390 ش 
موتور14790030159 شاسى NAACJ1JC0BF300612 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى و كارت ســبز خــودرو پرايد رنگ نقره اى متاليــك مدل 1387 ش موتور 2651258 شاســى 
51412287549873  پالك 72-541م48 به نام پرويز على گل نيا ســماكوش مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشدسارى

ســند كارخانه ســوارى رنو لوگان L90 رنگ ســفيد روغنى مــدل 1387 ش موتور K4MA690D شاســى 
NAPLSRALD71001041 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشدسارى

برگ ســبز (شناســنامه) خودرو ســوارى پــژو پارس مــدل 85 به رنگ نقــره اى متاليك به شــماره انتظامى 
451ص54- ايران 49 و به شــماره موتور 12485034348 و به شــماره شاســى 19349861 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز (شناسنامه) و كارت خودرو مينى بوس آرين تيپ c616 مدل 95 به رنگ سفيد روغنى به شماره 
 NAB379619GA000382 انتظامى 986ع29- ايران 33 و به شــماره موتور 89199542 و به شــماره شاسى

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

پالكت خودرو تراكتوركشــاورزى سيســتمITM   تيپ 800 سال 1390 به رنگ قرمز- معمولى شماره موتور  
MT2NW0541X  و شــماره شاســى L13954 به شــماره پالك 59-249 ك 22 متعلق به بيرام محمد حاجى لى 
دوجى فرزند قربانمحمد به شماره شناسنامه 3 و شماره ملى 5319897197 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط 

مى باشد.گنبد

آگهى مزايده مال غيرمنقول و منقول  
درخصوص پرونده كالسه 960378 مدنى له اسماعيل نجفى و يوسفعلى نجفى عليه ريحانه نجفى و رقيه نجفى 
و فاطمه نجفى و رضاعلى نجفى مبنى بر تقسيم تركه كه مال منقول و غيرمنقول شامل موارد ذيل مى باشد:1-اموال 
منقول شامل يك عدد فيش حج عمره مى باشد كه ارزش آن مبلغ 20,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده 
اســت.2-يك قطعه زمين خانه سرا مســكونى داراى پالك ثبتى 7217 فرعى از 4 اصلى بخش 12 ثبت بابلسر كه 
مساحت شش دانگ آن به ميزان 619 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به ملك مسكونى مجاور كوچه شرقا وصل 
به ملك مســكونى مجاور جنوبا وصل به خيابان عام غربا وصل به ملك مســكونى مجاور.اين ملك واقع در باقرتنگه 
كوچه شــهيد عيســى ذوالفقارى كوچه گلزار 9 واقع شده و داراى امتيازات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد در حال 
حاضر فاقد هرگونه اعيانى است ( بنا به اظهار خواهان اعيانى هاى آن توسط خوانده دعوى تخريب گرديده است) و 
با درب آهنى و ديوار بلوكى محصور گرديده كه توســط كارشــناس رسمى مورد بازديد و به مبلغ 1,733,200,000 
ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده است.3-يك قطعه زمين خشكه زارى واقع در آيش شورسرا باقر تنگه به مساحت 
24871 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به زمين كشاورزى عباس رمضانى شرقا وصل به زمين خريدارى شده 
شخص تهرانى جنوبا وصل به ملك خريدارى شده تهرانى غربا وصل به جاده عمومى بين مزارع كه اين ملك نيز به 
صورت خشكه زارى بوده و داراى كاربرى كشاورزى و فاقد سند ثبتى و داراى سند اصطالحات ارضى مى باشد فاقد 
هر گونه اعيانى اســت كه ارزش هرمترمربع مبلغ 130,000 ريال و جمعا مبلغ 3,233,230,000 ريال قيمت پايه 
ارزيابى گرديده است.4- يك قطعه زمين شاليزارى واقع در آيش شورسرا باقرتنگه كه در ضلع غربى آبندان قرار 
داشــته و مســاحت آن به ميزان 29931 مترمربع بوده و حدود اربعه آن شماال وصل به خيابان و كوچه بين مزارع 
عمومى شــرقا وصل به آب بندان جنوبا وصل به ملك شــاليزارى قاضيان و كوچه غربا وصل به كوچه بين مزارع مى 
باشــد اين ملك به صورت زمين شــاليزارى بوده و فاقد هرگونه اعيانى اســت و داراى سند اصطالحات اراضى مى 
باشــد كــه ارزش هرمترمربع مبلغ 185,000 ريــال و جمعا مبلغ 5,537,235,000 ريال قيمــت پايه ارزيابى قرار 
گرفته است.5-يك قطعه زمين شاليزارى( كه در ضلع شمال غرب قطعه زمين 3 قرار دارد)واقع در آيش شور سرا 
باقرتنگه به مساحت 2856 مترمربع با حدود اربعه شماال وصل به جاده بين مزارع شرقا وصل به جاده بين مزارع 
جنوبا وصل به جاده آب بندان غربا وصل به زمين شاليزارى حميد ساالرى اين ملك نيز داراى كاربرى كشاورزى بوده 
و داراى اسناد اصطالحات اراضى مى باشد و فاقد هرگونه اعيانى است كه ارزش هرمترمربع معادل 200,000 ريال 
و جمعا 571,200,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده است.6-يك قطعه زمين شاليزارى واقع در آيش شورسرا 
باقرتنگه معروف به شــمس آباد كه مســاحت آن به ميزان1660 مشاع از 6640 مترمربع بوده، اين قطعه زمين به 
عنوان ماترك مرحوم قربان نجفى(مورث اصحاب دعوى)بوده كه حدود اربعه آن عبارت است از شماال وصل به جاده 
بين مزارع شرقا وصل به زمين شاليزارى حاج گلتاج و غيره جنوبا وصل به زمين شاليزارى عباس تيمورى غربا وصل 
به جاده ســنگريزى شــده بين مزارع.كاربرى اين زمين به صورت كشــاورزى بوده و داراى اسناد اصطالحات اراضى 
مى باشــد و فاقد هرگونه اعيانى اســت كه ارزش هرمترمربع مبلغ 230,000 ريال و جمعا به مبلغ 381,800,000 
ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 96/6/5 روز يكشنبه از ساعت 10 لغايت 11 صبح به صورت 
مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابلسر به فروش خواهد رسيد.كسانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناس پرداخت نمايند برنده مزايده  خواهند بود .طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايــده به دفتر اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزينه نقل وانتقال به 

