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آگهــى ابالغ اجرائيــه موضوع ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
مهريه

بدينوسيله به  وراث مرحوم محمد ميش مست نودهى ئى اعم از خانم اسما رباطى رباط فرزند الف به ش ش 
0720153956 (همسر متوفى) خانم زهرا مرادكائى فرزند امين به ش ش 584 مادر متوفى ) آقاى درويش احمد 
ميش مســت نودهى ئى (پدرمتوفى خانم سپيده ميش مســت نودهى ئى فرزند محمد به ش ش 4560590028 
(فرزند متوفى با واليت آقاى درويش احمد ميش مست نودهى ئى) و خانم ثنا ميش مست نودهى ئى فرزند محمد به 
ش ش 4560662819 (فرزند متوفى با واليت آقاى درويش احمد ميش مست نودهى ئى همگى به نشانى سمنان 
مسكن مهر ، مهر 6 خيابان عقاب ساختمان آپادانا بلوك جى واحد 13 ابالغ مى گردد كه خانم اسما رباطى رباط به موجب 
سند ازدواج شماره 20157-1390/5/10 نسبت به وصول مهريه به مبلغ 248100000 ريال بانضمام نيمعشر 
اجرائى به صندوق دولت بدهكار مى باشد عليه شما تقاضاى صدور اجرائيه نموده كه اجرائيه به كالسه 9600898 
در اين اجرا تشكيل و طبق گزارش مامور ابالغ در نشانى تعيين شده در متن سند امكان ابالغ ميسر نبوده و آدرس 
شناسايى نگرديده و بستانكار هم نتوانسته نشانى دقيق شما را معرفى نمايد لذا با توجه به تقاضاى متعهد له و به 
استناد ماده 18 اصالحى آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى اجرائيه فوق الذكر در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار اين آگهى كه روز رســمى ابالغ اجرائيه 
محسوب مى شود اقدام به پرداخت بدهى خويش ننمائيد عمليات اجرائى برابر مقررات عليه شما تعقيب و به جز اين 

آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار :يكشنبه 1396/12/20
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

متن آگهى 
تجديدنظر خواه آقاى / خانم اكرم شــاه محمدى دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده 
آقاى / خانم محمدرضا دشــتى ، مريم دشــتى ، حميدرضا دشــتى نســبت به دادنامه شــماره 960800 در پرونده 
كالســه 960134 شــعبه دوم حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســى مدنى به علت 
مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست تو ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده بــه دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 

شد. م الف/1448
 منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى 
تجديدنظر خواه آقاى / خانم ســعيد نور محمدى دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده 
آقاى / خانم شــهال نوايى ، نرجس پريچهر ، پروانه نوايى، فرامرز نوايى ، فريدون نوايى نســبت به دادنامه شــماره 
960818 در پرونده كالســه 960734 شــعبه دوم حقوقــى تقديم كه طبق موضوع مــاده 73 و 346 قانون آئين 
دادرســى مدنى به علــت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانــده مراتب تبادل لوايح يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست تو ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد 
كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/1446
 منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى 
تجديدنظر خواه شــركت سهامى بيمه ايران دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى 
حســين ترك نسبت به دادنامه شــماره 960757 در پرونده كالسه 960530 شــعبه دوم حقوقى تقديم كه طبق 
موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل 
لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست تو ضمائم تجديدنظر خواهى را 

دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به ايــن دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى 
نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/1450

 منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان 1- پروين خانى 2- شهرام خانى 
3- بهرام خانى 4- پوراندخت خانى

خواهان آقاى سعيد حسن قليان دادخواستى به طرفيت خواندگان پروين خانى و غيره به خواسته رفع تصرف 
عدوانى و ... مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210200747 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/10 ساعت 8/30 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1445
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم  و اعالم افزايش خواســته به خوانــده مجهول المكان آقاى 
بهرامعلى بهبودى پور فرزند حسن

