
11 دوشنبه  27 فروردین 1397  شماره 4721  آگهی
مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى به شماره كالسه 9600010 

 به موجب پرونده اجرائى كالســه 9600010 ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه يك قطعه زمين بمساحت 
224 مترمربع به پالك 26023 (بيست وشش هزار و بيست وسه) فرعى از 1-اصلى مفروز و مجزا شده از 2324( 
دوهزار و سيصد و بيست و چهار) فرعى از اصلى مذكور قطعه 152 واقع دربخش 10 ناحيه 1 حوزه ثبتى گنبد به 
حدود شماال: پى به پى بطول (10/00) ده متر به قطعه يكصد و پنجاه و يك تفكيكى شرقا: پى به پى بطول (20/00) 
بيست متر به قطعه يكصد و پنجاه تفكيكى جنوبا: در سه قسمت كه قسمت دوم آن شرقى است اول پى است بطول 
(2/00) دو متر به كوچه، دوم پى اســت بطول (3/00) ســه متر به كوچه، سوم پى است بطول(8/00)هشت متر 
به كوچه غربا: در دو قسمت اول پى مشترك بطول (18/00) هجده متر به قطعه يكصد وپنجاه و پنج تفكيكى دوم 
پى مشترك بطول (5/00) پنج متر به قطعه يكصد و پنجاه و سه تفكيكى مشخصات مالكيت: مالكيت حامد عربعامرى 
فرزند عباســعلى شــماره شناســنامه 1968 تاريخ تولد1361/06/30 صادره از گنبدكاووس داراى شــماره ملى 
2031710877 با جز سهم 3 از كل سهم 6 بعنوان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه موضوع سند مالكيت 
اصلى شــماره چاپى 588178 سرى الف سال 94 با شــماره دفتر الكترونيكى 139520312004000509 ثبت 
گرديده است. در اجراى پرونده تشكيلى و طبق نظر هيات سه نفره كارشناس رسمى ملك مورد نظر داراى عرصه اى 
بمساحت 224مترمربع با موقعيت شمالى بوده ، ملك مورد تعرفه داراى پروانه ساختمانى شماره 26-23305 مورخ 
1395/07/01 بوده كه يكدستگاه ساختمان مسكونى دو طبقه و جديد االحداث در داخل آن درحال ساخت ميباشد 
در بازديد بعمل آمده مشاهده شد كه عمليات اجراى اسكلت بتنى با سقف تيرچه و يونوليت و آجرچينى ساختمان 
انجام گرديده و ادامه عمليات متوقف گرديده اســت مساحت مستحدثات موجود در عرصه بدين قرار است : طبقه 
همكف: مشتمل بر 134/40 مترمربع (يكصدو سى و چهارمترو چهل سانتى مترمربع) و 18مترمربع (هجده مترمربع) 
راه پله طبقه اول مشتمل بريك واحد مسكونى با زيربناى 134/40 مترمربع (يكصدو سى و چهار مترو چهل سانتيمتر 
مربع) و راه پله به مساحت 18 مترمربع (هجده مترمربع) ملك مورد نظر فاقد امتيازات آب ،برق،گاز ميباشد با توجه 
به موقعيت قرارگيرى ملك ابعاد و مساحت عرصه و اعيان امكانات محيطى نوع و ويژگيهاى ساخت قدمت بنا و ساير 
عوامل موثر در قضيه ارزش ششدانگ عرصه جمعا بمبلغ 1/568/000/000 ريال و اعيانى مسكونى احداثى در 
پالك عرصه با توجه به كيفيت و ميزان پيشرفت فيزيكى جمعا بمبلغ 914/400/000 ريال و ارزش كل ملك اعم 
از عرصه و اعيانيهاى احداثى به مبلغ 2/482/400/000 ريال (معادل دويست و چهل و هشت ميليون و دويست 
و چهل هزار تومان) كه ارزش ســه دانگ از عرصه و اعيانى احداثى در آن بمبلغ 1/241/200/000 ريال معادل 
(يــك ميليارد و دويســت و چهل و يك ميليون و دويســت هزار ريال) برآورد و ارزيابى شــده و پــالك فوق داراى 
304/80 مترمربع (ســيصدو چهل مترو هشــتاد ســانتيمتر مربع) اعيانى كه برابر گزارش مامور اجرا ملك مذبور 
در تصرف مالك ميباشــد، ملك مورد نظر فاقد بيمه ميباشــد و پالك فوق از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر روزيكشنبه 
مورخ 1397/02/16 (شــانزدهم ارديبهشــت هزارو سيصد و نودو هفت شمســى) در اداره ثبت اسناد و امالك 
گنبدكاووس شعبه اجرا واقع در خيابان امام خمينى(ره) جنوبى جنب هالل احمر از طريق مزايده به فروش ميرسد. 
مزايده از مبلغ 1/241/200/000 ريال معادل (يك ميليارد و دويست و چهل و يك ميليون و دويست هزار ريال 
) شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته ميشــود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، 
برق،گاز اعم ازحق انشــعاب ويا حق اشــتراك و مصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى 
مالياتى وعوارض شــهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده 
برنده مزايده است و نيزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده 
مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد، 
مزايــده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ســاعت و مكان مقرربرگزارخواهد شــد. محدويت ملكى حامد عربعامرى 
دو مورد بازداشــت دائم به موجب دســتور شــماره 9600010 مورخ 1396/01/29 صادره از اجراى ثبت گنبد 
درتاريخ 1396/01/29 به نفع خانم نســيم بهارى طهرانى بازداشت ميباشد و به موجب دستور شماره 952160 
مورخ 1396/10/13 صادره از رياست محترم دادگسترى و قاضى شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى گنبد 
درتاريخ 1396/10/25 به نفع بازداشــت مى باشــد در قبال مقدار 514 سكه تمام بهار آزادى درحق خانم نسيم 

بهارى طهرانى به مبلغ 3/800/000 ريال و پنج درصد اجراء مى باشد.
توجه: نسبت به اعيانيهاى احداثى در ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر، سند اعيانى صادر نشده است.

