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آگهى تغيير محل شركت تعاونى خدمات درمانى اقليم شفاى پرديس به شماره 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103761214 ملى  شناسه  و   655 ثبت 
العاده مورخ 1396,10,30و مجوز شماره 962,119,340391  عمومى فوق 
محل شركت   - پرديس:  اجتماعى  ورفاه  تعاون،كار  اداره  مورخه 96,11,17 
از آدرس قبلى به آدرس جديد: پرديس- بخش بومهن- شهرپرديس فاز4 
 1658161967 همكف-كدپستى  بهشت9-طبقه  فردوس-كوچه  -ميدان 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. حجت اله 
شهرستانهاى  غيرتجارى  وموسسات  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست  تبار  قلى 

استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(156422) پرديس  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت مهندسى تدبير آب نيرو با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 364375 و شناسه ملى 10104096631 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,02,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: رئوف عطائى به كد ملى 0058356355 به سمت مديرعامل وعضوهيئت 
مديره و احمد على عطائى به كد ملى 4898446299 به سمت رئيس هيئت 
و  بهادار  اوراق  و  اسناد  كليه  گرديدند  انتخاب  نامحدود  مدت  براى  مديره 
تعهدآور شركت از قبيل چك سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمى و اوراق 

عادى و ادارى با امضاء مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156423)

آگهى تغييرات شركت مهندسى تدبير آب نيرو با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 364375 و شناسه ملى 10104096631 به استناد صورتجلسه مجمع 
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,02,06 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
آرمين صالحيبه كد ملى 3610387947 با دريافت كليه سهم الشركه خود 
از صندوق شركت از شركت خارج گرديد در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 
201000000ريال به 101000000ريال كاهش يافت و ماده مربوطه در 
به شرح زير  از كاهش سرمايه  ليست شركاء پس  اساسنامه اصالح گرديد. 
دارنده 100000000  ملى 0058356355  كد  به  عطائى  رئوف  باشد  مى 
دارنده   4898446299 ملى  كد  به  عطائى  على  احمد  الشركه  سهم  ريال 

1000000 ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156424)

آگهى تغييرات صندوق قرض الحسنه مسجد الزهرا شهر آرا به شماره ثبت 
10217 و شناسه ملى 10100416109 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
بشماره  اسالمى  اقتصاد  سازمان  مجوز  و   1396,09,11 مورخ  العاده  فوق 
1353 مورخ 96,10,21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه صندوق از مبلغ 
100000000 (يكصد ميليون ريال) به 1000000000 (يك ميليارد ريال) 

افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156425)

آگهى تغييرات شركت مهندسى تدبير آب نيرو با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 364375 و شناسه ملى 10104096631 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396,02,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد : احمد على 
عطائى به شماره ملى 4898446299 با پرداخت مبلغ 1000000 ريال به 
صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت . در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 
200000000ريال به مبلغ 201000000 افزايش يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد . حق امضاء را اعضاى هيئت مديره مشخص مى كنند 
وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد تعداد اعضاى هيئت مديره از 4 نفر 
به 2نفر كاهش يافت وماده مربوطه دراساسنامه اصالح گرديد ليست و ميزان 
سهم الشركه هريك از شركاء بعد از افزايش سرمايه بشرح ذيل مى باشد: 
رئوف عطائى به كد ملى 0058356355 دارنده 100000000 ريال سهم 
دارنده 100000000  ملى 3610387947  كد  به  آرمين صالحى  الشركه 
دارنده   4898446299 ملى  كد  به  عطائى  على  احمد  الشركه  سهم  ريال 

1000000 ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156426)

آگهى تغييرات موسسه انتشاراتى نزهت سبز به شماره ثبت 13116 و شناسه 
ملى 10100501349 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,11,12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : بموجب گواهى حصر وراثت شماره 
679,264,91 مورخ 91,10,06 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 6 تهران و 
بموجب گواهى ماليات بر ارث شماره 51034 مورخ 1396,10,25 سازمان 
امور مالياتى كشور اداره كل امور مالياتى شمال تهران و به موجب سند صلح 
از دفتر اسناد رسمى 31  به شماره 112259 مورخ 1396,11,12 صادره 
تجارت، مرحوم جمشيد  قانون  بارعايت مفاد ماده 103  و  تهران  ثبتى  حوزه 
ريال   100000 داراى  كه   2594785997 ملى  شماره  به  تصورى  نزهتى 
سهم الشركه مى باشد كليه سهم الشركه خود را به خانم آميتيس نزهتى 
تصورى شماره شناسه 0023588497 منتقل گرديد لذا در ميزان سرمايه 
مى  ريال   2000000 مبلغ  شركت  سرمايه  نگرديد.  حاصل  تغييرى  شركت 
باشد. ليست شركاء پس از نقل و انتقال بقرار ذيل مى باشد. شاهين نزهتى 
آباريس  ريال   1800000 داراى   2591865337 ملى  شماره  به  تصورى 
حيوة داودى به شماره ملى 1753512557 داراى 100000 ريال آمى تيس 

نزهتى تصورى به شماره ملى 0023588497 داراى 100000 ريال 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156418)

ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  شركت  دانه  گون  زر  شركت  تغييرات  آگهى 
هيئت  صورتجلسه  استناد  به   14001905448 ملى  شناسه  و   183449
مديره مورخ 1396,07,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم فاطمه لطف اله 
تبريزى به شماره ملى 0047163402 به نمايندگى از شركت دارو تجارت 
سامان با شناسه ملى 10102229288 به سمت رئيس هيأت مديره، خانم 
مهشاد تقى گنجى به شماره ملى 0453461972 به نمايندگى از شركت دنياى 
فن آوران پويا با شناسه ملى 10102225611 به سمت نايب رئيس هيأت 
مديره و خانم مهفام تقى گنجى به شماره ملى 0451647319 به نمايندگى از 
شركت دنياى تجارت و دانش افق با شناسه ملى 10102229328 به سمت 
ملى 6890001559  به شماره  افسانه خسروى  خانم  و  مديره  هيأت  عضو 
به سمت مديرعامل (خارج از اعضاء هيئت مديره) براى مدت دو سال تعيين 
چك،  قبيل:  از  شركت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  كليه  گرديدند. 
با امضاء مديرعامل منفردا همراه  سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى 
با مهر شركت معتبر مى باشد و ساير اوراق عادى و مراسالت ادارى با امضاء 

مديرعامل معتبر خواهد بود. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156419)

آگهى تغييرات شركت ايده زيست نو تركيب سهامى خاص به شماره ثبت 
مجمع  استناد صورتجلسه  به   10320392821 ملى  و شناسه   388885
اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,01 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى 
شد : آقاى وحيد تات به شماره ملى 0073113281 به سمت مدير عامل 
و عضو هيئت مديره، آقاى سيد عباس هاشمى نژاد حفظ آبادى به شماره 
عظيم  صادق  آقاى  مديره،  هيئت  رئيس  سمت  به   0069803595 ملى 
رئيس  نائب  سمت  به   2851381199 ملى  شماره  به  جمالكندى  زاده 
اسناد  و  اوراق  كليه  گرديدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت 
و  قراردادها  و  بروات  و  و سفته  قبيل چك  از  آور شركت  تعهد  و  بهادار 
معتبر  شركت  مهر  با  همراه  تنهايى  به  مديرعامل  امضاء  با  اسالمى  عقود 

ميباشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156420)

به  تهران حسابداران رسمى  عامرمشاور  تغييرات موسسه حسابرسى  آگهى 
شماره ثبت 13960 و شناسه ملى 10100526298 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى شركا مورخ 1396,09,11 و تاييديه شماره 96,192490 مورخ 
 : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات  ايران  رسمى  حسابداران  جامعه   1396,9,19

اساسنامه جديدى مشتمل بر 34 ماده و 8 تبصره به تصويب رسيد . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (156421)

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660316046000310 مــورخ 96/10/23 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در حوزه ثبتى شهرستان روانسر تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضــى آقاى عباس كرمى به شــماره شناســنامه 362 صادره از روانســر فرزند ســليمان با كدملى 
5969584037 درخواست رسيدگى به قولنامه عادى خريدارى خود و صدور سند مالكيت نموده است كه پرونده 
نيز تحت كالســه 92/77 تشــكيل و به هئيت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هيئت پس از رسيدگى برابر راى 
فوق مستنداً به ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مزبور راى به صدور سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه 
را به مساحت 64/57 مترمربع به نام آقاى عباس كرمى از پالك – فرعى از 52 اصلى گرمخانى واقع در بخش 12 
كرمانشاه (معروف به گرمخانى) واقع در روانسر خيابان اصلى كوى الله 12 پالك 317 كه از آقاى قربانعلى عزيزى 
مع الواســطه از زارع صاحب نسق آقاى محمد ويســى (مالك رسمى) مى باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا چنانچه كسانيكه نسبت صدور سند مالكيت مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند 
تا به دادگاه صالحه ارسال گردد لذا معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايد بديهى است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

1396/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/12/23
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660316046000282 مــورخ 96/10/16 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در حوزه ثبتى شهرستان روانسر تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضــى آقاى على مرادى به شــماره شناســنامه 280 صادره از روانســر فرزنــد مرادعلى با كدملى 
5969752101 درخواست رسيدگى به قولنامه عادى خريدارى خود و صدور سند مالكيت نموده است كه پرونده 
نيز تحت كالســه 93/84 تشــكيل و به هئيت موضوع قانون فوق الذكر ارجاع و هيئت پس از رسيدگى برابر راى 
فوق مستنداً به ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون مزبور راى به صدور سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه 
را به مساحت 295/54 مترمربع به نام آقاى على مرادى از پالك – فرعى از 52 اصلى گرمخانى واقع در بخش 12 
كرمانشــاه (معروف به گرمخانى) واقع در روانسر زمين شــهرى خيابان فاروقيه روبروى اداره مخابرات كه از آقاى 
محمد امين مرادى زارع صاحب نســق محمود مرادى (مالك رســمى) خريدارى نموده مى باشد صادر گرديده است 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا چنانچه كسانيكه نسبت صدور سند مالكيت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ انتشــار نوبت اول اين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را كتباً به اين اداره تســليم و 
رسيد دريافت نمايند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد لذا معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايد بديهى است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/12/8- تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/12/23
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان روانسر

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

برابــر رأى شــماره 139660322002007825-1396/10/10 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 محمد شاهرودى فرزند موسى بشماره شناسنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 182 مترمربع در قســمتى از پالك 991 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان 
زابل كوچه 16 منشعبه از بلوار بختيارى خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد نخعى فرزند على و شهردارى با حفظ 
كاربرى كشاورزى 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/2681– 

تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1396/12/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1396/12/23
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 139660322002007921-1396/10/14 -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 داود ده باشــى فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 158 صادره از در ششدانگ يك باب 
خانه به مساحت 338 مترمربع در قسمتى از پالك 324 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش دو سيستان شهرستان 
زابل خيابان شهيد باقرى جنوبى حسن آباد كوچ ايران گاز خريدارى از مالك رسمى آقاى يوسف بهارى محرز گرديده 
اســت. 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 دادخواســت 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/2690– تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 