خواهان ها محمد مهدى فريدونى و غيره دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى بهرامعلى بهبودى پور به خواسته 
مطالبه وجه و ... مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982210200633 شــعبه دوم 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/15 ساعت 8/30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1447
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده مجهول المكان آقاى مهدى دانشــمند فرزند روح 
اله

خواهان شهردارى دماوند دادخواستى به طرفيت خواندگان فاطمه سلطان زاده و غيره به خواسته ابطال سند 
و ... مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982210200595 شعبه دوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/16 ساعت 11/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1449
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مصطفى جاورى فرزند مرتضى 
خواهان آقاى / خانم عبدالعلى پاشــا پسندى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مصطفى جاورى به 
خواســته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982210300762 
شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/20 ساعت 
11/45 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/1443
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 961007 در پرونده كالســه فوق براى شكراله رضايى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و توهين تقاضاى 
كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/2/4 ساعت 10/00 
تعييــن گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجــراى مقررات مواد 174 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد.م الف/1432
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى مزايده اموال غير منقول نوبت اول
حســب اجراييه صادره در پرونده شــماره 950532- اجرا مربوط به منصور نظام االسالمى بطرفيت على ولى 
الهى مبنى بر مطالبه ديه با توجه به تقاضاى ذينفع و مطابق نظريه كارشناسى اجراى احكام حقوقى دادگسترى بروجرد 
در نظر دارد از طريق مزايده حضورى اقدام به فروش اموال توقيف شده با مشخصات ذيل نمايد طالبين مى توانند 
حداقل پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى اجراى احكام بازديد نموده در صورت تمايل به شــركت در مزايده الزم 
است حداقل ده درصد قيمت پيشنهادى خود را به صورت وجه نقد همراه داشته باشند تا در صورت ارائه باالترين 
قيمت وجه مذكور به حساب سپرده دادگسترى واريز گردد و مابقى ثمن مورد مزايده نيز مى بايست حداكثر ظرف 
مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حســاب مذكور پرداخت گردد در غير اينصورت مبلغ ده درصد ســپرده شده قبلى 
پس از كســر هزينه هاى اجرايى به نفع دولت ضبط شــده و مزايده نيز باطل خواهد شــد. مشخصات مورد مزايده: 
فروش 4 دانگ ملك پالك ثبتى 41 فرعى از 887 اصلى بخش يك بروجرد به نشانى خيابان خرم كوچه شهيد بهشتى 
پالك 37 و 39 ملك يك ساختمان شامل پيلوت و 5 طبقه مسكونى نوساز روى آن مى باشد كه 4 طبقه آن دو واحدى 
و طبقه اخر آن تك واحدى است و كال شامل 9 واحد مى باشد و داراى اسكلت بتنى و پوشش سقف تيرچه و بلوك 
اســت و كف ســراميك و نماى آن سنگ مى باشد كه ششدانگ آن بشرح ذيل كارشناسى گرديده است. 1- عرصه 
به مساحت 214/5 مترمربع از قرار هر مترمربع 14/000/000 ريال جمعا 3/003/000/000 ريال 2- اعيانى 
طبقه همكف 177/53 مترمربع از قرار هرمترمربع 7/200/000 ريال جمعا 1/278/216/000 ريال 3- اعيانى 
طبقــه اول 177/53 مترمربع از قرار هر مترمربع 7/800/000 ريال جمعا 1/384/734/000 ريال 4- اعيانى 
طبقــه دوم 177/53 مترمربع از قرار هر مترمربع 7/800/000 ريال جمعا 1/384/734/000 ريال 5- اعيانى 
طبقه ســوم 177/53 مترمربع از قرار هرمترمربع 7/800/000 ريال جمعا 1/384/734/000 ريال 6- اعيانى 
طبقه چهارم و پنجم 314/88 مترمربع از قرار هرمترمربع 7/800/000 ريال جمعا 2/456/064/000 ريال 7- 
ارزش انشعابات و محوطه سازى مقطوع 220/000/000 ريال - جمع كل ارزيابى ششدانگ پالك ثبتى 41 فرعى از 
887 اصلى بخش يك بروجرد به مبلغ 11/111/482/000 ريال ك ارزش 4 دانگ آن 7/407/654/667 ريال 
مى باشد. ارزش 4 دانگ از ششدانگ ملك مورد مزايده طبق نظر كارشناس منتخب به مبلغ 7/407/654/667 
ريال تعيين گرديده كه قيمت اعالمى بعنوان قيمت پايه جهت شروع مزايده محسوب مى گردد. مكان مزايده: دفتر 