تاريخ انتشار: دوشنبه مورخ 1397/01/27
رضا سارانى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى شعبان ولى خانى به شناسنامه شماره 67 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 96/4/625 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان نسرين كريمى به 
شناسنامه شماره 2 در تاريخ 1395/9/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- شــعبان ولى خانى فرزند على به ش ش 67 صادره از گرمســار همســر متوفى 2- ابراهيم ولى خانى فرزند 
شعبان به ش ش 13060 صادره از تهران پسر متوفى 3- محبوبه ولى خانى فرزند شعبان به ش ش 5507 صادره 
از تهران دختر متوفى 4- ســاره ولى خانى فرزند شــعبان به ش ش 12787 صادره از ورامين دختر متوفى والغير 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5066
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على اصغر يزدانى فاروق فرزند محمد
خواهان خانم زينب يزدانى فاروقى فرزند على اصغر دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى على  اصغر يزدانى 
فاروق فرزند محمد و دادســتان محترم دماوند به خواســته ثبت واقعه ازدواج مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709982210100033 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/29 ســاعت 10/30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/141
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مريم حاجب نيا داراى شناســنامه شــماره 479 بشــرح دادخواســت به كالســه 8/4/97 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فاطمه صبح منش به شناسنامه 1772 در 
تاريخ 94/9/10 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صديقه 
ارشــادى ســمقاوردى بــه ش ش 247 متولــد 1299/11/10 مادر متوفى 2- محمد حاجب نيــا به ش ش 6848 
متولــد 1356/9/25 فرزند متوفى 3- جميله حاجب نيا به ش ش 1821 متولد 1347/4/20 فرزند متوفى 4- 
جــواد حاجــب نيا بــه ش ش 1820 متولد 1347/4/20 فرزند متوفى 5- مريم حاجــب نيا به ش ش 479 متولد 
1346/3/22 فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5065
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى مجتبى كردى به شــماره ملى 0050110004 به شــرح دادخواست به كالســه 20/2/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان مريم كردى به شماره شناسنامه 2743 
در تاريخ 95/3/24 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد ضياء اطهرى فرزند 
شجاع به ش ش 2 صادره از دماوند همسر متوفى 2- سيد محمد اطهرى فرزند سيد ضياء به ش ش 10614 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- سيد عبدالرضا اطهرى فرزند سيدضياء به ش ش 9099 صادره از تهران فرزند متوفى 
4- فاطمه سادات اطهرى فرزند سيد ضياء به ش ش 13296 صادره از تهران فرزند متوفى 5- اشرف اطهرى فرزند 
سيد ضياء به ش ش 3428 صادره از تهران فرزند متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور 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 دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5064
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مينودشــت تصرفات مالكانه و بال معــارض متقاضيان محرز گرديده اســت.لذا 
مشخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله پانزده روز  از طريق 
روزنامه هاي كثيراالنتشار و محلي آگهي مى شود. در صورتي كه اشخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و 
گواهي تقديم دادخواســت را به اداره ثبت مينودشــت تحويل دهد. در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه 
حكم قطعي دادگاه است. در صورتي كه اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض، گواهي تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومي محل را ارائه نكند، اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد. صدور سند مالكيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست                                                                                                    
آگهى تحديد حدود  قسمتى از پالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

1-كالسه 1396114412006000058آقاى / خانم  صادق سرايلو  فرزند  رمضانعلى   به مقدار 28 سهم 
مشــاع از 120 ســهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 236/62 مترمربع را تشكيل كه آگهى تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى آن انتقالى 

مع الواسطه از عيسى قزلسفلو
2-كالســه 1394114412006000066آقاى/خانم جواداسالمى منش  فرزند زيداهللا به مقدار 28 سهم 
مشــاع از 120 ســهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمساحت 162/60 مترمربع را تشكيل كه آگهى تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى آن انتقالى 

مع الواسطه از مريم قزل سوفلو
3-كالسه 1396114412006000033آقاى/ خانم  سيد جواد حسينى  فرزند ابراهيم به مقدار 28 سهم 
مشــاع از 120 ســهم  و تنظيم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى  بمســاحت 250مترمربع را تشــكيل كه آگهى تحديدى قسمتى از پالك 26-اصلى آن انتقالى 

مع الواسطه از صنم قزل سوفلو
پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

4-كالســه 1395114412006000141- آقاى/ خانم سيدحســين قاضوى فرزند سيدعلى در ششدانگ 
يــك قطعه زمين بــا بناى احداثى  بمســاحت 38/10  مترمربع از پالك فرعى 1013  انتقالى مع الواســطه از مالك  

بهرام قلى قره جلو
5-كالسه 1395114412006000082آقاى/خانم عبدالحكيم دوست كامى  فرزند جمال در ششدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت 289/22 مترمربع از پالك فرعى 825 انتقالى مع الواسطه از حسين اورمچى
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مينودشت

6-كالســه 1396114412006000024-آقاى/خانم حبيب اله سراوانى فرزند آقاجان  مقدار ششدانگ 
يــك قطعــه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 207/22  مترمربع پالك فرعى  372  انتقالى مع الواســطه از حضرت 

قلى خورديماق گنبد  
7-كالسه 139611441200600023-آقاى/خانم عليرضا گلوى فرزند نادر در ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى  بمساحت 217/72   مترمربع پالك فرعى  372  انتقالى مع الواسطه از حضرت قلى خورديماق گنبد  
8- كالسه 1395114412006000068-آقاى/خانم محمدحدادى دوزين فرزند صفرعلى در ششدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى  بمساحت  175/11 مترمربع پالك فرعى  357   انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى
9- كالســه 1396114412006000046-آقاى/خانم سيده بتول قاضوى فرزند سيدجواد در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى  بمســاحت 121/28 مترمربع پالك فرعى  334   انتقالى مع الواســطه از خيرالنساء 

حسينى
10- كالسه 1396114412006000047- آقاى/خانم عذرا سرايلو فرزند حسين درششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى  بمساحت 323/85 مترمربع پالك فرعى 357   انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى
11-كالسه 1393114412006000161-آقاى/خانم ميراحمد ميرعزيزى فرزند ميرعبداله درسه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمســاحت 140 مترمربع پالك فرعى 227 انتقالى مع الواسطه 

از مشهد قلى قره چماقلو   
12- كالســه 1393114412006000162-آقاى/خانم اكرم پســركلو فرزند ابراهيم در سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يــك قطعــه زمين با بناى احداثى بمســاحت 140 مترمربع پالك فرعى  227  انتقالى مع الواســطه از 

مشهدقلى قره چماقلو  
م-الف: 8027

تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه  27 / 01 / 1397 
تاريخ انتشار نوبت دوم:  شنبه 15 /1397/02

 حسين باغبانى- رئيس ثبت اسنادو امالك مينودشت

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: اكبر عنصرى فرزند غالمحسين ، شغل آزاد ، به نشانى دماوند آبسرد روستاى زان خيابان 
شهيد اسماعيلى پائين تر از نانوايى بربرى ، مشخصات محكوم عليه: صادق فرجى ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
855 مورخ 96/8/20 شوراى حل اختالف دماوند حوزه 2 شهرى كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت 
حاصل كرده است مبلغ 52 ميليون و دويست و شصت هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 758/250 ريال بابت 
هزينه دادرسى در حق خواهان و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت بپردازيد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 

ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/5063
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت كل 2886/2 مترمربع بشماره 5584 فرعى از 2 اصلى واقع 
در شــهر دماوند كه ذيل ثبت و صفحه دفتر امالك الكترونيكى 139620301058002211 داراى ســند مالكيت 
چاپى بشماره 511864 بنام آقاى محمد محسن حاجى حيدرى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه 
يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشــماره 6061-1396/11/19 بگواهى دفترخانه 4 دماوند 
رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود ميباشــد. از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه 
عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم 

خواهد شد. م الف/5070/1
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بمساحت 1037/75 مترمربع بشماره 5583 فرعى از 2 اصلى واقع در 
شهر دماوند كه ذيل ثبت و صفحه دفتر امالك الكترونيكى 139620301058002103 داراى سند مالكيت بنام 
آقاى محمد محســن حاجى حيدرى صادر و تســليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه 
امضاء شهود در ذيل آن بشماره 6057-1396/11/19 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند 
مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشــده مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را 
نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود 
چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شــود در غير اين 

صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5070/2
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده فروش زمين با كاربرى ادارى
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان اشترينان به استناد مصوبه مجتمع عمومى 1389/5/3 قصد دارد يك قطعه 
زمين با كاربرى ادارى به متراژ تقريبى 500 مترمربع واقع در فاز 8 انديشه جنب اداره استاندارد از طريق مزايده 
به ادارات و ارگانها و افراد حقوقى و حقيقى واگذار نمايد لذا متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود را به مدت 15 
روز پس از انتشــار آگهى در پاكت در بســته به دفتر تعاونى به آدرس بروجرد خيابان دكتر شريعتى بعد از چهارراه 
كوچه شهيد عسگرپور پالك 40 در ساعت 17 الى 19 عصر روزهاى شنبه و چهارشنبه تحويل نمايند تاريخ بازگشايى 
پاكت ها سه شنبه 1397/2/11 ساعت 18 عصر در محل دفتر تعاونى و در حضور شركت كنندگان در مزايده مى 
باشــند ضمنا برنده مزايده موظف اســت وجه كل زمين را به صورت يكجا تا 15 روز پس از بازگشــايى پاكت ها به 
حساب تعاونى مسكن واريز نمايد در غير اينصورت برنده مزايده نفر دوم مى باشد و تعاونى در فروش اختيار تام 
دارد و هزينه هاى انتقال ســند دارايى شــهردارى محضر و آگهى به طور كامل به عهده ى برنده ى مزايده مى باشد 
همچنين انتقال ســند و صدور برگ واگذارى بعد از رفع نواقص زمين و تهاتر نواقص با اداره راه و شهرســازى و 

شهردارى امكان پذير مى باشد و تعاونى هيچ تعهدى در رابطه با تغيير كاربرى آن ندارد. 
مدير عامل تعاونى مسكن فرهنگيان اشترينان – احمد ولى پورى

اطالعيه شركت تعاونى مسكن فرهنگيان اشترينان
به اطالع اعضاى عادى شــركت تعاونى مســكن فرهنگيان اشترينان مى رساند بر اساس مصوبه مجمع عمومى 
مــورخ 1396/12/14 در صــورت تمايــل جهت خريد قطعات باقى مانده زمين مدرس پــالك ثبتى 3126 واقع در 
خيابان مدرس انتهاى خيابان دانشگاه جنوبى كوى نور جنب آپارتمان هاى اباصالح المهدى از تاريخ اين آگهى تا مورخ 
1397/2/11 مهلت داريد به دفتر تعاونى واقع در بروجرد ميدان صفا خيابان شريعتى بعد از چهارراه دومين كوچه 
سمت راست ، كوچه شهيد عسگر پور پالك 40 مراجعه فرماييد و فرم مخصوص مشاركت را تكميل نماييد در ضمن 
بعد از تاريخ مقرر اين تعاونى هيچگونه درخواستى را نخواهد پذيرفت و نيز بعد از اتمام تاريخ مذكور تعاونى بصورت 

آزاد اقدام به فروش اين پالكها خواهد نمود و اعضا حق هيچگونه اعتراضى در اين خصوص نخواهند داشت. 
مدير عامل تعاونى مسكن فرهنگيان اشترينان – احمد ولى پورى

آگهى ابقاء هيئت مديره و بازرسان و سهامداران
بدينوسيله اعضاء هيئت مديره و بازرسان شركت مسافربرى شماره 7 عدل ايالم به ترتيب در سمتهاى خود 
ابقاء مى گردند: 1- اعضاء هيئت مديره شــركت بدون تغييرات به شــرح زير در: آقاى وحيد روشــنى رئيس هيئت 
مديــره ، آقاى جبار زمانى نايب رئيس هيئــت مديره ، آقاى نقى پور دهقان مديرعامل و آقاى على اكبر صفر صيفى 
به عنوان عضو هيئت مديره براى مدت 2 سال و آقاى فرهان نجفى بازرس اصلى ، آقاى سيد يداهللا موسوى مقدم 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت يكسال در سمتهاى خود ابقاء ميگردند. 2- سهامداران شركت به شرح زير 
مى باشــند: آقاى وحيد روشــنى 17 سهم آقاى نقى پور دهقان 45 ســهم آقاى جبار زمانى 5 سهم و آقاى على اكبر 
صفر صيفى 33 سهم 3- امضاء اوراق و اسناد بهادار با امضاء مديرعامل و رئيس هئيت مديره همراه با مهر شركت 

داراى اعتبار است. 
نقى پوردهقان- مديرعامل شركت مسافربرى شماره 7 عدل ايالم

حصروراثت
آقاى يحيى قياســى داراى شناسنامه شــماره 2020313928 به شرح دادخواست به كالسه 5/970044 از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميرمحمد قياسى به شناسنامه 703 
درتاريخ 1396/08/12 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به: 
1- متقاضى فوق الذكر فرزند ميرمحمد ش-ش 2020313928 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى 2-ذكريا قياسى 
فرزند ميرمحمد ش-ش 2020313901 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى3-سولماز قياسى فرزند ميرمحمد ش-ش 
2020313911 صادره گنبدكاوس دخترمتوفى 4-بايرام بيكه قياسى فرزند ميرمحمد ش-ش 2032360438 
صــادره گنبدكاوس دخترمتوفى 5-ماريه قياســى فرزنــد ميرمحمــد ش-ش 2020313871 صادره گنبدكاوس 
دخترمتوفى 6-منگلى تاج شيرمحمدلى فرزند محمد ش-ش 186 صادره گنبدكاوس همسرمتوفى. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 صيدزايى- رئيس شعبه پنجم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