1396/12/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1396/12/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

اداره كل ثبت و اسنادو امالك استان تهران -اداره ثبت و اسنادو امالك حوزه ثبت ملك بهارستان 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و ارضى وســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى برابر راى شــماره 139660301022004100مورخ 1396/6/7 هيات اول موضوع قانون 
تعيين  تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهروز فتحى ســقزچى فرزند اســرافيل  به شماره شناسنامه 3صادره از 
اردبيل  در شــش دانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى بمســاحت 901/39 متر مربع در قسمتى از پالك 
شــماره164 فرعى از 152اصلى واقع در حوزه ثبتى بهارســتان خريدارى از ملك رســمى آقــاى داودبرجى محرز 
گرديــده اســت . لذا به منظــور اطالع عموم  مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يكماه  از تاريخ تسليم  اعتراض 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم  نمايند .بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكورو عدم وصول  

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/12/8

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/23
عابدين نورى شيرازى- رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9610422523500378 شــماره پرونــده 9509982523501025 شــماره بايگانى 
شــعبه:951039 مشــخصات محكوم له هادى جمالى فرزند خدابخش نشــانى قم بلوار روحانى روحانى يك پ 26 
مشخصات محكوم عليه حسين امرا فرزند احمد محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به دادنامه شماره 
9609972523500941  محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 6000000 ريال بابت اصل خواسته به 
انضمام پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/9/30 لغايت زمان اجراى حكم بعالوه پرداخت مبلغ 105000 

تومان هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
 مسئول دفتر شعبه 35 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- حسين زند

اجرائيه 
كالســه پرونده: 153/9/86 مشــخصات محكوم له: اميررضا گرامى زاده  فرزند تقى به نشانى قم امام 16 
مترى آيت اله ســعيدى مشخصات محكوم عليه: محمدرضا معصومى رحمت آبادى به نشانى مجهول المكان محكوم 
به: بموجب دادنامه شــماره 286 مورخه 86/4/5 شوراى حل اختالف شعبه 9 كه وفق دادنامه شماره فوق شعبه 
دادگاه تجديد نظر اســتان قم قطعيت حاصل كرده اســت محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ بيست و پنج 
ميليون ريال و چهارصد و پنجاه و هشت هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 

سررسيد چكها تا زمان وصول محكوم به پرداخت حقوق اجرايى در حق دولت.
دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف قم

متن آگهى 
شماره ابالغنامه:9610102513210127 شماره بايگانى 961060 خواهان امين مظلومى ليلى دادخواستى 
به طرفيت خوانده هاجر عليزاده كســارى به خواسته مطالبه وجه بابت.. مطالبه خسارات دادرسى، تامين خواسته، 
مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 96099513200850 شعبه 
12 دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/2/1 ســاعت 11 صبح تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر 
جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ساحلى جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه همكف 

شعبه 12 دادگاه عمومى (حقوقى)
دفتر شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم

متن آگهى 
شــماره درخواســت: 9610462512600095شــماره بايگانى 960884 خواهان /شــاكى حسين رحيمى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده/متهم على احمد شــفائى به خواســته مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم واقع در قم خيابان ساحلى 
جنب زندان ســاحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اول همكف شعبه 6 دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و 
به كالسه 9609982512600732 ثبت گرديده كه وقت اجراى قرار كارشناسى آن 96/2/29 و ساعت 9:30 
تعيين شــده است به علت مجهول المكان خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 ق.آ.د 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در  امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانيى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر گردد. قم خيابان ساحلى جنب 

زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اول شعبه 6 دادگاه عمومى (حقوقى)
مدير دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – منصوره طاهرى

متن آگهى 
شــماره درخواســت: 9610462512600094 شــماره بايگانى 960606 خواهان /شــاكى مجتبى مرادى 
دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم 1. فريبرز بهادرى2. شهال 3. اختر 4. همايون همگى بيگدلى  به خواسته الزام 
به تنظيم سند تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان قم واقع در قم خيابان ســاحلى جنب زندان ســاحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اولهمكف 
شــعبه 6 دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982512600502 ثبت گرديده كه 
وقت اجراى قرار كارشناسى آن 96/3/7 و ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 ق.آ.د دادگاه هاى عمومى و انقالب در  امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانيى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
جهت رســيدگى حاضر گردد. قم خيابان ســاحلى جنب زندان ســاحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اول 

شعبه 6 دادگاه عمومى (حقوقى)
مدير دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – منصوره طاهرى

اجرائيه
 شماره اجرائيه 9610422523300307 شماره پرونده 9509982523300895 شماره بايگانى شعبه: 
950903 مشــخصات محكوم له عبداله پزشــكى فرزند عبداله  نشــانى قم بعد از مدرس شــهرك مهديه ك 12 
پ 4 ط زيرزمين مشــخصات محكوم عليه محســن حيدرى محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به 
شماره 9610092523301009و شماره دادنامه مربوطه 9609972523300739 محكوم عليه محكوم است 
به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند رسمى يك دستگاه خودروى سوارى پرايد به شماره انتظامى 
16-183ص11 به انضمام پرداخت مبلغ 2930000 ريال هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى هزينه اجراى احكام .
  دبيرشعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- فتحى