عهده خريدار مزايده است.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر- فرج اله پور

آگهى ابالغ نسخه ثانى دادخواست تجديدنظر و ضمائم به مجهول المكان خليل رونده
ش پ :9309981210400010 ابالغ شونده حقيقى:خليل رونده به  نشانى آمل-مجهول المكان *درخصوص 
تجديدنظرخواهى به شماره 2ت/96/78 خانم ماريا حجازى به طرفيت شما نسبت به دادنامه شماره 96/397 صادره 
از اين شعبه به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى شود.مقتضى است حسب 
ماده 346 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امورمدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز پس 
از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت 

به تجديدنظر ارسال مى گردد.م/الف
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى حوزه ثبتى  
محمودآباد

نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى محمودآباد مورد 
رسيدگى قرار گرفته و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادر گرديده ،جهت اطالع عموم به شرح 

ذيل آگهى مى گردد:
))قريه زنگى كال پالك 13 اصلى بخش 2 )):    784 فرعى جهانگير عباسى ف محمدعلى نسبت به شش دانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 94/60 مترمربع خريدارى باواسطه از يزدان يزدانى     (( قريه چاكسر 
پالك 15 اصلى بخش 2 ))    1385 فرعى از 865 فرعى عباسعلى قلى زاده ف قاسمعلى نسبت به شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 190 مترمربع خريدارى باواسطه از سيد داود حسينى     (( قريه كلوسا پالك 
26 اصلى بخش 2 ))     32 فرعى محمد قربانى ف اصغر نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 327/97 مترمربع خريدارى باواســطه از حســن صدقانى **   33 فرعى احمد حاج محمدى ف حاجى محمد 
نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 306/09 مترمربع خريدارى باواسطه از حسن 
صدقانى **   34 فرعى ابوالقاسم متين فر فرزند محمدحسين نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 272/57 مترمربع خريدارى باواسطه از حسن صدقانى   (( قريه سرخرود پالك 36 اصلى بخش 2 )) : 
1726 فرعى محمدجعفر قليزاده ف على اوســط نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به  مساحت 
270/54 مترمربــع خريــدارى باواســطه از حبيب جعفرقلــى زاده **    2917 فرعى از 823 فرعــى على افتاده ف 
فرشــاد نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 188/37 مترمربع كه متقاضى خود مالك 
رســمى مشــاعى مى باشــد  **   2918 فرعى مهدى رهبر ف غالمحسن نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 200/02 مترمربع خريدراى باواسطه از عين اهللا دود  **  2919 فرعى عبدالرزاق نوربخش ف 
حســن نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 177/05 مترمربع خريدارى باواسطه از 
محمدعلى رحمانى ** 2921 فرعى منصوره تفرشيان ف هادى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 435/68 مترمربع خريدراى باواسطه از قربان فرهودى  (( قريه وزرامحله پالك 37 اصلى بخش 2 )) : 
151 فرعى مطهر خوشــرويان ف مظفر نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 263/26 
متر مربع خريدارى باواسطه از موسى خوشرويان   (( قريه سنگ كتى پالك 1 اصلى بخش 10 )) : 56 فرعى شهريار 
كوهى كاردر ف حســين نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 240 مترمربع خريدراى 
باواسطه از غالمعلى رستمى نيا    (( قريه حسن آباد پالك 5 اصلى بخش 10 )) : 11 فرعى زبيده اسدى ف عباسعلى 
نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 205/95 مترمربع خريدارى با واسطه از غالمعلى 
فالح   ** 12 فرعى ايمان فالح حســن آباد ف احمد نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
438/58 مترمربع خريدراى باواسطه از غالمعلى فالح   (( قريه كرچك نوائى پالك 6 اصلى بخش 10 )): 97 فرعى 
عليرضا صادق آبادى ف غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
968/50 مترمربع كه يك دانگ مشــاع از عرصه آن وقف مى باشــد خريدراى باواسطه از خليل بقايى **  97 فرعى 
روشنك كريمى زندى ف محمود نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
968/50 مترمربــع كه يك دانگ مشــاع از عرصه آن وقف مى باشــد خريدراى باواســطه از خليــل بقايى  (( قريه 
آهومحله پالك 13 اصلى بخش 10 )) : 3438 فرعى سيد مرتضى عبدالعظيمى ف سيدمحمد نسبت به شش دانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 81/15 مترمربع خريدارى باواسطه از نظام صمدى    ** 3439 فرعى از 
126 فرعى سعيد خسروى ابراهيمى ف حجت اهللا نسبت به شش دانگ يك قعطه زمين با بناى حداثى به مساحت 
191/26 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد.   (( قريه سوراخ مازو پالك 14 اصلى بخش 10 
)) : 2968 فرعى فاطمه زهرا غالمى ف محمد نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
118/85 مترمربع خريدارى با واســطه از على اكبر شــيرپور   **  2970 فرعى غالمرضا عباسى ف محمدعلى نسبت 
به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 126/80 مترمربع خريدراى باواسطه از غالمحسين غالمى  
** 2971فرعى محمدعلى نصيرى ف قاســمعلى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
273/90 مترمربع خريدارى باواســطه از ابوالقاسم رودگريان** 2972 فرعى مليحه عليپور ف خداكريم نسبت به 
شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 50/26 مترمربع خريدارى باواســطه از تقى عبدى(( قريه 