راى قاضى شورا
درپرونده شماره بايگانى 960651 كالسه 9609981799000405 شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبد كاووس درخصوص دادخواســت بانك مهر اقتصاد با مديرعاملى آقاى سيدضياء ايمانى و با وكالت مع الواسطه 
آقاى رســول سعيدى حقيقت و با نماينده حقوقى آقاى سيدمحمد نريمانى به طرفيت 1-خانم بى بى لطيفه محمدى 
2-آقــاى عبدالرحمن محمدى 3-آقاى نعمت اله دوردى نژاد به خواســته مطالبه طلب بــه مبلغ -/72/000/000 
ريال به اســتناد دو فقره چك به شــماره و تاريخ هاى 735309-88/11/15 عهده بانك ملى و شماره 685067-
96/06/08 عهده بانك تجارت و چهار فقره ســفته به شــماره هــاى 174240-565193-565192-147241 
بعــالوه كليه خســارات قانونى و تاخير تاديــه از تاريخ صدور چك ها لغايت يوم الوصول بــا عنايت به مجموع اوراق 
و محتويات پرونده و مالحظه مفاد دادخواســت تقديمى و مســتندات ابرازى، نظربه اينكه وجود چكها و ســفته هاى 
مستند دعوى كه از اسناد تجارى و وسيله پرداخت محسوب مى شوند دريد خواهان ظهور دراشتغال ذمه خواندگان 
نسبت به خواهان داشته و از آنجا كه خواندگان عليرغم ابالغ اخطاريه قانونى و انتظار كافى در جلسه رسيدگى شورا 
حاضر نشــده و درمقابل ادعاى خواهان دفاع موثرى معمول نداشته و نظربه اينكه براساس اصل فقهى استصحاب 
با اثبات دين اصل بربقاى آن مى باشــد و در مانحن فيه خواندگان درجهت اثبات برائت ذمه خودشــان دليلى ارائه 
و اقامه نكرده اند از اينرو شــورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و به اســتناد ماده 9 قانون شوراهاى حل 
اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 249 و313 و 307 و 309 و 314 قانون تجارت تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
صدور چك و ماده واحده استفســاريه آن مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 198 و 519 و522 قانون 
آئين دادرســى مدنى حكــم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلــغ -/72/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و-/3/170/000 ريــال بابت هزينه دادرســى و همچنين الزام او به پرداخت خســارت تاخير در تاديه 
ازتاريخ سررسيد چكها به شماره هاى 735309-88/11/15 و 685067-96/06/08 لغايت زمان پرداخت آن و 
همچنين خسارت تاخير در تاديه دين سفته هاى مذكور از زمان تقديم دادخواست ( مورخ 96/07/11) لغايت يوم 
الوصول براساس تغيير شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى (كه در واحد اجراى احكام مدنى محاسبه خواهد 
شــد) درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
دراين شــعبه و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم عمومى دادگسترى شهرستان 

گنبدكاووس مى باشد.
 عابدى-قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف گنبدكاووس

مزايده نوبت دوم 
درپرونده اجرايى كالســه 960635 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس آقاى قربان بردى ارمشى فرزند قربان 
دردى محكوم اســت به پرداخــت مبلغ-/52/630/000 ريال درحق محكوم له آقاى ســليمان قولرعطا و پرداخت 
مبلــغ-/2/500/000 ريــال بابــت هزينه اجرا درحق صنــدوق دولت كه درقبــال بدهى نامبرده اموالى شــامل: 
يكدســتگاه خرمن كوب طرح قديم ســاده به رنگ ســبز ســاخت ايران توقيف گرديده كه از طريق مزايده حضورى 
به شــرح ذيل به فروش مى رســد: 1-مطابق نظريه كارشــناس مال مورد مزايده به مبلغ-/67/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان 
مزايده درشعبه اجراى مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس ميباشد4-موعد مزايده روز پنجشنبه مورخ 
1397/02/20 ســاعت 10 الى 11 صبح مى باشد. 5-متقاضيان شركت درجلسه مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ 
مزايده از اموال مورد مزايده ديدن نمايند.6-مزايده مذكور براى نوبت دوم تشــكيل مى گردد 7-همراه داشــتن 
كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى باشــد 8-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى 
المجلــس و مابقى آنرا حداكثرظرف مهلت يكماه به صندوق دادگســترى توديع و فيــش آنرا ارايه نمايد درغيراين 

صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد خواهد شد. 
 بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت ساســان عظيمى بر عليه ميالد پلنگى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى با جسم نوك تيز مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322300523 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/12 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشــار 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/5093
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660324009008169-1396/11/30 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 ميرحسن يوسفى فرزند ميركاظم بشماره شناسنامه 811 صادره از هشترود به شماره ملى 1600787851 
در ششــدانگ يكباب خانه به مساحت 144 مترمربع پالك 100 فرعى از 2310 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
2310و 2309 اصلى واقع در بخش دو بوشهر خريدارى از اردشير فرزانه مالك رسمى 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 
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. م 

الف/95- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/1/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/11 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت مجتبى بابايى بر عليه برزو شيرازى و مراد فرهادى به اتهام سرقت تعزيرى مشدد و شبانه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322500606 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(104 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/3/9 ساعت 8/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهمان و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهمان ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/5092
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

حصروراثت
خانم نورجان شيردلى داراى شناسنامه شماره 171 به شرح دادخواست به كالسه 8/970013 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان داود گركيج به شناسنامه 4870128365 
درتاريــخ 96/09/23 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به: 
1- نورجان شيردلى فرزند جمعه ش-ش 171 ت-ت 1350/07/01 صادره آق قال نسبت مادرمتوفى 2-يعقوب 
گرگيج فرزند جمعه ش-ش 1257 ت-ت 1350/05/02 صادره زابل نسبت پدرمتوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رحيمى- شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه كالسه:  9600357
بدينوســيله بــه آقايان ابوالقاســم اكبريــان فرزنــد حاجى محمد تاريــخ تولــد 1340/10/01 بــا كد ملى 
2031468170 و محمد اكبريان فرزند ابوالقاســم تاريخ تولد1374/05/08 با شــماره ملى 2020557411 و 
خانم الهه اكبريان فرزند ابوالقاسم تاريخ تولد 1366/06/21 با كد ملى 2162571854 بدهكاران پرونده كالسه 
9600357 به نشانى: گنبد خ شهداى شرقى روبروى دفتر مهندسى پالن پالك 401 و گنبد خ ملت كوچه 21 پالك 
14 كه برابر گزارش مامور پســت ابالغ واقعى به شــما ميسر نگرديده اســت ، ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج 
شــماره 11196 مورخه 1372/02/12 بين شــما و خانم عشرت السادات ســليمانى وامرزانى فرزند سيد مهدى 
مبلغ-/1/691/360/000 ريال بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس ازتشــريفات قانونى اجرائيه صادر و به كالســه فوق دراين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 19-آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار چاپ و درج و منتشــرمى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد 

شد.م–الف: 8029
حسين حكم آبادى- مسئول اجراى اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى زمين مشجر با بناى احداثى بمســاحت 1346/97 مترمربع بشماره 3810 فرعى از 2 
اصلــى واقــع در دماوند كه ذيل ثبت و صفحه دفتر امالك الكترونيكى 139620301058007988 داراى ســند 
مالكيت چاپى بشــماره 232718 محمد محســن حاجى حيدرى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه 
يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشــماره 6059-1396/11/19 بگواهى دفترخانه 4 دماوند 
رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود ميباشــد. از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه 
عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم 

خواهد شد. م الف/5070/3
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609985457200280 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار تصميم نهايى شماره 
9609975457200436 ، خواهان: آقاى سهراب صابرى فرزند عبداللطيف به نشانى استان سيستان و بلوچستان 
شهرستان چاه بهار ، شهر چاه بهار منطقه آزاد جنب مجتمع طال پاساژ جديد ساخت ، خوانده: آقاى سيد محمد مهدى 
سجادى به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك (راى شورا) در خصوص دادخواست آقاى سهراب صابرى 
فرزند عبداللطيف بطرفيت آقاى سيد محمد مهدى سجادى بخواسته مطالبه وجه دو فقره چك به شماره سريال هاى 
982972 و 982973 عهده بانك ملى شــعبه 8421 چابهار جمعا به مبلغ دويســت ميليون ريال به انضمام هزينه 
دادرســى و تاخير تاديه به عنايت به محتويات و اوراق پرونده و مدارك ارائه شــده از ســوى خواهان از جمله كپى 
مصدق چك ها و گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه كه از نظر شورا مالحظه اصل چك در يد خواهان كاشف از 
اشتغال ذمه مديون و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و نظر به اينكه خوانده عليرغم درج وقت رسيدگى 
از طريق جرايد كثيراالنتشار مورخه 1396/11/8 به شماره 4670 در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه اى 
و دفاعى نيز بعمل نياورده دليل بر برائت ذمه خويش اقامه و ارائه ننموده شورا مستندا به مواد 313و314 قانون 
جارت و مواد 198 و 502و503 قانون آيين دادرسى و ثابت تشخيص داده و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سه ميليون و چهارصد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك (1396/4/8) تا زمان اجراى حكم بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ايران صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شــعبه 
صادر كننده راى ســپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان چابهار 