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9610422523300298 شــماره پرونــده 9509982523301125 شــماره بايگانى 
شعبه:951133  مشخصات محكوم له ميالد محمد صالحى فرزند محمدرضا نشانى قم 7 تير ك 74 پ 24 مشخصات 
محكوم عليه مجيد نظرويسى محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610092523300991  
شــماره دادنامه مربوطه 9609972523301010 محكوم عليه محكوم است به استرداد مدارك خودرو از جمله 
كارت خودرو يك دســتگاه پرايد به شــماره انتظامى 16-511ل32 و پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 197500 

ريال در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
 مسئول دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- دهقان نصيرى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه9610422512600304  شــماره پرونــده 9509982512600711  شــماره بايگانى 
شــعبه: 950823 مشخصات محكوم له  مرتضى داداش زاده فرزند اكبر نشانى تهران ميدان شوش خ صابونيان 
ط فوقانى بانك انصار پالك 209 09120380676 مشخصات محكوم عليه محمدعلى هدايتى گروس نژاد فرزند 
تقى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 548453 و شماره دادنامه مربوطه 
9609972512600374 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1. سيصد ميليون ريال بابت اصل  خواسته 
2. پرداخت مبلغ نه ميليون و پانصد و ده هزار ريال بابت هزينه دادرسى 3. پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه چك 
از تاريخ سررسيد آن تا زمان وصول (اجراى حكم ) كه اين خسارت توسط اجراى احكام مدنى و برمبناى نرخ تورم 
اعالمى توسط بانك مركزى ايران محاسبه خواهد شد در حق محكوم له و پرداخت حقوق اجرايى طبق تعرفه در حق 

دولت محكوم است با توجه به غيابى بودن راى رعايت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامى است .
 مديردفتر دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم- منصوره طاهرى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422523200475 شــماره پرونــده  9509982523201380 شــماره بايگانى 
شــعبه: 951392 مشــخصات محكــوم له احمد كردلو فرزند على جان نشــانى قم بوار 15 خــرداد 52 10 م روح 
الــه پ 19 مشــخصات محكوم عليه على اصغر مقدســى مجهــول المكان محكــوم به: بموجب درخواســت اجراى 
حكــم 1396002000512416 مربوطــه بــه پرونــده شــماره 9509982523201380و  دادنامــه شــماره 
9609972523201240 بــه پرداخــت مبلغ 150000000 ريال و نيــز پرداخت مبلغ 387000 تومان هزينه 
دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى هزينه اجراى احكام (با توجه به اينكه در خصوص محكوم 
له طى دادنامه شــماره 9609972523200672 راى به اعســار از پرداخت هزينه دادرسى صادر گرديده است 
محكوم له موظف است هنگام اجراى حكم مبلغ 375000 تومان بقيه هزينه دادرسى را در اجراى احكام پرداخت 

نمايد.)
 دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محدثه قشقايى

مفقودى 
بــرگ ســبز خــودرو وانت مــزدا تيپ بــى 2000 آى بــه رنگ آبــى نفتــى – متاليك مــدل 1389 با شــماره موتور FE561323 و شــماره شاســى  
NAGDPX2PC18D35775 و با شماره پالك 214 ج 64 – ايران 65 به نام خانم فاطمه مير اوليائى فرزند عباس داراى شماره شناسنامه 100 صادره 

از بم و شماره ملى 3111257967 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . كرمان

برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد ســايپا 141 آى به رنگ نقره اى – آبى –  متاليك مدل 1386 با شماره پالك 334 ج 61 – ايران 45 و شماره موتور 
1957808 و شــماره شاســى S1482286207574  به نام خانم عصمت شمسى فرزند ماشااله ش.ش 10402 با شماره ملى 3620104093 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد . كرمان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ابوالحســن عرب خزائلى ف فيض اله دادخواســتى به خواســته انتقال سند به طرفيت بهزاد رزاقى ف محمد تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به 
كالسه 10/96/743 ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى 
مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 10 حل اختالف سارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/2/10 ساعت 9:30 