تليكسر پالك 15 اصلى بخش 10 )) : 867 فرعى محمود آقاجان پور عمران ف نعمت اهللا نسبت به شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 136/25 مترمربع خريدراى باواسطه از موسى اسفنديارى    **868 فرعى 
رضا رجائى ف عزت اهللا نســبت به ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
381/20 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد **868 فرعى نرجس مسچى ف عباس نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 381/20 مترمربع كه متقاضى خود مالك 
رســمى مشــاعى مى باشــد.  **870 فرعى مهدى قربانى ف رضا على نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 478/40 مترمربع خريدراى باواسطه از غالمعلى يوسفى (( قريه الميزده پالك 23 اصلى بخش 
10 )): 384 فرعــى علــى اصغر جوكار ف طاهر نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 
797/60 مترمربــع خريدراى باواســطه از طاهر جوكار (( قريه اهلم پالك 44 اصلــى بخش 10 )) 773 فرعى رضا 
حســينمردى ف روح اهللا نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 500 مترمربع خريدارى  
باواســطه از على گدا ابراهيمى(( قريه خشت ســر پالك 45 اصلى بخش 10 )) : 547 فرعى از 479 فرعى عليرضا 
محرابــى ف رضا نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 140/05 مترمربع خريدراى 
باواسطه از رشيد مختارى **552 فرعى سيد حسن موسوى ف سيد موسى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 309 مترمربع خريدراى باواسطه از سيد موسى موسوى(( قريه محمودآباد شرقى پالك 47 
اصلى بخش 10 )) : 3061 فرعى موســى احمدى ف رحيم نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 188/96 مترمربع خريدارى  باواسطه از اســماعيل رضايى ** 3062 فرعى نورعلى نصيرى ف محمدعلى 
نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 187/80 مترمربع خريدارى باواسطه از حسن 
عباســى ** 3063 فرى قنبر رجبى ف محمدصادق نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
133/45مترمربع خريدراى باواســطه از غالمحسين رمضانى(( قريه عزت آباد 21 اصلى بخش 11 )) : 266 فرعى 
الهام خلج زاده ف قاســم نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به مســاحت 195/90 مترمربع 
خريدارى باواســطه از نقى حســين زاده **267 فرعى سپهر صديق ف داريوش نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 278/98 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد 
** 267 فرعى ســورنا پيرزاد ف على نســبت به ســه دانگ مشاع از شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 278/98 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد.(( قريه علمده غربى 22 اصلى بخش 11 
)):  406 فرعى مريم محمودى مقدم ف سبزعلى نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطععه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 1107/45 مترمربع خريدارى باواسطه از محمدجان فالح  ** 406 فرعى على اكبر حسن زاده ف 
موســى نسبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ يك قطععه زمين با بناى احداثى به مساحت 1107/45 مترمربع 
خريدارى باواســطه از محمدجان فالح(( قريه درياسر 25 اصلى بخش 11 )): 819 فرعى از 100 فرعى مجيدجعفر 
لواســانى ف عباســعلى نســبت به شــش انگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 472 مترمربع خريدارى 
باواسطه از رستمعلى على پور كاسگرى(( قريه ميانكلمرز 28 اصلى بخش 11 )): 147 فرعى رحمت اهللا رمضانى ف 
احمدعلى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 203/10 مترمربع خريدراى باواسطه از 
احمدعلى رمضانى **148 فرعى على خســروى ف على رضا نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 243 مترمربع خر يدارى  باواســطه از على اسالمى **149 فرعى سهيال زارع ابراهيمى ف احمد نسبت به 
سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 221/60 مترمربع خريدارى باواسطه از 
احمدعلى رمضانى  ** 149 فرعى حســن رمضانيان ف صادق نســبت به ســه دانگ مشــاع از شش دانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 221/60 مترمربع خريدارى باواسطه از احمدعلى رمضانى  (( قريه آرم 31 اصلى 
بخش 11 ) : 363 فرعى نبى اهللا بهمنى ف حســن نســبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مســاحت 236/90 مترمربع خريدراى باواســطه از مهدى يزدانى ** 363 فرعى فاطمه حيدرى ف يونس 
نســبت به سه دانگ مشاع از شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 236/90 مترمربع خريدراى 
باواسطه از مهدى يزدانى . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى ثبتى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامــه مربوطه،  اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتشــار و محلى در 
شهرها منتشر و در روستاها رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاريخ انتشار نوبت اولين آگهى و نيز در روستاها از تاريخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبــت محــل وقوع تحويل دهند كه در اين صــورت اقدامات ثبت موكول به حكم قطعى دادگاه اســت. در 
صورتــى كه اعتــراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه قانون مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى 
پذيرفته نشده،واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى 
و تحديــد حــدود بــه صورت هم زمان به اطالع عموم مى رســاند و نســبت بــه امالك در جريان ثبــت فاقد تحديد 

حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشــار نوبت اول 96/5/7 
نوبت دوم 96/5/22 مى باشد.م/الف

فرهاد  آقابابايى -رئيس ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
درخصوص پرونده كالســه 7/9689 و درخواســت موسسه اعتبارى عســگريه با وكالت رمضانيان به طرفيت 
خواندگان1-رضا دوريه2-صديقه ستارزاده3-باربد اباذرى4-سحر گيورى5-اميرعلى لطفى الريجانى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده ، به درخواست خواهان و موافقت رييس شعبه، وقت رسيدگى به تاريخ 96/6/28 ساعت 10 
صبح تعيين گرديد كه در روزنامه كثيراالنتشار  درج و آگهى مى شود تا خوانده در وقت تعيين شده در دفتر شعبه 7 

حل اختالف آمل حضور به هم رساند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد شد .م/الف
مسئول دفتر شعبه هفتم شوراى حل اختالف آمل-رضوى

آگهى حصر وراثت
آقاى سيد هادى ميرمحمدى پورعزيزى ف سيدكريم به شرح درخواستى كه به شماره 1/451ش ح اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ســيد احمد ميرمحمدى 
پورعزيزى ف ميرقربان ش ش 482 صادره بابلسر در تاريخ 80/9/18 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســيد كريم ميرمحمدى پور عزيزى ف سيد احمد ش م 4989126866 
پســر متوفى   2-ســيده نصرت ميرمحمدى پور عزيزى ف ســيد احمد ش م 4989184726 دختر متوفى   3-سيد 
ابوالقاسم ميرمحمدى پور  ف سيد احمد ش م 4989206879  پسر متوفى 4-گل دسته داداش تبار گنجى ش م 
2062208537 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