اجراى احكام مدنى دادگسترى بروجرد . تاريخ مزايده: 1397/1/18 ساعت 10 صبح.
مدير دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى بروجرد

دادنامه
خوانده: آقاى مســعود يعقوبى فرزند منصور به نشــانى لرســتان بروجرد شــهرك زيبا ك نرگس 11 پ 13- 
خوانده: آقاى صدرا امير سردارى به نشانى ، خواسته:  استرداد مال (منقول) "راى شورا" در خصوص دادخواست 
مسعود يعقوبى به طرفيت صدرا امير سردارى به خواسته فك و استرداد پالك خودرو پرايد به شماره ايران 41-

317م44 به انضمام هزينه دادرســى با توجه به دادخواســت تنظيمى از ناحيه خواهان و همچنين استعالم به عمل 
آمــده از راهنمايى و رانندگى كه آخرين مالــك را خواهان معرفى كرده و اينكه خوانده عليرغم اخطار ابالغيه حاضر 
نشــده و دفاعى ارائه نداده اســت لذا دعوى خواهان را وارد دانسته با اســتناد به ماده 198 قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به فك پالك و استرداد پالك خودروى پرايد به شماره ايران 41- 317م44 و مبلغ 

يكصد و دوازده هزار و پانصد تومان بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر مى نمايد راى صادره غيابى بوده و 
ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و پس از انقضاى آن ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم عمومى شهرستان بروجرد مى باشد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم كبرى بارانى فرزند حســن داراى شناسنامه شــماره 600 بشرح دادخواست به كالسه 960668 از اين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان امير بارانى بشناســنامه 642 در 
تاريــخ 96/11/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- كبرى 
بارانى فرزند حســن به ش ش 600 همســر متوفى 2- مهدى بارانى فرزند امير به ش ش 3660980633 پســر 
متوفى 3- محمد بارانى فرزند امير به ش ش 3660386448 پسر متوفى 4- مهديه بارانى فرزند امير به ش ش 
3661092626 دختــر متوفى 5- نرگــس بارانى فرزند امير به ش ش 3660512192 دختر متوفى 6- مرضيه 
بارانــى فرزنــد امير بــه ش ش 3660626732 دختر متوفى 7- محمد بارانى فرزند اســحق به ش ش 151 پدر 
متوفى ، متوفى و وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2744
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و آقاى / خانم مرتضى بروزى مقدم فرزند
شــاكى اداره جهاد كشــاورزى دماوند شكايتى عليه آقاى مرتضى برزوى مقدم مبنى بر تغيير كاربرى مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210700132 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
دماوند (102 جزايى سابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/2/18 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم و درآن مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و آقاى / خانم رضا بهادرى فرزند باز محمد
در خصوص اتهام آقاى رضا بهادرى فرزند باز محمد مبنى بر رانندگى بدون پروانه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9609982211601362 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى 
ســابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/2/19 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
115 قانون آئين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1459
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و آقاى حميد چوپانى فرزند
شاكى اداره جهاد كشاورزى دماوند شكايتى عليه آقاى حميد چوپانى مقدم مبنى بر تغيير كاربرى مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982210700080 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
دماوند (102 جزايى سابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/2/29 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن متهم و مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1461
منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق)