مى باشد. م الف/8
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

مفقودى
برگ ســبز خــودرو پژوپارس مــدل 91 رنگ خاكســترى متاليــك  ش موتور 124K0127548 شاســى 

NAAN01CA7DK818978پالك ايران72-291س54 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

بــرگ ســبز و ســند كمپانــى و كليــه اســناد و مــدارك خــودرو پــژو آردى پــالك 72-845و41 ش 
موتــور11784028536 شاســى 13432400مفقود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده خواهد گرفت. سارى

كارت شناســايى خودرو نيســان سوارى تيپ پاتارول دودرب رنگ مشــكى متاليك مدل 1381 ش موتور 
Z24059296Z شاســى PNK15Z027012 به شــماره ايران72-847ب23 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

ســند كمپانــى و برگ ســبز ســوارى پرايــد صبا(جى تــى ايكس)رنــگ ســفيد روغنى مــدل 1381 ش 
موتور00317429 شاســى S1412281782048 پــالك ايران72-553د66 به نــام محمدرضا نورمحمودى 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت مهران دانيالى و غيره بر عليه كاوه نيرى و محمود بابايى به اتهام مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى 
و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988323800500 شعبه 104 دادگاه كيفرى 
دو شــهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/3/19 ساعت 8/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه 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/5094
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

متن آگهى
شــاكى آقاى على اكبر باقلى و خانم كبرى كانونيان شــكايتى عليه متهم  آقاى مسعود چقازردى به اتهام ايراد 
صدمه بدنى عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322300046 شعبه 111 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/3/19 ساعت 09/00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/5089
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

متن آگهى
شــكات آقاى احمد بهروزى نمينى و خانم نصرت نانوا زاده شــكايتى عليه متهم آقــاى تيمور نصرتى به اتهام 
فرارى دادن و مخفى نمودن متهم مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988480400005 
شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/5 ساعت 
11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بــودن متهــم مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك مــاه پس از تاريخ 
انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/5090
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

متن آگهى
در خصوص پرونده كالســه شــماره 960720 اين شعبه نظر به مجهول المكان بودن متهم آقاى محمد مومنى 
،فرزند سيد مصطفى به اتهام سرقت تلفن همراه سامسونگ مدل جى 5 موضوع شكايت آقاى مجيد يحيايى ، فرزند 
على و در اجراى مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب  در امور كيفرى مصوب 1392 
به نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقرر ظرف يك ماه پس از نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه 

حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
داديار شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان- محمد امين فيض

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على غالمى داراى شناســنامه شــماره 6 به شرح دادخواست به كالســه 97/27 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صديقه پيروزى بشناســنامه 1 در تاريخ 96/12/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد صادق غالمى فرزند 
علــى به ش ملى 529007711 صــادره ديلم متولد 1383 فرزند متوفــى 2- آرش غالمى فرزند على به ش ملى 
5290091602 صادره ديلم متولد 1386 فرزند متوفى 3- ستايش غالمى فرزند على به ش ملى 5290127968 
صادره ديلم متولد 1392 فرزند متوفى 4- ناصر پيروزى فرزند علمدار به ش ملى 5299724284 صادره ديلم 
متولد 1322 پدر متوفى 5- كزل حيدرى فرزند قائد به ش ملى 3539253904 صادره ديلم متولد 1328 مادر 
متوفى 6- على غالمى فرزند مصطفى به ش ملى 5299921624 صادره ديلم متولد 1354 همسر متوفى اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
ازمتوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف/12
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان ديلم

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت آقاى اهللا كرم كرمى كالوس به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300038 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
مســكو كرمى كالوس در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1397/1/11 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- احمد كرمى كالوس فرزند اهللا كرم به ش ش 4220936531 فرزند متوفى 2- مهران كرمى 
كالــوس فرزند اهللا كرم بــه ش ش 4220157980 فرزند متوفى 3- طاهره كرمى كالوس فرزند اهللا كرم به ش 
ش 124 فرزند متوفى 4- مهناز كرمى كالوس فرزند اهللا كرم به ش ش 4220364307 فرزند متوفى 5- اقدس 
كرمى كالوس فرزند اهللا كرم به ش ش 4220584587 فرزند متوفى 6- گمبگل گوهر فرد فرزند صفدر به ش 
ش 820 مادر متوفى 7- اهللا كرم كرمى كالوس فرزند برزو به ش ش 581 همسر متوفى  ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم سيده زينب غريبى كريك به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300021 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ســيده غريــب غريبى كريك در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1392/8/11 بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- ســيد حسين غريبى فرزند سيد غريب به ش ش 823 فرزند 2- رحمن غريبى كريك 
فرزند سيد غريب به ش ش 693 فرزند 3- سيد رحيم غريبى فرزند سيد غريب به ش ش 970 فرزند 4- سيده 
زينب غريبى كريك فرزند سيد غريب به ش ش 1338 فرزند 5- ناز افروز غريبى كريك فرزند سيد غريب به ش 
ش 2/ م فرزند  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 208 مترمربع بشماره 8771 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 97 دفتر جلد 565 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 0676195 بنام خانم زهرا صادق 
صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 
13215-13214-1396/12/20 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت 
مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند 

مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5071
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى روح اله شيرعلى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفترخانه 116 هنديجان مدعى است كه سند 
مالكيــت ششــدانگ پالك 6005/4659 واقع در بخش يك بهبان در صفحــه 209 دفتر 73 ذيل ثبت 9521 بنام 
ايشان ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه بعلت جابه جايى مفقود گرديده لذا بدستور تبصره يك اصالحى 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود كه هركس مدعى انجام معامله يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض خود را به اين 
اداره تســليم دارد و در غير اينصورت پس از ســپرى شدن مدت قانونى و عدم واخواهى سند مالكيت المثنى بنام 