صبح  در شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفترشعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:13/95/641 محكوم له: يعقوب دوســتى محكوم عليه:حســنجان نصيرى –مجهول المكان به موجب رأى 413-96/8/10 شعبه 13 حقوقى 
شــوراى حــل اختالف ســارى كه قطعيت يافتــه محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت 13,720,000 تومان وجه ســفته 230873 از زمان دادخواســت 
95/12/9 و چــك 618327-95/11/28 بابــت اصل خواســته و 4,335,000 ريال و هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه در مورد ســفته از زمان 
دادخواســت و چك از زمان سررســيد و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت: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 13 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:13/96/319 محكــوم له:رودابه مرادى روشــنكوهى محكوم عليه:ســيد عبدالرحمن جعفرپور-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 510-
96/9/20 شــعبه 13 حقوقــى شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت 40,000,000 ريــال وجه چك ش 
16669160-96/4/4 بابت اصل خواســته و 645,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه برمبناى خواسته از زمان سررسيد تا اداى دين و 
نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى. 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 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ دادنامه غيابى به  خوانده
درخصــو پورنده كالســه 910482 دعــوى مطالبه خواهان عالء الدين مشــكورى خوانده رضــا رياحى-فاطمه فلكيان-آمنه رياحى-تيمور مشــكورى-
اميررياحى-شمسى مشكورى-فخرى مشكورى خواسته: مطالبه طلب ، باتوجه به اين كه خوانده(فخرى مشكورى ف حسين)مجهول المكان مى باشد و حكم 
به طرفيت ايشــان صادر گرديده( عطف به تبصره ماده 302 ق آ د م )بدين وســيله مفاد حكم صادره از اين دادگاه با شــماره 96/688 يك بار در روزنامه 
كثيراالنتشــار(مركز يا محلى)منتشــر مى گردد تا ضمن ابالغ به خوانده مذكور ، ايشان از مفاد آن مطلع و جهت دريافت دادنامه و مالحظه شرح آن در دفتر 
اين دادگاه  حاضر شده و اصل دادنامه را دريافت نمايند.حكم صادره از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 20 روز پس از انتشار قابل واخواهى در اين دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر مازندران مى باشــد.بديهى اســت پس از اتمام مهلت هاى مذكور حكم صادره 
قابليت اجرا خواهد داشــت.م/الف  مدير دفتر شــعبه دوم دادگاه حقوقى رامســر ((رأى دادگاه)): درخصوص دادخواســت مورخ 91/6/27 عالء الدين 
مشــكورى با وكالت ربابه نحوى به طرفيت1-تيمور مشكورى2-شمســى مشكورى با وكالت بعدى و مع الواسطه ندا فروغى فرد3-فخر ى مشكورى(مجهول 
المكان)4-فاطمه فلكيان( كه با فوت خوانده اخير وراث وى امير-رضا-آمنه شــهرت رياحى)معرفى و دعوت به دادرســى شــده اند به خواســته افراز و 
تقسيم ماترك مورث مرحوم حسين مشكورى با تاريخ فوق 88/6/8 كه در صورت تعذر فروش2-اجرت المثل ايام تصرف كه ماترك به شرح دادخواست 
زمين و خانه مسكونى داراى پالك 1407 فرعى از 955 فرعى از24 اصلى خانه و زمين در ييالق جوهرده پالك 1237 فرعى از 24 اصلى و زمين شاليزارى 
احصا گرديده و نيز دادخواســت مورخ 93/4/15 وارد ثالث خانم فاطمه دوخته چى زاده عظيمى با وكالت مصطفى ســكرى به طرفيت خواهان و خواندگان 
دعوى اصلى به خواسته مطالبه قدرالسهم وارث آقاى تيمور مشكورى به استناد صلح نامه مورخ 93/4/1 و وكالت  نامه رسمى شماره 91/3/3-12501 
تنظيمى در دفتر اســناد رســمى شــماره 85 حوزه ثبتى تهران در رسيدگى به دعوى قرار معاينه محل صادر گرديد كه ماترك مورثين صحابه دعوى كه وارد 
ثالث جانشــين احد از وراث(تيمور) مى باشــد ماترك در شــش(6)قطعه مورد معاينه و صورت بردارى قرار گرفت قطعه اول زمين شــاليزارى به مساحت 
حــدود 800مترمربــع ماترك مادرى مرحوم ايران كريم رمكى كه در تصرف وراث نبوده قطعه دوم به مســاحت 670 مترمربع متعلق به مورث خانم ايران 
كريم رمكى فاقد ســند مالكيت كه در تصرف وارث نبوده قطعه ســوم به مســاحت 980 مترمربع فاقد سند مالكيت ماترك پدرى مرحوم حسين مشكورى 
كه هيچ يك از وراث آن را در تصرف نداشــته اند قطعه چهارم يك قطعه زمين با بنايى مســكونى واقع در رامســر –رمك ســخت ســر هشــت به مساحت 
1000مترمربع واحد مسكونى نودمترمربعى درتصرف تيمور مشكورى مشتمل بر انبارى و درختان مركبات قطعه پنجم يك قطعه زمين به مساحت 1170 
مترمربع ماترك مورث مرحوم ايران كريم رمكى كه در تصرف وراث نمى باشد قطعه ششم به مساحت تقريبى 60مترمربع بنا و 150مترمربع زمين واقع 
در  جوهرده كه ( از دو سال قبل از تاريخ معاينه محل 93/1/25) درتصرف خواهان عالء الدين مشكورى مى باشد دادگاه بعد از اجراى قرار معاينه محل 
به اقتضاى طبع دعوى قرار ارجاع امر به كارشناسى صادر كه كارشناس منتخب با معايه يكايك ماترك و ترسيم نقشه آن ها و ذكرحدود و صغور و موقعيت 
و مســاحت و اعيانات موجود با تعيين قيمت روز آن ها قابل تقســيم بودن بين وراث را باتوجه به ســهام اعالم نمايد كه كارشــناس منتخب به شرح نظريه 
وارده 94/6/10 و 94/1/1 نظريه تكميلى 96/10/6 با ترســيم نقشــه اموال و ماترك مورث صحابه دعوى نتيجتا اعالم نموده ماترك باتوجه به ارزش 
هاى كلى رقبات تعرفه شــده خانه مســكونى در دونقطه به شش سهم مساوى كما و كيفا قابل افراز و تقسيم بين وراث نمى باشد و پيشنهاد داده شده به 
فروش رسانيده سپس مبلغ دريافت تقسيم گردد كه با وصف ابالغ مصون از هرگونه اعتراض باقى مانده لذا دادگاه باتوجه به نظريه كارشناسى به عمل 
آمده خواسته افراز و تقسيم و تحويل ماترك صحابه دعوى را وارد و ثابت ندانسته مستندا به مواد 312و314و315و317 ق امور حسبى با رد خواسته 
افراز و تقسيم و فروش ماترك احصاء نشده به شرح نقشه و نظريه كارشناسى صادر كه پس از فروش ثمن آن به نسبت هر پسر دوبرابردختر بين وراث 
پســر عالء الدين و تيمور كه وارد ثالث به موجب صلح نامه جانشــين وى مى باشــد و دختران شمســى و فخرى تقســيم وپرداخت گردد.رأى صادره نسبت 
به تمامى صحابه دعوى بجز خانم فخرى مشــكورى حضورى و نســبت به خواندگان كه حضورى بوده ظرف بيســت روز قابل درخواســت تجديدنظر در محاكم 
تجديدنظر مازندران و نسبت به خوانده كه غيابى بوده ظرف بيست روز بعد از ابالغ واقعى قابل واخواهى و درخواست رسيدگى مجدد در اين دادگاه وپس 