دادنامه
پرونده كالســه 9309981510701192 دادنامه شــماره 9409971510700001 رأى دادگاه:درخصوص 
دعوى موسسه اعتبارى عسگريه با وكالت رضا بخشى ف محمدعلى به طرفيت1-حبيب اله رضايى ف ذبيح اله2-على 
اصغر فالح ف عبدالعلى3-حسن راستگو ف اسماعيل4-خدايار پزوم ف رجب به خواسته مطالبه مبلغ يكصدوپنجاه و 
شش ميليون ريال به انمضام وجه التزام قراردادى با احتساب خسارات دادرسى با عنايت به جامع اوراق و محتويات 
پرونده و مالحظه تصوير مصدق قرارداد پيوســت پرونده كه طبق ماده هفت قانون اعطاء تســهيالت بانكى ...مصوب 
86/4/5 مجلس شوراى اسالمى در حكم اسناد رسمى الزم االجرا مى باشد و قرارداد مذكور حاكى است خوانده رديف 
اول در تاريخ مندرج در قرارداد 88/2/8 از خواهان در قالب قرارداد اقدام به اخذ وام نموده و بقيه خواندگان به 
صورت تضامنى ضمانت پرداخت دين خوانده رديف اول را به عهده گرفتند و خوانده رديف اول در سررسيد اقدام 
به پرداخت دين خود ننموده و مابقى دين حال گرديده است و نظر به اين كه خواندگان دفاعى مبنى بر پرداخت دين 
يا برائت ذمه خود به عمل نياوردند لذا دادگاه ضمن وارد دانستن خواسته خواهان به استناد مواد 519و515و198 
از قانون آيين دادرسى مدنى ومواد 10و230و1301و1286و1284 همگى از قانون مدنى و مواد 403و404 قانون 
تجارت حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت يكصدوپنجاه و شش ميليون ريال بابت اصل خواسته و پنج 
ميليون وسى هزارريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت روزانه 58331 ريال 
به عنوان وجه التزام قراردادى از تاريخ93/8/8  لغايت زمان اجراى حكم صادر و اعالم مى نمايد.اين رأى غيابى است 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف همين مدت پس از آن قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومى (حقوقى)سارى-محمدحسن اسدى

دادنامه
پرونده كالســه:9309981510400486 تصميم نهايى شــماره 9409971510400830 خواهان:تعاونى 
اعتبار ورزش با  وكالت ســيد هاشــم شــريفى با وكالت رضا بخشى ف محمدعلى به نشــانى مازندران –سارى سه راه 
كشــاورزى مجتمع زمرد طبقه 4 خواندگان1-كريم تاج بخش ف محمد- مجهول المكان2-مهدى جاوونى ف عليرضا- 
سارى(مجهول المكان) 3-بابك احمدى ف نوذر خواسته:صدور رأى اصالحى ((رأى اصالحى)): نظر به اين كه در دادنامه 
شماره 1510400149-94/2/17 به جاى قيد نام خوانده رديف سوم مهدى  جاوونى،مهدى جاودانى آمده به استناد 
ماده 309 قانون آيين دادرس مدنى نام صحيح خوانده به مهدى جاوونى تغيير و اصالح مى شود.تسليم رونوشت رأى 

اصلى بدون رونوشت اين رأى(تصحيحى)ممنوع است.
رييس شعبه 4 دادگاه حقوقى سارى-رضا اسماعيل پور

دادنامه
پرونده كالســه:9309981510400486 تصميم نهايى شــماره 9409971510400149 خواهان:تعاونى 
اعتبار ورزش با  وكالت ســيد هاشــم شــريفى با وكالت رضا بخشــى ف محمدعلى به نشانى سارى ســه راه كشاورزى 
مجتمع زمرد طبقه 4 خواندگان1-كريم تاج بخش ف محمد-مجهول المكان2-مهدى جاودانى ف عليرضا –سارى(مجهول 
المــكان) 3-بابك احمدى ف نوذر خواســته:مطالبه وجه بابت طلب رأى دادگاه: آقاى رضا بخشــى به وكالت از تعاونى 
اعتبــار ورزش دادخواســتى بــه طرفيت 1-كريــم تا بخش2-بابــك احمدى3-مهــدى جاودانى به خواســته مطالبه 
104,000,000 ريال و خســارت تاخير تاديه و خســارت دادرســى تقديم نمود دادگاه با مالحظه رونوشت مصدق قر 
رداد پيوست دادخواست كه به امضاى خواندگان رسيد و مصون از ايراد و تعرض آن ها  باقيمانده  دليلى بر تسويه 
با تعاونى خواهان اقامه نشــد با اســتصحاب بقاى دين بر ذمه خواندگان دعواى خواهان محمول به صحت تشــخيص 
بــه اســتناد مــواد 10و219و223و1257و1301 قانــون مدنــى و 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 79 حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت يكصدوچهار 
ميليون(104,000,000) ريال و پرداخت خســارت تاخير تاديه باقيمانده بدهى براساس تغيير شاخص تورم اعالمى 
بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه مى شود و مبلغ شش ميليون و هشتصدوهفتاد و شش هزار(6,876,000) ريال 
حق الوكاله وكيل وهزينه دادرسى از باب تسبيب صادر و اعالم مى نمايد.اين رأى غيابى بوده ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شــعبه و با انقضاى اين مهلت ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر مركز مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 4 دادگاه حقوقى سارى-رضا اسماعيل پور

