
آگهی10 یک شنبه  23 اردیبهشت 1397  شماره 4742 

آگهى احضار متهم
حسب محتويات پرونده كالســه 970065 كيفرى دو 101 در اجراى ماده 344 
قانــون آيين دادرســى دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى و حســب كيفر 
خواســت صادره و در دادســراى عمومى و انقالب به خانم ســكينه تقى زاده فرزند 
بختيار مجهول المكان ابالغ مى شود كه در خصوص شكايت تقى اسماعيل زاده فرزند 
رمضان عليه شما داير بر تهديد از طريق ارسال پيامك و ايجاد مزاحمت تلفنى جهت 
اخذ آخرين دفاع در مورد اتهام وارده در تاريخ 97/3/28 ســاعت 10/00 صبح در 
اين دادگاه حاضر شويد بديهى است در صورت عدم حضور در دادگاه تصميم قانونى 

اتخاذ خواهد شد. 
 رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد

آگهى 
حســب محتويات پرونــده كالســه 970013 در اجراى مــاده 174 قانون آيين 
دادرسى عمومى و انقالب در امور كيفرى متهم ميثم اميرى كرم بستى فرزند يادگار 
به اتهام كالهبردارى مرتبط با رايانه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى در شعبه هشتم 
داديارى دادســراى شهركرد جهت دفاع حاضر شويد ضمناً شما مى توانيد يك وكيل 

نيز همراه داشته باشيد. 
داديار شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد

آگهى 
حســب محتويات پرونــده كالســه 961089 در اجراى مــاده 174 قانون آيين 
دادرســى عمومى و انقالب در امور كيفرى متهم محسن اردپور به اتهام كالهبردارى 
مرتبــط بــا رايانه به مبلغ 59/981/950 ريال ظرف يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در 
شعبه هشــتم داديارى دادسراى شــهركرد جهت دفاع حاضر شــويد ضمنا شما مى 

توانيد يك وكيل نيز همراه داشته باشيد. 
 داديار شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد

آگهى 
حســب محتويات پرونــده كالســه 960909 در اجراى مــاده 174 قانون آيين 
دادرســى عمومــى و انقــالب در امور كيفــرى متهميــن1- على ميرشــكارى فرزند 
غالمحسين 2- شاهرخ احمدى 3- ساسان كريمى ساميان به اتهام كالهبردارى مرتبط 
با رايانه ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى در شعبه هشتم داديارى دادسراى شهركرد 

جهت دفاع حاضر شويد ضمنا شما مى توانيد يك وكيل نيز همراه داشته باشيد. 
 داديار شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم 
حســب محتويات پرونده كالســه 970092 ك 102 در اجراى ماده 344 قانون 
آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به 1- حســين قلى پور 
فرزند 2- پوريا هيبتى فرزند – مجهول المكان ابالغ مى شود كه در خصوص شكايت 
ســيد محمد ال معصوم عليه شــما مبنى بر ايراد ضرب و جــرح عمدى با چاقو جهت 
دفاع در مورد اتهامات وارده در تاريخ 1397/3/30 ســاعت 9 صبح در شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شــهركرد حاضر شويد در صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ 

خواهد شد.
 دفتر شعبه يكصد و دو دادگاه كيفرى دو شهركرد

آگهى 
بــه موجب پرونده شــماره 950364 آقاى محمد نوذرى به دليل شــكايت آقاى 
رضا فريدونى به اتهام مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى، توهين و تهديد تحت 
تعقيــب كيفرى قرار دارد. با توجه به اينكه متهم فوق مجهول المكان مى باشــد، به 
تجويز و تكليف ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى بدينوسيله به ايشان اخطار مى 
شود ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين مرجع حاضر 
شوند. ضمناً متهمين مى توانند يك نفر وكيل دادگسترى به همراه داشته باشند. در 
صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت نســبت به موضوع رسيدگى و اتخاذ  تصميم 

خواهد شد. 
 آرزو صيادى- داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983812100200 شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان 