از انقضاى مهلت واخواهى ظرف همين مدت قابل درخواست تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
ريس شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر-سيد رضا رادفر

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونده كالســه 960536 اجراى احــكام حقوقى محمودآباد و بــه موجب نيابت صــادره از دادگاه عمومى حقوقى مجتمــع قضايى عدالت 
تهران محكوم عليهم1-محمد مســعود رفتارى ف فريدون2-محمد اصانلو ف غالمعلى 3-شــركت صدرا تجارت تيوا متضامنا محكوم هســتند به پرداخت 
4,674,342,884 ريــال در حق محكوم له هرمز اشــرافى ترك فرزند حســن بــا  وكالت على فوالدى در اين دادگا و 233,717,142 ريال بابت نيم عشــر 
دولتى در حق صندوق دولت با عنايت به عدم پرداخت دين از ناحيه محكوم عليهم نسبت به توقيف يك  دواحد آپارتمان با شماره پالك ثبتى 2188فرعى 
از 47 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد به نام محمد مســعود رفتارى اقدام گرديد كه مشــخصات ملك فوق عبارتند از: آپارتمان فوق به نشــانى محمودآباد 
شــهرك دى كوچه اول غربى با شــماره پالك ثبتى 2188 فرعى از 47 اصلى مفروز و مجزى شــده از 1077 فرعى قطعه 4 تفكيكى به مســاحت 114/83 
مترمربع واقع در طبقه چهارم به انضمام انبارى قطعه 4 به مســاحت 2/72 مترمربع واقع در ســمت غربى طبقه همكف به انضمام  پاركينگ مزاحم قطعه 
4 به مســاحت 10مترمربع واقع در طبقه همكف با قدرالســهم از عرصه و ســاير مشــاعات و مشــتركات ذيل ثبت 25225 دفتر 125 صفحه 265 به نام 
محمد مســعود رفتارى مى باشــد عرصه ملك طلق به مساحت 232/75 مترمربع مى باشد حدود اربعه اپارتمان عبارتند از شماال به طول 9/46 متر ديوار 
و پنجره اســت به فضاى حياط مشــاعى شــرقا به طول 13/65 متر ديوار اســت جنوبا در دو قســمت به طول هاى 3/05 و 0/65 متر اول و دوم ديوار و 
پنجره اســت به فضاى حياط مشــاعى غربا در 13 قســمت كه قسمت دهم آن شمالى قسمت هاى پنجم و ششم آن شرقى قسمتهاى دوم و چهارم و هفتم و 
دوازدهم آن جنبى است به ترتيب به طول هاى 4/35 و 1 و 1/25 و 1/70 و 3/80 و 0/64 و 2/50 و 6/15 و 0/5 و 1 و 0/5 و 6/50 متر اول ديوار 
اســت دوم درب و ديوار ســوم تا ششم ديوار اســت هفتم ديوار تمام شيشه اى هشتم ديوار و پنجره نهم ديوار است دهم ديوار و پنجره يازدهم ديوار 
دوازدهم ديوار و پنجره سيزدهم ديواراست اول و دوم به راه پله سوم تا پنجم به آسانسور ششم به راه پله هفتم و هشتم به فضاى حياط مشاعى دهم 
و دوازدهم به داكت ســقف با كف طبقه پنجم و كف با ســقف طبقه ســوم اتراكى است حدود اربعه انبارى قطعه 4 شماال به طول 1/60 متر به انبارى قطعه 
5 شرقا به طول 1/70 متر درب و ديوار است به پيلوت مشاعى جنبا به طول1/60 متر به انبارى قطعه 3 غربا به انبارى قطعه 5 شرقا به طول 1/70 متر 
درب و ديوار اســت به پيلوت مشــاعى جنوبا به طول 1/60 متر به انبارى قطعه 3 غربا به طول1/70 متر ديوار اســت سقف آن با كف طبقه يك اشتراكى و 
كف آن روى عرصه مشــاعى اســت حدود اربعه پاركينگ مزاحم قطعه 4 شــماال به طول 2/50 متر به پاركينگ مزاحم  قطعه 3 شرقا به طول 4 متر جنوبا به 
طول 2/5 متربه پاركينگ قطعه 53 غربا به طول 4 متر ســقف آن با كف طبقه يك اشــتراكى و كف آن روى عرصه مشــاعى است.مطابق گواهى پايان ساخت 
به شــماره 3735 – 89/3/4 صادره از شــهردارى محمودآباد زيربناى كل ســاختمان 850/21 مترمربع و شــامل 6 طبقه روى همكف اســت طبقه همكف 
به مســاحت 130/21 مترمربع به پاركينگ راه پله آسانســور وانبارى وطبقات باالى همكف به مســاحت 720 مترمربع شامل 6 واحد مسكونى است واحد 
موضوع كارشناسى در طبقه چهارم روى پيلوت ساختمانى قرار دارد هرطبقه شامل يك واحد مسكونى و جمعا مجتمع شامل شش واحد مسكونى است عمر 
بنا حدود هشــت ســال مى باشــدو  نماى ساختمان سنگ وبالكن آن مجهز به نرده فلزى است نماى جنوبى تركيبى از شيشه و سنگ و نماى شرقى سيمانى و 
نرمه كشــى شــده اســت راه پله در ميانه ضلع جنوبى و در شمال ره پله آسانسور قرار دارد طبقه همكف به انبارى و پاركينگ اختصاص يافت پنجره ها از 
آلومينيوم رنگى ســفيد كه در ضلع شــمالى داراى حفاظ فلزى اســت عرصه داراى حياط شــمالى و جنوبى بوده و با درب فلزى دولنگه و ديوار محصور شده 
اســت واحد مجهز به اســپليت و داراى امتياز آب و برق و گاز مى باشــد. پالك فوق به ميزان1,558,708,841 ريال در رهن بانك سامان شعبه شهرك راه 
آهــن قــرار دارد .نتيجتا باتوجه به عوامل موثر درتقويم بهاى امالك از جمله موقعيت مكانى قدمت بنا و ســاير عوامل در ارزيابى ارزش روز شــش دانگ 
عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به شماره پالك 2188 فرعى از 47 اصلى مفروز م مجزى شده از 1077 فرعى قطعه 4 تفكيكى جمعا 3,100,000,000 
ريال(ســه ميليارد ويكصدميليون ريال) برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى 
از طريق مزايده در تاريخ 97/1/20 ســاعت 11 صبح در شــعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى 
رسد متقاضيان شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد 
مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى 
المجلــس برابــر مــاده 129 قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفتــه پس از برگزارى مزايده و عدم 
اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه 

تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى ابالغ احضاريه به متهم كريم شيخ االسالم
به موجب پرونده كالســه 961278 داديارى شــعبه هفتم دادســراى عمومى و انقالب بابل درخصوص شكايت محمد صالحيان متى كاليى ف حسنعلى 
عليه شــما مبنى بر توهين در اين شــعبه در حال رســيدگى مى باشد و چون شاكى آدرس شما را مجهول المكان اعالم نموده،لذا مقرر است ظرف مدت يك 
ماه طبق ماده 115 قانون از تاريخ  نشــرآگهى خود را به اين شــعبه معرفى و از خود دفاع نماييد.نتيجه عدم حضور جلب اســت در غير اين صورت تصميم 

مقتضى صادر خواهد شد.م/الف
داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بابل-مريم عبداله زاده

دادنامه
پرونــده:658/96/ش ح 1 دادنامه:777-96/9/20 خواهان:منوجهر مهدى پور با وكالــت ناصر مالابراهيم تبار خوانده:حميد طالبيان فريدونكنار 
خ فاطمه زهرا نبش كوى شــاهد اتوتنديس نمايشــگاه اتومبيل غلفامرضا مظهرى و حســين داوودى اجاكى هردو مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص 
دعوى خواهان منوچهر مهدى پور با وكالت ناصر مالابراهيم تبار به طرفيت خواندگان حميد طالبيان2-غالمرضا مظهرى 3-حسين داوودى اجاكى به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 200,000,000 ريال نظ به اين كه مســتند ابرازى  خواهان ســه فقره چك به شماره هاى 1172919-96/12/26 و 01172920-

95/1/26 و 01172918-94/11/26 عهده پست بانك مى باشد و مطابق اصول حاكم بر اسناد تجارى و يقاى اصول سند در يد خواهان(دارنده)ظهور 
در اشــتغال ذمه صادركننده(خوانده)رديف دوم غالمرضا مظهرى و خواندگان رديف اول حميد طالبيان و ســوم حســين داودى به عنوان ظهرنويس دارد و 
خواندگان دعوى نيز در مقابل مستند ابرازى خواهان ايراو دفدع موثرى به عمل نياورده و بدين جهت شورا ضمن پذيرش ادعاى خواهان مستند به ماده 
310و313 ق تجارت و مواد 198و519و522 ق آ د م خواندگان را به پرداخت 200,000,000 ريال اصل خواسته و 5,160,000 ريال هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل و 6,000,000 ريال و محاسبه تاخير تاديه از سررسيد چك تا زمان اجراى حكم در حق خواهان محكوم مى نمايد رأى صادره غيابى ظرف 

بيست روز قابل واخواهى در شورا و ظرف بيست وز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى فريدونكنار مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف واحد 1 فريدونكنار-عليرضا برخور

         
   شوراى حل اختالف استان تهران

   برگ اخطاريه
نام اخطار شــونده:بهروزعبداله وند-آدرس:مجهول المكان -محل حضور: حوزه 8 شــوراى حل اختالف اتاق 12-به نشانى:دادســراى گلستان-وقت 

حضور: 97/1/27 ساعت 11:15 -علت حضور:ترك نفاق مبنى بر شكايت فرزانه عبداله وند    شوراى حل اختالف حوزه 8
شوراى حل اختالف استان تهران

برگ اخطاريه
نام اخطار شــونده: ســعيد-نام خانوادگى:رضوانى-ادرس: مجهول المكان-محل حضور: حوزه شــانزدهم شــوراى حل اختالف شهرستان بهارستان-

نشانى:گلستان بعداز فلكه اول روبه روى 15مترى سلمان فارسى-وقت حضور:1397/2/27 ساعت:  15:40-علت حضور: ظرف يك هفته پس از ابالغ 
جهت پيگيرى پرونده در شعبه حاظر شويد در غير اين صورت پرونده مختومه خواهد شد.