دادنامه 
پرونــده كالســه 9309981510701415 تصميم نهايــى شــماره 9409971510700586 خواندگان:1-
ســمانه نادرى خاركشى ف قربانعلى2-قربانعلى نادرى خاركشى ف شــيرعلى3-رامين باكويى ف خيراله4-اسماعيل 
تدينى ف احمد همگى مجهول المكان رأى دادگاه:درخصوص دعوى موسسه اعتبارى عسگريه به مديريت عاملى سيد 
امين جوادى و محمدرضا مروجى با وكالت رضا بخشــى ف محمدعلى به طرفيت 1-سمانه نادرى خاركشى2-قربانعلى 
نادرى خاركشــى3-رامين باكويى4-اســماعيل تدينى به خواســته مطالبه يكصدميليون ريال با احتســاب خســارات 
دادرســى(هزينه دادرســى و حق لوكاله وكيل) وخسارت تاخير تاديه به نحو تضامنى دادگاه با عنايت به جامع اوراق و 
محتويات پرونده مفاد دادخواست تقديمى خواهان مبنى بر اين كه خوانده رديف اول طى قراردادى فيمابين با بنك 
خواهان اقدام به اخذ تسهيالت نموده و خواندگان بعدى به صورت منفردا و مشتركا در برابر موسسه مزبور(خواهان 
)ضمانت بازپرداخت اقســاط وى را نمودند ليكن بازپرداخت اقســاط صورت نپذيرفته و توجها به اين كه هيچ يك از 
خواندگان موصوف على رغم ابالغ قانونى از طريق جرايد كثيراالنتشار در جلسه دادرسى دادگاه حاضر نشده و اليحه 
اى ارســال نكــرده اند و در نتيجــه دعوى خواهان را مصــون از تعرض و تخديش قرار داده انــد و باتوجه به تصوير 
قرارداد اســتنادى پيوســت پرونده و اين كه قرارادهاى انعقادى فيمابين بانك و مشــترى در اجراى قانون عمليات 
بانكى در حكم اســناد رســمى است و از كليه مزاياى اسناد تجارى برخوردار است على ايحال دادگاه دعوى خواهان را 
محمول بر صحت و ثابت دانسته، مستندا به مواد 198و502وو519و522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و ماده 7 قانون تســهيل اعطاى تســهيالت بانكى حكم بر محكومتى تضامنى خواندگان موصوف 
به پرداخت يكصدميليون ريال بابت اصل خواســته و 3,095,000 ريال بابت هزينه دادرســى هم چنين حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانون و  خســارت تاخير تاديه از تاريخ 93/9/25 لغايت اجراى كامل حكم براســاس نرخ منعقده 
فى مابين در قرارداد كه توسط اجراى احكام مدنى پس از قطعيت حكم در هنگام اجراى حكم محاسبه دقيق خواهد 
شد در حق خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى محسوب ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ دادنامه 
قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مدت مذكور ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومى(حقوقى)سارى-محمديوسف رحمانى پيچا

دادنامه
شــماره  دادنامــه  و9309981510701306   9309981510701191 هــاى  كالســه  پرونــده 
9309971510701796 خواهان ها:1-موسســه اعتبارى عســگريه با وكالت رضا بخشى ف محمدعلى2-سهيال 
نوحى لنگرودى ف قاسم با قيمومت سحر سنائى نژاد ف محمدرضا خواندگان:1-سهيال نوحى لنگرودى ف قاسم2-