شهركرد (105 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811500115
شــاكى: خانم ماه زمان امامى ده چشمه فرزند ســيد جالل به نشانى شهركرد خ 
فردوســى جنوبى روبروى ترمينال آزادى ك 78 پ 4 – متهم: آقاى ســعيد مختارى 
ده چشــمه فرزند منصور به نشانى چهارمحال و بختيارى – شهركرد – اتهام: سرقت 
مستوجب تعزير. گردشكار: مالحظه مى گردد پرونده متعاقب كيفرخواست صادره از 
ناحيه دادســراى عمومى و انقالب شهرستان شــهركرد جهت رسيدگى به اين شعبه 
واصل شــده است. لذا دادگاه پس از جرى تشريفات قانونى ختم رسيدگى را اعالم 
نموده و با استعانت از خداوند متعال ( جل و عال) و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه 
بــه محتويــات پرونده و ادله موجود به شــرح زير مبادرت به صــدور رأى مى نمايد. 
راى دادگاه: در خصوص كيفرخواســت صادره از دادســراى شــهركرد كه به موجب 
آن پيرامون اتهام آقاى ســعيد مختارى ده چشــمه فرزند منصور دائر بر سرقت يك 
عدد انگشتر و پتو موضوع شكايت خانم ماه زمان امامى ده چشمه فرزند سيد جالل 
تقاضاى تعيين مجازات گرديده اســت، دادگاه صرفنظر از كيفرخواست اصدارى، از 
آنجا كه اتهام مندرج در كيفرخواست اصدارى متكى به داليل شرعى و قانونى كافى 
و محكمه پســند نمى باشــد و موجب حصول علم و اقناع وجدانى دادگاه نمى گردد 
لذا دادگاه با تمسك به اصاله البرائه و مستنداً به اصل 37 قانون اساسى و ماده 4 
قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 با اصالحات بعدى حكم بر برائت وى از 
اتهام انتســابى صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ 
ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى 

است. 
 حامد حيدرى- دادرس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد

دادنامه 
پرونده كالسه 9609983812100219 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان 

شهركرد (102 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709973811200099
شــاكى: آقاى آرش صالحوند فرزند افراســياب به نشــانى اســتان چهارمحال و 
بختيارى- شهرستان شهركرد- خ شهيد مرتضوى نرسيده به خ شريعتى پ 1– متهم: 
آقاى عباس غفارپور نافچى فرزند عليرضا به نشانى شهركرد- نافچ- خ ولى عصر- كد 
پستى 8856137849 – اتهام ها: 1- مزاحمت تلفنى 2- سرقت مستوجب تعزير. 
گردش كار: در اين پرونده آقاى آرش صالحوند فرزند افراسياب شكايتى عليه آقاى 
عباس غفارپور نافچى فرزند عليرضا مطرح و اظهار داشــته كه گوشى اينجانب توسط 
متهم ســرقت شــده و نامبرده براى افرادى كه اسامى آنها در گوشى است مزاحمت 
ايجاد مى كند. شــاكى داليل و مدارك مالكيت خود را ارائه نموده است دو خط تلفن 
همراه تعلق به متهم روى گوشى فعال بوده است.. راى دادگاه: در خصوص شكايت 
آقــاى آرش صالحونــد فرزند افراســياب عليه آقــاى عباس غفارپور دايــر بر ايجاد 
مزاحمت تلفنى براى اشخاص ثالث غير از شاكى از طريق تلفن همراه مسروقه متعلق 
به شــاكى با توجه به اينكه مزاحمت براى شاكى ايجاد نشده است. لذا به لحاظ عدم 
احراز وقوع بزه نسبت به شاكى مستنداً به اصل 37 قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران حكم برائت متهم صادر مى گردد. در خصوص اتهام آقاى عباس غفارپور نافچى 
فرزند عليرضا داير بر ســرقت يك دســتگاه گوشى تلفن همراه، با توجه به شكايت 
شاكى آقاى آرش صالحوند، فاكتور و روگرفت كارتن خريد گوشى كه در اختيار شاكى 
و مويد مالكيت ايشــان مى باشد، پاسخ استعالم از مركز مخابرات در خصوص فعال 
بودن خطوط متعلق به متهم روى گوشى تلفن همراه مسروقه و عدم حضور متهم در 
مراجع قضايى جهت دفاع از اتهام انتسابى دادگاه بزه مذكور را محرز و متهم را مجرم 
تشــخيص مســتنداً به مواد 661 و 667 قانون مجازات اسالمى مصوب 75 متهم را 
به تحمل نود و يك روز حبس و ســى ضربه شــالق تعزيرى و رد مال به (گوشى تلفن 
همراه هواوى CE197 ، Y5) شاكى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت بيســت روز از 
تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان چهارمحال 