شوراى حل اختالف استان تهران شعبه 16 شهرستان بهارستان
شوراى حل اختالف استان تهران    

                                                                                        برگ اخطاريه
نام اخطار شــونده: رشــيد-نام خانوادگى:رحمتى- آدرس: مجهول المكان- محل حضور: حوزه ى شانزدهم شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان - 
نشانى:گلســتان.بعد از فلكه اول.روبه روى 15مترى ســلمان فارسى - وقت حضور: 1397/2/19 ســاعت :15:40- علت حضور:ظرف يك هفته پس از 

ابالغ جهت پيگيرى پرونده در شعبه حاظر شويد در غير اين صورت پرونده مختومه خواهد شد.
شوراى حل اختالف شعبه 16 شهرستان بهارستان

ابالغيه اعتراض 
در خصوص تجديد نظر خواهى  خانم / آقاى حميد يزدان پناه و خانم فاطمه عليزاده بطرفيت نگين لرى دشــتبان – معصومه اســكندرى – نســيم لرى 
دشتبان – تيمور گلستانى – نازنين لرى دشتبان – نجمه لرى – سهيال لرى دشتبان – نجاتعلى رحيم پور – سيما لرى دشتبان – سيمين لرى دشتبان – عباس 
مقيمى خواســته : اثبات مالكيت ( مالى غير منقول ) نســبت به دادنامه 96/1415 صادره از اين شعبه ، مقتضى است تجديد نظر خواندگان ضمن مراجعه 
به دفتر شعبه 9 حقوقى كرمان جهت اخذ نسخه ثانى و ... دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهى حسب ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه ، پاسخ را به اين دادگاه اعالم نماييد . در غير اينصورت پرونده به همين 

كيفيت به تجديد نظر ارسال ميگردد . م.الف: 2682
 مدير دفتر شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى كرمان – حسين حيدر پور

دادنامه
پرونده:12/96/558 دادنامه:832-96/11/30 خواهان:ســيد مهدى يوســفى ف مصطفى خوانده:حسين سالخورده ف صفى اهللا –مجهول المكان 
((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى سيد مهدى يوسفى ف مصطفى به طرفيت حسين سالخورده ف صفى اهللا به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 
100,000,000 ريال به انضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 006/422634-94/12/28 به بملغ فوق 
عهده بانك ســپه شــعبه ورداورد تهران باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خوانده ذيل چك باتوجه به وجود اصل چك مســتنددعوا 
نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خونده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و 
دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان 
را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به مواد198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفساريه 
تبصــره الحاقــى به ماده 2 ق صدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظــام حكم به محكوميت خوانده به پرداخــت 100,000,000 ريال اصل 
خواســته و 1,395,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك 
مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و بيست 

روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى اسمائيل جوادى مقدم و مليحه بنانى
خواهان ابراهيم قاسم بيكى دادخواستى به طرفيت خوانده اسمائيل جوادى مقدم و خانم مليحه بنانى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى-خلع يد 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981942101032 شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) رامسر ثبت و وقت رسيدگى 97/4/4 ساعت 9  
تعيين گرديد. حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 

كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى حصر وراثت
خانم فائزه احمدپور ف جواد به شــرح دادخواســتى كه به شــماره 12/96/1079 اين شــعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشــته كه شــادروان جواد احمدپور اندوارى ف قربان ش ش 33 صادره آمل در تاريخ94/6/7 در شهرســتان آمل  بدرود زندگى گفته، 
ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-فائزه ش م 2130389465   2-زهــرا ش م 2130619797   3-فاطمه  م 2130916619 همگى 
احمدپور اندوارى  -دختران متوفى4-مليكه نوكالئى ف قربان ش ش 73 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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف1478
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل-اسماعيل وجدانى

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقــاى قربــان آذركيــش به موجب وكالتنامــه 9319-96/12/7 دفترخانــه 999 تهران با وكالت از منيره و افســانه باغبان خرمى بــا ارائه دو برگ 
استشــهاديه رمــز تصديق 803018-و796759 كه بــه تاييد دفترخانه 684 تهران-170 تهران رســيده طى تقاضاى وارده به شــماره 96/39789-
96/12/14 اعالم داشــته كه اصل دو جلد ســند مالكيت به شماره چاپى هاى 3/404784-3/404783 هريك نسبت به يك دوم از يك سهم و نيم از 
ســه ســهم و نيم شــش دانگ باقى مانده 8 فرعى از 3 فرعى از 41 اصلى بخش 9 ثبت آمل ســندمالكيت ذيل ثبت 266-1913 ص 53-389 ج 15-3 
به نام منيره باغبان خرمى ف محمدحسين و افسانه باغبان خرمى ف محمدحسين صادر و تسليم گرديد كه در اجراى ماده 147 اصالحى قانون ثبت اسناد 
متعددى مفروزى به نام اشخاص صادر و در مراجع قضايى استعالمات متعددى صورت گرفته كه نتيجه  مشخص نيست و در اثر جابه  جايى و اسباب كشى  
مفقود شده رانموده است كه در اجراى ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك نوبت مى گردد 
چنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه پس ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 

معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/الف96/150/287
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم
كالســه پرونده: 961078 وقت رسيدگى:97/2/3 ساعت 8:30 صبح شاكى:گزارش متهمان:سعيد نائيجى حسب گزارشى كه تسليم مرجع قضايى 
گرديده و پس از طى تشــريفات قانونى به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول المكان بودن متهم، بنا به دســتور دادگاه و به 
تجويز مواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم 
پس از اطالع ازتاريخ جلســه دادرســى جهت رســيدگى به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور به هم رساند . چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم 
شود برابر مقررات اقدام مى گردد . عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم عذر موجه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى و صدور رأى مقتضى 

نخواهد بود.م/الف
 مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-محمدزاده