مالك صادر خواهد شد. 
رئيس ثبت شهرستان ماهشهر

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 965/70 و 1040
نظر به اينكه خانم فاطمه  دوست حسينى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده مدعى است كه يك جلد سند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين پالك 965/70 و 1040 واقع در شهر خورموج قطعه 1 بخش 5 خورموج در صفحه 
356 دفتر 173 به شماره ثبت 25154 به شماره سريال 457212 به نام خانم سيد محمد على هاشمى ثبت و سند 
مالكيت صادر و تسليم گرديده است. سپس تمامى مورد ثبت به موجب سند شماره 75872-96/12/9 تنظيمى 
دفتر 19 خورموج به خانم فاطمه دوســت حســينى انتقال قطعى گرديده اســت و به علت اساب كشى منزل مفقود 
گرديده است لذا طبق دستور تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم آگهى مى 
شود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10  روز از تاريخ انتشار اين 
آگهى اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم دارد د رغير اين صورت پس از سپرى شدن مدت مقرر قانونى و عدم 
واخواهى ســند مالكيت المثنى به نام مالك صادر خواهد شد. ضمناً پالك موصوف به موجب سند شماره 67718-

94/10/13 تنظيمى دفتر 19 خورموج در رهن بانك مسكن خورموج قرار دارد. تاريخ انتشار 1397/1/27
رئيس واحد ثبتى شهرستان دشتى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عليرضا كريمى به شماره شناسنامه 874 به شرح دادخواست به كالسه 84/96 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خانم شوكت بوربورى  بشناسنامه 21 در تاريخ 94/4/6 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عليرضا كريمى فرزند 
داوود به ش ش 874 صادره از دماوند پسر متوفى 2- كيان پور كريمى فرزند داوود به ش ش 4 صادره از دماوند 
پسر متوفى 3- سياه پور كريمى فرزند داوود به ش ش 945 صادره از دماوند پسر متوفى 4- سكينه كريمى فرزند 
داوود به ش ش 801 صادره از دماوند دختر متوفى 5- خديجه كريمى فرزند داوود به ش ش 6 صادره از دماوند 
دختــر متوفــى 6- زينب كريمى فرزند داوود به ش ش 12 صــادره از دماوند دختر متوفى 7- زهرا كريمى فرزند 
داوود به ش ش 5 صادره از دماوند دختر متوفى 8- محترم كريمى فرزند داوود به ش ش 1050 صادره از دماوند 
دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5072
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422522200006 شــماره پرونــده 9609982522200341 شــماره بايگانــى 
شــعبه:960341 مشــخصات محكوم له بســم بيگم حســينى فرزند ناظر نشــانى قم كشــاورز 20 مترى شيرازى 
ك 17 پ 29 مشــخصات محكوم عليه جعفر كاظمى محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره  
9710092522200012 شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972522200562 محكــوم عليه محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ 40000000 ريال بابت دين به انضمام هزينه دادرســى خســارت تاخير تاديه چك موصوف از تاريخ 

سررسيد آن لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
مسئول دفتر شعبه 22 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- مجتبى بادى

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به حسين رستمى كه در پرونده كالسه 960987 
به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/3/2 راس ساعت 
9/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم 

حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/5004
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى ابالغ
در خصوص پرونده كالســه 961316 به خواندگان 1- آقاى خســرو فهيمى 2- آقاى مرتضى محمدى 3- 
خانــم پروانه فهيمى 4- خانم فاطمه فهيمى 5- آقاى مصطفى نجفى 6- خانم زهرا ســپه دوســت 7- آقاى على 
اكبــر محمــدى 8- خانم آفاق فهيمى 9- آقاى عين اله فهيمى 10- آقاى آيــت فهيمى 11- آقاى فرامرز فهيمى 
12- خانم بهجت محمدى 13- خانم شــهين فهيمى 14- خانم پريســا ســپه دوســت 15- خانم منيره محمدى 
16- خانم تهمينه فهيمى 17- خانم طيبه نجفى 18- آقاى محمد ســپه دوســت 19- آقاى فرشاد سپه دوست 
20- خانم خانم اســدى 21- آقاى قدرت اله فهيمى 22- خانم فريده ســپه دوست 23- خانم شهربانو احمدى 
24- آقاى مهدى ســپه دوســت 25- خانم مهين ســپه دوست 26- خانم ايران ســپه دوست 27- آقاى قاسم 
سپه دوست 28- خانم مليحه فهيمى 29- آقاى حميد سپه دوست 30- خانم سودابه فهيمى 31- آقاى احمد 
فهيمــى 32- خانــم منصوره مالقلى 33- آقاى على محمدى 34- آقاى اســد فهيمــى 35- آقاى لطف اله فهيمى 
36- آقاى محمد محمدى 37- خانم فاطمه فهيمى 38- خانم فرخ بانو فهيمى 39- خانم بهجت سپه دوست 40- 
خانــم پروانه محمدى 41- آقاى محســن فهيمى 42- آقاى محمود محمــدى 43- آقاى حميد محمدى 44- خانم 
فاطمه ســپه دوســت 45- خانم شــهرزاد فهيمى 46- آقاى مهراب فهيمى 67- آقاى حسين فهيمى 48- آقاى 
مسعود سپه دوست 49- آقاى محمد فهيمى 50- آقاى عباس محمدى 51- آقاى حسن فهيمى فرزند محمدقلى 
52- خانم منظر مالقلى 53- خانم جنت مالقلى 54- خانم نيرالزمان مالقلى 55- آقاى برهان فهيمى 56- خانم 
سرور مالقلى ابالغ مى گردد ظرف 3 روز جهت مالحظه نظريه كارشناس در اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند 

حاضر گردند. م الف/5073
شعبه اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ احضاريه
ش بايگانــى شــعبه:950026 بدين ســيله به فريد رضايى وفــق ماده 115 ق آ د ك ابــالغ مى گردد در 
خصوص شــكايت عليه شــما داير بر رابطه نامشروع در تاريخ 97/3/23 در اين دادگاه حاضر شويد در صورت 

عدم حضور دادگاه به صورت غيابى اقدام به رسيدگى نموده و رأى مقتضى صادر مى نمايد.م/الف1547
شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

دادنامه
دادنامــه:9709972056100021  بايگانــى شــعبه:960600پرونده:9609982056100600  ش 
خواهان:شــيوا تقى زاده ف محمود خوانده:دادگاه محمودآباد -خ آزادى جنب فرماندارى خواســته:گواهى حصر 
وراثــت (( آگهــى حصر وراثت)): خانم شــيوا تقــى زاده ف محمــود ش ش 115 صادره محمودآباد به اســتناد 
استشهاديه محلى و گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه درخواستى ساكن محمودآباد تقديم اين شورا نموده 
چنين اشعار داشته كه شادروان خانم بزرگ شيرزاد ش ش 250 در تاريخ 96/11/6 در اقامتگاه دائمى خود 
محمودآباد فوت نموده و ورثه حين الفوت وى عبارتند از:1-محمود تقى زاده ف هدايت ش ش 1323 همســر 
متوفى2-فاطمه ش ش 70   3-شكوفه ش ش 988   4-شكرانه  ش 10   5-شيوا ش ش 115 همگى تقى 
زاده  نام پدر:محمود-فرزندان متوفى والغير،اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ انتشار 

آگهى ظرف يك ماه به اين شورا مراجعه و تقديم نمايد واالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف96/140/3
كرمانى خليلى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه اول محمودآباد