و بختيارى مى باشد. 
 سيدرضا حسينى- رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهركرد

آگهى 
شاكى گزارش مرجع انتظامى فرزند گزارشى به طرفيت متهم ميالد (مهدى) ايل 
بيگى فرزند بهمن به خواســته نگهدارى سه ليتر مشروب الكلى تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان شهركرد نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 104 دادگاه كيفرى 
دو شهرســتان شهركرد (104 جزايى ســابق) واقع در استان چهارمحال و بختيارى- 
شهركرد-خيابان آيت اله كاشانى ارجاع و به كالسه 961274 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1397/3/30 و ساعت 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن متهم مذكور و درخواســت شــاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى 
كيفرى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود تصويرى از كيفرخواســت را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
دادرس دادگاه كيفرى شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد (104 

جزايى سابق)- سيد على موسوى 
استان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى
آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابــر راى شــماره 139660326002000051-1396/5/25 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا زارعى سنجر فرزند على بشماره شناسنامه 807 صادره از كبودرآهنگ 
در يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 195/58-98 مترمربع پالك 207 فرعى از 188 اصلى بخش 4 همدان 
واقع درآالن سفلى خريدارى بالواسطه از مالك رسمى آقاى غالم بيدار محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول:97/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/2/23- م الف/18
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ

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 139660322002009326-1396/12/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم على درانى فرزند ظريف بشــماره شناســنامه 1449 صادره از زابل در ششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 391/60 مترمربع در قسمتى از پالك 925 فرعى از 9 اصلى واقع در بخش 2 سيستان 
زابل بلوار ارتش خريدارى از مالك رســمى آقاى نظر ســارونى نژاد محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/131– تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: يكشنبه 1397/2/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
شــماره پرونده: 970047- خواهان: سميرا جانى پور مفرد فرزند على دوست با وكالت خانم ساره ماكيانى 
پور-خواندگان: صادق ، شهناز، اكرم، فاطمه ، امين و مهران همگى با شهرت جانى پور مفرد- خواسته: نفى نسب 
نســبت بــه آقاى صيدمحمد عبدولى و آقاى على دوســت جانى پور و اثبات نســب به آقاى رحيــم عبدولى- وقت 
رسيدگى: 21/ 3 / 97 - خواهان دادخواستى تسليم دادگاه عمومى انديمشك نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
ســوم حقوقى دادگاه انديمشك ارجاع و به كالســه فوق ثبت گرديده كه وقت رسيدگى براى آن تعيين شده على 
ايحال به علت مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود كه خوانده از نشر آگهى ظرف 30 روز 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت رسيدگى 

تعيين شده در جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقى دادگاه انديمشك- محمدى كيا

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

برابــر راى شــماره 139660322003002362 مورخــه 1396/12/21 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى حســين جمشيد زاده فرزند پيرى بشــماره شناسنامه 295 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 270/51 مترمربع قسمتى از پالك 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد كوچه 
منشعبه از خيابان لكزايى – لكزايى 8 بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى على زارع بور محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: شــنبه 1397/2/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 