عذرا كاظمى ف احمد3-زهرا آقارضايى ف مطلب4-حســين اســماعيلى دازميرى ف على –موسســه مالى و اعتبارى 
عســگريه به نشــانى ســارى خيابان قارن 5 خواســته ها:1-مطالبه وجه بابت طلب2-ورود و تقديم دادخواســت 
تقابل(ابطال ضمانت نامه)رأى دادگاه:پيرامون دعوى موسســه اعتبارى عســگريه با وكالت رضا بخشى ف محمدعلى 
به طرفيت خواندگان1-زهرا آقارضايى ف مطلب2-عذرا كاظمى ف احمد3-حســين اســماعيلى دازميرى ف على به 
خواسته صدور حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت وجه مبلغ 133,000,000 ريال به انضمام خسارت 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/8/8 تا زمان پرداخت برمبناى نرخ مندرج در قرارداد به ماخذ روزانه 
50554 ريال 1- بنا بر اظهارات وكيل خواهان در دادخواســت تقديمى و جلســه دادرســى خوانده رديف اول به 
موجب قرارداد فروش اقساطى از تسهيالت بانكى نزد شعبه فرهنگ سارى استفاده كرده و ساير خواندگان با امضاى 
قــرارداد و تعهدنامه،پرداخــت دين را ضمانت كردند و متعهدين موصوف با وجــود اخطارهاى بانك از پرداخت دين 
خوددارى كردند2-خواندگان با وصف ابالغ قانونى اخطاريه در جلسه رسيدگى حاضر نشده و ايرادى نسبت به دعوى 
و مستندات ابرازى و دفاعى در پرداخت دين و سقوط تعهد بيان نكردند3-قرارداد موصوف و تعهدنامه مربوطه به 
اخذ وام توســط خوانده رديف اول و ضمانت ســاير خواندگان داللت دارد و امضاى خواندگان ذيل اســناد مذكور بر 
اشتغال ذمه آن ها داللت داشته و بنا بر اصل صحت و باتوجه به اين كه اسناد مذكور از طرف خواندگان مصون از 
تعرض مانده و در حكم اسناد رسمى الزم االجراست صحت و اصالت آن ها مفروض است4-برابر قرارداد تنظيمى 
بين طرفين خواندگان متعهد شــدند تا مطالبات بانك درخصوص تســهيالت بانكى صدرالذكر را به صورت تضامنى 
پرداخت كنند5-برابر بند 7 قرارداد/تعهدنامه خواندگان متعهد شــدند تا در صورت عدم تســويه كامل بدهى در 
سررســيد مقرر عالوه بر پرداخت بدهى تاديه نشده مبلغى معادل روزانه 50554 ريال مانده اصل بدهى به بانك 
پرداخت كنند على هذا دادگاه  دعوى را محمول بر صحت تشخيص داده و مستندا به مواد 198و519و522 قانون 
آيين دادرسى در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 10و219و220و223و230 قانون مدنى مصوب 1307 و مواد 
403و404 قانــون تجارت مصوب 1311 و مــاده 15 قانون عمليات بانكى بدون با و الحاق دو تبصره به آن مصوب 
1365 حكم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنى 133,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 4,150,000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و 4,392,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله نخستين و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/8/8 
تا زمان پرداخت برمبناى شاخص مندرج در قرارداد به ماخذ روزانه 50554 ريال مانده اصل بدهى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى شــود.اجراى احكام مدنى مكلف اســت بعد از محاسبه خسارت تاخير تاديه در زمان پرداخت،مابه 
التفاوت هزينه دادرســى را اخذ كند و اما درخصوص دعوى فوق الذكر به طرفيت ســهيال نوحى لنگرودى ف قاسم 
باتوجه به اين كه برابر دادنامه شــماره 226-93/2/22 به ســبب جنون ادوارى حكم حجر نامبرده از سال 1373 
صــادر شــده و در جنون ادوارى اصل بر اســتمرار جنون بوده و افاقه نياز به اثبــات دارد كه افاقه نامبرده در حال 
ضمانت نزد موسســه مذكور در دادگاه ثابت نشــده و با توجه به اين كه كليه اعمال حقوقى مجنون باطل و فاقد اثر 
حقوقى است مستندا به مواد 210تا 213 و 1207و1210و1213 قانون مدنى حكم به بطالن دعوى صادر و اعالم 
مى شود و امادرخصوص دعوى تقابل سهيال نوحى لنگرودى ف قاسم با قيموميت سحر سنائى نژاد ف محمدرضا به 
طرفيت موسســه مالى اعتبارى عســگريه به خواسته ابطال ضمانت وام بانكى با احتساب خسارت دادرسى مقوم به 
50000100 ريال با توجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواســت تقديمى و ضمايم پيوســتى و باتوجه به اين كه 
بنا به شــرح فوق خواهان دعوى تقابل از ســال 1373 داراى حجر به سبب جنون ادوارى بوده و كليه اعمال حقوقى 
مجنون باطل است و دليلى بر افاقه خواهان در زمان انعقاد ضمان ارائه نشده لذا با پذيرش دعوى مستندا به مواد 
فوق الذكر از قانون مدنى حكم به بطالن ضمانت سهيال نوحى لنگرودى ف قاسم از وام بانكى زهرا آقارضايى ف مطلب 
صادر و اعالم مى شود.حكم صادره در خصوص خواهان اصلى و  خواهان تقابل حضورى و ظرف بيست روز بعد از ابالغ 
قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مازندران و درخصوص خواندگان غيابى و ظرف بيســت روز بعد از ابالغ قابل 

واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد .م/الف
رييس شعبه هفتم دادگاه عمومى(حقوقى)سارى-امراله حضرتى

دادنامه
پرونده كالســه 9309981510701414 تصميم نهايى شــماره 9409971510700429 خواندگان:1-
قاسم باباييان ف اسداله2-اميدعلى انصارى ف حجت اله3-الهام رحمانى چراتى ف حجت اله4-محمود ابراهيميان 
ف رشيد رأى دادگاه:درخصوص دعوى موسسه اعتبارى عسگريه به مديريت عاملى سيد امين جوادى و محمدرضا 
مروجــى با وكالت رضا بخشــى ف محمدعلى به طرفيت الهام رحمانى چراتى-قاســم بابائيان-محمــود ابراهيميان و 
اميدعلى انصارى به خواسته مطالبه وجه مبلغ هشتادودوميليون ريال با احتساب خسارات دادرسى(هزينه دادرسى 
و حــق الوكالــه  وكيل)وتاخير تاديه از تاريخ 93/9/25 تا زمان اجراى كامــل حكم،نظر به اوراق و محتويات پرونده 
شــرح دادخواست تقديمى و داليل و منضمات پيوست،تصوير مصدق قرارداد تسهيالت اعطايى به شماره 3228-
88/7/18 كه حكايت از اخذ تســهيالت خوانده رديف اول از بانك خواهان دارد و خواندگان بعدى ضمانت خوانده 
رديــف اول در انجــام تعهد و بازپرداخت آن را نموده اند و اين كــه خواندگان على رغم ابالغ هاى قانونى اخطاريه و 
روزنامه كثيراالنتشار و تعيين وقت رسيدگى در دادگاه حاضر نشده و ادعاى خواهان را مصون از تعرض و تخذيش 
قرار داده اند و دليلى بر بازپرداخت تســهيالت اعطايى در جهت ســقوط تعهدات اقســاط خود ابراز نداشته اند على 
هــذا دادگاه بــا عنايت بــه مراتب فوق الذكــر و داليل ابرازى پيوســت دعوى خواهان را محمول بــر صحت و ثابت 
تشخيص مستندا به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 
10و219و220و230 قانــون مدنــى و مواد 403و404 قانون تجارت حكم بر محكوميت خواندگان به نحو تضامنى 
پرداخت 82,000,000 ريال به عنوان اصل خواسته و 2,535,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بر 
مبناى وجه التزام منعقده در قرارداد از تارخى 93/9/25 تا زمان  اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى 
كه توسط اجراى احكام به هنگام اجراى حكم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره 
غيابى محسوب ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ دادنامه قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مدت مذكور 

ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومى(حقوقى)سارى-محمديوسف رحمانى پيچا

اجراييه
ش پ :95-2/464 محكوم له: خسرو شهسوار ميستانى ف عباس محكوم عليه:محمد توانگر مايوان ف موسى 
الرضا –مجهول المكان به موجب رأى شماره 95-526 – 95/11/25 شعبه 2 شهرى شوراى حل اختالف جويبار كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 200,000,000 ريال به عنوان اصل خواســته و 5,070,000 
ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد 94/4/8 به شماره 6149840 تا زمان اجراى حكم 
در حق محكوم له و مبلغ 10,000,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى در حق دولت.به استناد ماده 19 آيين نامه 
اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ 
ايــن اخطــار اجرايى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
                                                                               مسئول دفتر شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف جويبار

اجراييه
ش پ:6/95/453 محكوم له:بانك ســينا به نمايندگى عســگر عزيزى با وكالت مريم مشايخيان ف على اكبر 
محكوم عليهم:1-مصطفى داودى ف يداهللا2-عليرضا داودى ف مصطفى3- اصغر ولشكاليى ف صفر *1و3 مجهول 
المكان 2-سارى شهبند انتهاى كوچه بنفشه مجمتمع 3بنفشه به موجب رأى شماره 7-96/1/16 شعبه 6 حقوقى 
شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 163,106,235 ريال بابت اصل 
خواسته و 4,815,000 ريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت  تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 89/7/6 
تا اجرا با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
محكوم مى نمايد.ضمنا نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه محاسبه مى گردد. به استناد ماده 29 قانون شوراى 
حل اختالف مصوب 1394 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 6 شوراى حل اختالف سارى