آگهى حصر وراثت
آقاى رحمان حســين پور ف حســن ش ش 71 صادره محمودآباد به اســتناد استشــهاديه محلى و گواهى 
فوت و تصوير شناســنامه ورثه درخواستى به شــماره 9709982056300016 ساكن محمودآباد تقديم اين 
شــورا نموده چنين اشــعار داشته كه شــادروان خاتون عبدالهى ش ش 6 در تاريخ 96/12/14 در شهرستان 
محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-رحمان ش ش 71   2-مجيد 
ش ش 960   3-خديجه ش ش 37 همگى حســين پور   نام پدر:حســن-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 
پــس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه 3 محمودآباد

اجراييه
ش پ :96/136 محكــوم له: ناصر هدايت نژاد ف على با وكالت توحيد اكبرى محكوم عليه:1-محمدرضا 
عابدى-محمودآباد گالشــپل روبه روى ســايپا قلى زاده صافكارى عابدى2-عيسى شــاليكار –مجهول المكان به 
موجب رأى شــماره 96/136 شــعبه دوم محمودآباد كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اند به تنظيم ســند 
رســمى اتومبيل پژو405 پالك 42و259ايران72 بابت اصل خواســته و مبلــغ 3,540,000 ريال بابت هزينه 
دادرســى.به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – 
فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين برگه اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
، يــا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به ، يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صــورت پرونده جهت اقدام 
قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف                                                                               
مسئول دفتر شعبه دوم محمودآباد-جماليان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونــده كالســه اجرايى شــماره 940204 شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــى آمل محكوم عليــه عزيزا... 
معتقدى با وكالت غالمرضا يوســف پور محكوم اســت به به پرداخت 523,165,000 ريال بابت اصل خواســته 
و 13,079,125 ريال بابت نيم عشــر در حق محكوم له لذا دايره اجرا حســب تقاضاى محكوم له و جهت وصول 
محكــوم بــه و نيم عشــر دولتى در نظــر دارد از اموال حكوم عليه پــالك ثبتى 8 فرعــى از 917 اصلى قطعه 2 
پايين بازار كوچه شــهيد اســدى پالك 6 كدپســتى39469-46158 كــه داراى 143 مترمربع عرصه و داراى 
ســاختمان كلنگــى قديمى دوطبقــه داراى آب و برق و گاز 1,430,000,000 معادل يكصدوچهل و ســه ميليون 
تومــان كه كارشــناس بهــاى آن را به مبلــغ 1,430,000,000 ريال ارزيابى نمــوده را از طريق مزايده حضورى 
در روز يكشــنبه 97/2/9 از ســاعت11:30 الى 12:30 همان روز در دفتر اجرا به فروش برساند. مزايده از 
قيمت پايه كارشناســى شــروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شــد. برنده مزايده مى بايست 10درصد 
مبلغ پيشنهادى را به فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و الباقى را ظرف يك ماه توديع 
نمايد در غير اين صورت ســپرده او پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد 
. طالبيــن و خريــداران مى تواننــد 5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجــرا از اموال مورد نظر بازديد 

به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام شعبه چهارم حقوقى دادگسترى آمل- كاظمى

آگهى وقت رسيدگى به  سيد عزيزاله ميرآئين ف سيدعلى اصغر
خواهان حشمت اله عمرانى دادخواستى به طرفيت خوانده عزيزاله ميرآئين به خواسته اعسار از پرداخت 
محكــوم به مطرح كه به اين شــعبه ارجــاع و به كالســه 9609981211300174 شــعبه 103 دادگاه كيفرى 
دو آمل(103 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى 97/2/31 ســاعت 9:30 تعيين گرديد كه حســب دستور 
دادگاه،طبــق موضوع ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى، به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت 
شاكى مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهــى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود، دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى دردادگاه 

حاضرگردد.م/الف1556
منشى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو آمل(103 جزايى سابق)-ابوالقاسم تقى زاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سوده روستايى ف على
شــاكى حمــزه مهرشــاد بــه اتهــام مزاحمــت تلفنــى مطــرح كــه بــه ايــن شــعبه ارجــاع و بــه كالســه 
9609981211600096 شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل ثبت و وقت رسيدگى 97/3/2 ساعت 10 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 ازجرايد 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 دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف 1541
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-فاطمه رنجبرتبار عمرانى

دادنامه
پرونــده:9609981211600044 دادنامــه:9709971211600024 شكات:1-دادســراى عمومــى 
وا نقالب آمل2-ســازمان جهاد كشــاورزى مازندران به نمايندگى سيده فاطمه حســينى متهم:سهيل روحانى به 
نشــانى آمل-روســتاى روكش اتهام: تغيير كاربرى  گردشــكار: در تاريخ 97/1/18 در وقت فوق العاده جلسه 
شــعبه يكصدوششم دادگاه كيفرى دو آمل به دادرســى امضاكننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه حاضر به 
شــماره بايگانــى 106/960525 تحت نظر اســت دادگاه با بررســى كليه اوراق و محتــواى پرونده ضمن اعالم 
كفايت و ختم دادرســى و اســتعانت از خداى متعال و تكيه بر شــرف و وجدان خويش به شــرح ذيل انشاء رأى 
مى نمايد.((رأى دادگاه)): درخصوص اتهام ســهيل روحانى داير بر تغيير كاربرى اراضى زراعى موضوع احداث 
بنا به مســاحت هفتادمترمربع به صورت غيرمجاز در خارج از بافت روســتاى روكش ازتوابع بخش مركزى آمل 
موضــوع شــكايت اداره جهاد كشــاورزى آمل با دادگاه با مالحظــه در جميع اوراق و محتواى پرونده مشــتمل بر 
گزارش واصله از اداره جهاد كشاورزى و مفاد صورتمجلس ده گردشى و نيز مفاد صورتجلسه كميسيون تقويم 
و ارزيابى اراضى زراعى و باغ هاى آمل و نامه بنياد مســكن انقالب اســالمى آمل مندرج در صفحه 15 پرونده 
مبنــى بــر خارج از بافت بودن ملك و اعيانى احداثى از بافت روســتا و تصاوير هوايى از ملك اختالفى و گزارش 
معاينه محلى مورخ 96/7/1 مرجع انتظامى مضبوط در صفحه 10 پرونده و عدم حضور متهم براى ارائه دفاعيات 
و ســاير قرائن و ادله منعكســه در پرونده بزهكارى متهم را محرز دانســته و مســتندا به ماده 3 قانون اصالح 
حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها مصوب 1385 متهم موصوف را عالوه بر قلع و قمع بناى احداثى موضوع به 
پرداخــت هشــتادوچهارميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت معادل يــك برابر بهاى اراضى زراعى به 
ازاى هرمتر يك ميليون و دويســت هزارريال محكوم مى نمايد.راى صادره غيابى بوده وظرف بيســت روز پس 
از پايان ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف1543
رييس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-ابوذر ترخانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به فرهاد ميردار منصورپناهى ف شيرزاد
در پرونده شــماره 961588 شــعبه اول دادگاه انقالب آمل موضوع اتهامــى فرهاد ميردار منصورپناهى 
وقت رســيدگى 97/3/2 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 344 ق آ د ك به 
علت مجهول المكان بودن متهم و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، در و 

قت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف1542
مدير دفتر شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى آمل-مهدى ابراهيمى