يكشنبه 1397/2/23 - م الف/65
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
بــا عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يك باب خانه به پالك 4652- فرعــى از پالك 221- اصلى واقع 
در هفشــجان به نام  آقاى ســيد مهران فتحى هفشجانى فرزند سيد فضل اله و ساير شركاء مشاعى در جريان ثبت 
مى باشــد، اينك بنا به درخواســت مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 
13- قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 
97/03/23 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى 
مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست 
بــه مرجــع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون 

توجه به اعتراض ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: يكشنبه 97/02/23

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 6329- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در 
هفشجان به نام آقاى رضا برخور هفشجانى فرزند منصور در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست مالك و با 
عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 97/03/23 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا سى 
روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت 
متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و 

به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: يكشنبه 97/02/23

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 9605- فرعى قسمتى از پالك 1606 فرعى 
از پالك 1- اصلى واقع در شــهركرد به نام خانم افســانه نظرى مقدم فرزند عزيزاله در جريان ثبت مى باشد، اينك 
بنا به درخواســت مالك و با عنايت به دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين 
تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز شنبه 97/03/19 راس ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه 
در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديد تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد امالك 
شــهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى 
تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض ثبتى 

را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: يكشنبه 97/02/23

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه به پالك 5175- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در 
هفشــجان به نام خانم الهام هيبتى فرزند على در جريان ثبت مى باشــد، اينك بنا به درخواست مالك و با عنايت به 
دســتور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 97/03/23 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا سى روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت 
متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و 

به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: يكشنبه 97/02/23

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 950606
بدينوســيله درخصــوص پرونده كالســه 950606/ د10 اتهامى زهــرا كريمى گاو بــازه دايربرتحصيل مال 
مسروقه مقرراست جهت دفاع ازاتهام انتسابى درشعبه دهم داديارى حضور بهم رساند مراتب دريكى از روزنامه 

هاى كثيراالنتشار درج گردد. تاريخ ابالغ يك ماه ازتاريخ نشرآگهى ميباشد. م الف 196 
يعقوبى زاده- داديارشعبه دهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 961323
بدينوسيله درخصوص پرونده كالسه 961323/ د10 اتهامى على عزتى آقبالغ مصطفى خان فرزند صالح مقرر 
است متهم جهت دفاع ازاتهام انتسابى با توجه به عدم حضورايشان وعدم دسترسى به ايشان درشعبه دهم داديارى 

حضوربهم رساند تاريخ ابالغ يك ماه ازتاريخ نشرآگهى ميباشد. م الف 195 
يعقوبى زاده- داديارشعبه 10 دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر

آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 950501
بدينوسيله درخصوص پرونده كالسه 950501/ د10 اتهامى خانم نسيمه كريمى دايربرتحصيل مال مسروقه 
مقرراست دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا جهت دفاع از اتهام انتسابى درشعبه 10 داديارى اسالمشهر 

حضور بهم رساند مهلت حضور يك ماه ازانتشارآگهى ميباشد.م الف 198 
يعقوبى زاده- داديارشعبه دهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر

متن آگهى مزايده
شــماره مزايده: 139704332049000005- تاريخ ثبت:1397/2/10- به موجب پرونده اجرائى كالسه 
بايگانى 9600011 عليه بهرام كريمى يازيبالغى  و له بانك سينا شعبه آزادگان سقز واحد اجراى مفاد اسناد رسمى 
ثبت سقز ششدانگ پالك ثبتى 2748 فرعى از 23 اصلى مفروز و مجزى شده از 418 فرعى از اصلى مذكور قطعه 3 
بخش 4 سقز واقع در سقز خيابان دكتر خالدى شهرك شهردارى كوچه ياس 6 كد پستى 6681978551 به مالكيت 
بهرام كريمى فرزند عبداهللا كه حســب گزارش كارشــناس رسمى در تصرف عبدالكريم على پور ميباشد به حدود 
شــماال: در شــانزده قسمت كه قسمتهاى سوم و پنجم آن شرقى قســمتهاى هفتم و نهم و دهم آن غربى است اول 
ديوار و پنجره است بطول 2/45  سانتيمتر به فضاى كوچه دوم ديواريست قوس بيرونى بطول 0/45 سانتيمتر به 
فضاى كوچه سوم ديواريست بطول 0/81 سانتيمتر به راه پله مشاعى چهارم ديواريست بطول 0/16 سانتيمتر به 
راه پله مشاعى پنجم ديواريست بطول 4/06  به راه پله مشاعى ششم درب و ديواريست بطول 1/97 سانتيمتر به 
راه پله مشاعى هفتم ديواريست بطول 4/08 سانتيمتر به راه پله مشاعى هشتم ديواريست بطول 0/16 سانتيمتر 
به راه پله مشاعى نهم ديواريست بطول 0/52 سانتيمتر به راه پله مشاعى دهم ديوار و پنجره است بطول 0/82 
سانتيمتر به فضاى كوچه يازدهم ديوار و پنجره است بطول 0/81 سانتيمتر به فضاى كوچه دوازدهم ديوار و پنجره 
اســت بطول 0/80 سانتيمتربه فضاى كوچه ســيزدهم ديوار و پنجره است بطول 0/82 سانتيمتر به فضاى كوچه 
چهاردهم ديوار و پنجره اســت بطول 0/81 ســانتيمتر به فضاى كوچه پانزدهم ديوار و پنجره اســت بطول 0/79 
سانتيمتر به فضاى كوچه شانزدهم ديوار و پنجره است بطول 0/82 سانتيمتر به فضاى كوچه شرقا: در دو قسمت 
اول ديوار و پنجره اســت بطول 0/83 ســانتيمتر به فضاى كوچه دو ديوار و پنجره است بطول 9/30 سانتيمتر به 
فضــاى خيابــان جنوبا: درب و ديوار و پنجره اى اســت بطــول 10/05 به تراس اختصاصى قطعــه 3 غربا: در هفت 
قســمت كه قسمت دوم آن شمالى قســمت چهارم آن جنوبى است اول ديواريست بطول 4/62 سانتيمتر به ملك 
مجاور دوم ديواريســت بطول 0/81 سانتيمتر به داكت سوم ديواريست به طول 0/61 سانتيمتر به داكت چهارم 
ديواريست بطول 0/81  سانتيمتر به داكت پنجم ديواريست به طول 6/31 به ملك مجاور ششم ديواريست بطول 
0/53 ســانتيمتر به فضاى كوچه هفتم ديواريســت قوس بيرونى بطول 0/77 سانتيمتر به فضاى كوچه ؛ كه ملك 
در دفتر امالك ثبت و سند مالكيت آن صادر و مع الواسطه به بهرام كريمى منتقل شده است، كه طبق سند رهنى 
شماره 24275–1391/12/1 دفترخانه اسناد رسمى شماره 45 سقز در قبال مبلغ 979000000 ريال ( نهصدو 
هفتاد و نه ميليون ريال) در رهن بانك سينا شعبه سقز قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 
1/305/860/000 ريال ( يك ميليارد و ســيصد و پنج ميليون و هشتصدو شصت هزار ريال) ارزيابى گرديده و 
در فرجه قانونى مصون از اعتراض باقى مانده و برابر توصيف اجمالى پالك فوق بشــرح گزارش كارشــناس رسمى 
پالك مذكور يك واحد آپارتمان مســكونى دو نبش با ورودى مســتقل كه متراژ عرصه ( قدرالســهم) آن برابر سند 
113/26 متر مربع كه در يك طبقه ( دوم) با ديوار باربر و شناژقايم و سقف تيرچه و يونوليت و كمد MDF و كابينت 
فلزى و كولر و پكيج ساخته شده است كه حدود 10 سال قرمت دارد ( عرصه مشاعى 113/26 و اعيانى طبقه اول 
113/26 متر مربع اســت ، پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1397/3/23 در اداره ثبت اسناد 
و امالك واقع درســقز - ســايت ادارى  از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ  ( يك ميليارد و سيصد 
و پنج ميليون و هشتصد و شصت هزار ريال ) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به 
ذكر است  پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه 
مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و عقب نشينى طرح هادى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد 
، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا 
وصول مى گردد . تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب دارايى و شهردارى و ... خواهد بود؛ ضمنا چنانچه 
روز مزايده با تعطيل رســمى مصادف گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار 
خواهد شد.طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده 

در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.
تاريخ انتشار:1397/2/23

تاريخ مزايده: 1397/3/23
م/الف: 355

سيد اميد زمانى- مسئول اجراى اسناد رسمى سقز

((آگهى مزايده نوبت اول)) 
اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 950716 ، 4,5 
دانگ عرصه و اعيان منزل مسكونى بشماره پالك 190 فرعى از 1736 اصلى واقع در سقز خيابان شهدا – خيابان 
12 مترى مهاباد – كوچه شپول –روبروى كوچه پايدار با مالكيت آقاى سيد على قيصرى فرزند سيد محمد امين را با 

مشخصات ذيل را از طريق مزايده حضورى به فروش برساند.
مشخصات مورد مزايده:

1. عرصه بمســاحت 160,5 متر مربع هر متر مربع 8/000/000ريال جمعــا به ارزش 1/284/000/000 
ريال 

2. اعيانى زير زمين 12 متر مربع هر متر مربع 1/500/000 ريال جمعا به ارزش 18/000/000 ريال
3. اعيانى تجارى 15 متر مربع هر متر 10/000/000 ريال جمعا به ارزش 150/000/000 ريال 

4. اعيانى طبقه همكف 95 متر مربع هر متر 2/500/000 ريال جمعا به ارزش 237/500/000 ريال 
5. امتيازات آب ، برق ، گاز 60/000/000 ريال 

كه جمعا به ارزش 1/749/500/000 ريال برآورد گرديده است و ارزش 405 دانگ آن 1/312/124/999 
ريال ميباشــد.مزايده حضورى و در مورخه 1397/3/20 ساعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان ســقز برگزار مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع  مى شود و برنده مزايده كسى 
اســت كه باالترين قيمت پيشــنهادى را ارائه نمايد. برنده بايســتى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده 
موضوع مزايده را به حساب سپرده شماره 2171294253007 دادگسترى سقز واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ 
مزايــده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد 
شد.كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته باشند، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و 

با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند.
م/الف:378

آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

((آگهى مزايده نوبت اول)) 
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان ســقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 961057 ، 
ششدانگ عرصه و اعيان منزل مسكونى بشماره پالك 54 فرعى از 1681 اصلى واقع در سقز خيابان شهدا –كوچه 
روبروى ســازمان ميراث فرهنگى (كوچه ســرو) – كوچه عنايت 2 با مالكيت آقاى شــورش فدوى فرزند محمد را با 

مشخصات ذيل را از طريق مزايده حضورى به فروش برساند.
مشخصات مورد مزايده:

1. عرصه به مساحت128,2متر مربع هر متر مربع 13/000/000 ريال جمعا به ارزش 1/666/600/000 
ريال 

2. اعيانى پيلوت 105 متر مربع هر متر مربع 3/500/000 ريال جمعا به ارزش 367/500/000 ريال
3. اعيانى طبقه اول 105 متر مربع هر متر 4/000/000 ريال جمعا به ارزش 420/000/000 ريال 
4. اعيانى طبقه دوم112 متر مربع هر متر 4/000/000 ريال جمعا به ارزش 448/000/000 ريال 

5. امتيازات آب ، برق ، گاز 60/000/000 ريال 
كــه جمعــا بــه ارزش 2/962/100/000 ريــال بــرآورد گرديــده اســت.مزايده حضــورى و در مورخــه 
1397/3/12 ســاعت 9 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان سقز برگزار و مزايده از قيمت 
كارشناســى شــده بعنوان قيمت پايه شروع  مى شود و برنده مزايده كســى است كه باالترين قيمت پيشنهادى را 
ارائه نمايد. برنده بايستى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده را به حساب سپرده شماره 
2171294253007 دادگسترى سقز واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده 
را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شد.كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده 
را داشــته باشــند، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند از 