دادنامه
پرونده:9609981213100455 دادنامه:9709971211600008 شكات:1-حســن ســليمان زاده 
ملكشاه ف حسين2-خانم كوثر دهقان زاده ف قاسم متهمين:1-حسن نريمانى ف على اصغر2-فرزين كاظم نژاد 
ف نبى3-فرشــيد كاظم نژاد ف نبى اتهام ها:1-تخريب2-صدمه بدنى عمدى3-توهين به اشخاص گردشكار: 
به تاريخ 97/1/14 در وقت فوق العاده جلسه شعبه يكصدوششم دادگاه كيفرى دو آمل به تصدى امضاكنده 
ذيل تشــكيل اســت دادگاه با بررســى كليه اوراق و محتواى پرونده ضمن اعالم ختم رســيدگى و اســتعانت از 
خــداى متعال و تكيه بر شــرف و وجدان خويش به شــرح ذيل انشــاى رأى مــى نمايــد.((رأى دادگاه)):در اين 
پرونده 1-حســن نريمانى ف على اصغر متولد 1360 –راننده-ايرانى اهل آمل-مجرد –مذهب شيعه–باسواد 
و فاقد ســابقه كيفرى -آزاد با قرار قبولى كفالت2-فرشــيد كاظم نژاد3-فرزين كاظم نژاد4-شــخصى به نام 
ياسر(پســردايى فرشــيد و  فرزين كاظم نژاد)كه باتوجه به متوارى بودن نامبردگان مشخصات بيشترى از سه 
متهم آخر وجود ندارد)متهم هستند به شركت در ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شكايت حسن سليمان زاده 
ف حســين حسب كيفرخواست صادره از دادســراى عمومى آمل به شماره 9610431212302889 دادگاه با 
مالحظه در جميع اوراق و محتواى پرونده با عنايت به شــكايت شــاكى،نظريه پزشــكى قانونى كه حكايت از ورود 
صدمه به جســم شاكى دارد ، تحقيقات صورت گرفته توسط دادسرا،صورتجلسه مواجهه حضورى شاكى با متهم 
رديف اول مضبوط در صفحات 32و33 پرونده،مندرجات كيفرخواست و ساير قراين و امارات موجود در پرونده 
اتهام مشــاراليهم را محرز دانسته به اســتناد مواد 559-488-558-462-453-452-448-125-17-
709-710 ق مجازات اسالمى مصوب 1392 هريك از نامبردگان را به نحو مساوى مكلف به پرداخت1-پانزده 
صــدم درصد ديه كامل بابت ارش تورم مختصر ناحيه بينى ســمت چپ2-دودهم درصد ديه كامل بابت ارش 
خونريزى از مجراى بينى در حق شــاكى حســن ســليمانزاده ظرف يك ســال قمرى از تاريخ وقوع بزه محكوم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن باتوجه 

به قلت ديه تعيينى قطعى مى باشد.م/الف1546
شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-ابوذر ترخانى

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونــده كالســه 960022 اجــراى احــكام مدنــى محكوم عليــه نويد تير ف ابوالقاســم بــه پرداخت 
42948693 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه در حق محكوم له على گردنده 
محكوم مى باشــد .محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك دستگاه وانت 
مزدا 1600 مدل 1371 رنگ زيتونى به شــماره پالك 43د294ايران62 ش موتور 207080 با مالكيت آقاى 
ذبيــح اهللا كهنسال(شــخص ثالث) كه در پاركينگ اســرم طاها مى باشــد خودروى مذكــور داراى رنگ كامل از 
قســمت هاى اتاق جلو-كاپوت جفت  درب هاى چپ و راســت و گلگيرها مى باشــد طى كارشناســى انجام شــده 
مشخص  گرديد از ناحيه جلو راست داراى سابقه تصادف بوده و آثار و عاليم مشهود مى باشد با عنايت به اين 
كــه مدتى در پاركينگ بخواب مى باشــد از لحاظ ظاهرى در بازديد موتورى مشــكلى رويــت نگرديد ولى از لحاظ 
فنى نياز به بازديد در تعميرگاه مجاز مى باشد و با توجه به اين كه مدل خودروى مذكور 1371 مى باشد داراى 
پوسيدگى درب ها و گلگيرها و اتاق هاست و داشبورت نيز تعميرشده مى باشد لذا با در نظر گرفتن اين مطلب 
كــه خــودروى مذكور از لحــاظ رنگ غيرفابريك و داراى رنگ مى باشــدو از نظر ظاهرى داراى پوســيدگى ورنگ 
پريدگى اســت و نياز به صافكارى و نقاشــى دارد و از لحاظ اســكلت و اتاق و شاسى نيز وضعيت مطلوبى ندارد 
قيمت بروز كارشناسى باتوجه به فاكتورهاى دخيل در اين امر و موارد ذكرشده مبلغ 45000000 ريال برآورد 
مى گردد.مزايده در تاريخ 97/2/19 روز چهارشــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگســترى 
ميانــدرود از طريــق مزايده به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبــل از برگزارى مزايده جهت 
اطالع بيشــتر به دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شروع و برنده 
آن كســى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى 
اخذ و بقيه حداكثر يكماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . 
در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است 

تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف97/6
مديردفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف مياندرود-سميه دوديان 

                  
آگهى حصر وراثت

آقاى حســين قربانى پاچى ف غالمعلى به شرح درخواستى كه به شماره 970009 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان غالمعلى قربانى پاچى ف حيدر ش 
ش 791 صادره ســورك در تاريخ 96/4/8 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-حجت اله ش م 2092540781   2-رقيه ش م 2092601032   3-عباس ش 
م 2092649175   4-حســين ش ش 11   5-فاطمه ش ش 2945   6-ســكينه ش ش 9   7-زهرا ش ش 
7   8-حســن ش ش 23    9-محرم    ش ش 1009    10-اســماعيل ش ش 239   همگى قربانى پاچى   نام 
پدر: غالمعلى –فرزندان متوفى12-زبيده مســلمى پاچى ف نادر ش ش 3 همســر متوفى والغير، اينك شــورا 
پــس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركــس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/5
دبير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم مرضيه عاقليان ف على گدا دادخواســتى به خواســته الزام به تنظيم ســند به طرفيت 1-ســيامك 
قربانــى اعتمــاد ف صفرعلى2-مجيــد نظرى قهفرفــى ف جعفرقلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
2/96/767 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 شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 2 حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز ســه شنبه 97/3/1 ساعت 9  در شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقــاى محمدرضا واحدى ف محمدعلى با  وكالت ايمان آقاجانى دالور دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه 
به طرفيت ســعيد ســوادكوهى ف پنجه على تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 3/96/719 ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 3 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در روز  شنبه 97/3/5 ساعت 9  در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال 

اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر ايران با وكالت زهرا نيكخو دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-خديجه محمدزاده 
ف محمدعلى2-حميدرضا مرزرو ف على تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 10/96/767 ثبت شــده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه دهم حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در روز دوشــنبه 97/2/31 ســاعت 10:30 صبح در شعبه دهم شوراى حل اختالف سارى 

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