آن بازديد بعمل آورند.
م/الف:380

آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهرداد سلطانى حيدرنژاد فرزند شاه حسين 
شــماره ابالغنامــه:9710102520300280 شــماره بايگانــى 960511 خواهــان ســيد احمــد حســينى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9609982520300511 شــعبه 3 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/3/27 ساعت 17:30 عصر تعيين كه حسب دستور 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 انتشار 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 امام 20 مترى شهيد بهشتى نبش كوچه 

9 ساختمان شوراى حل اختالف (بهزيستى قديم) شعبه 3 شوراى حل اختالف قم 
مسئول دفتر شعبه 3 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت:9710462516400010 شــماره بايگانى:970031  خواهان موسى دشن- خواندگان 
مجهول المكان : 1- مرتضى باللى  فرزند غالمحســين 2- عباس هدايتى خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت شما 
به خواسته جلب ثالث در پرونده كالسه 00257-95 به شماره كالسه 9709982516400027 تقديم نموده كه 
وقت رســيدگى آن مورخ 97/4/30 ســاعت 12 ظهر در شعبه 28 دادگاه حقوقى قم تعيين گرديده نظر به مجهول 
المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به دستور رياست محترم شعبه و طبق ماده 73 قانون آئين دادرسى 
عمومــى و انقــالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود فلذا بدينوســيه 
اخطارمى شود كه قبل از وقت رسيدگى در دفتر دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس دقيق خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائــم را دريافــت و جهت رســيدگى در پرونده فوق و در وقــت مقرر فوق در اين دادگاه حاضر شــويد در غير 

اينصورت دادگاه غيابا رسيدگى ئ تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.
 منشى دفتر شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى قم – محمودى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسن صفرى منشچه فرزند محمد 
شــماره ابالغنامه:9710102521300305 شماره بايگانى 960527 آقاى عبدالرسول قربانى دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــده فوق بــه خواســته مطالبه وجه مطــرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982521300527 شــعبه 13 حقوقــى شــوراى حــل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
97/3/30 ســاعت 16 عصر تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ايســتگاه راه آهن مجتمع شوراى حل اختالف 

طبقه سوم شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
 متصدى امور دفترى شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – فاطمه احمدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على نجفى 
شماره ابالغنامه:9710102522500615 شماره بايگانى 970081 خواهان معصومه كيوانى دادخواستى به 
طرفيت خوانده فوق به خواسته استرداد پالك يك دستگاه خودرو سوارى پرايد مقوم به مبلغ 3100000 ريال و تامين 
خواسته بانضام هزنيه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982522500081  
شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/4/2 ساعت 9:30 صبح تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت 

رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان پرديسان خيابان انديشه انديشه 7 شوراى حل اختالف پرديسان 
 متصدى امور دفترى شعبه 25 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – رضوان سليمانى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9710422521000009 شماره پرونده 9609982521000299 شماره بايگانى شعبه: 
960299 مشخصات محكوم له عباس نداف نيا  فرزند غالمعلى نشانى قم  باجك خيابان لواسانى بين كوچه 33 و 35 
پ 405 مشخصات محكوم عليه امير حسين خازنى فرزند جمشيد محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره پرونده 9609982521000299 و شماره دادنامه 9609972521000833 محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 12750000 تومان بابت اصل خواسته بعالوه هزينه دادرسى و هزينه هاى نشر آگهى و حق الوكاله 

وكيل  در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- زهرا سيدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:بانك مهر اقتصاد خوانده:1. ليال پاينده پور فرزند اسداله 2. على اكبرى قمى فرزند محمود خواسته : 
مطالبه وجه درتاريخ 97/1/30 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 
39 تقديم كه به شماره 118/39/97 ثبت و براى روز 97/4/17 ساعت 8:45 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است.و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خواندگان مذكور مى تواند 
از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم خيابان دورشهر بين كوچه 25 و 27 
دفتر شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:بانــك مهر اقتصــاد خواندگان:1. ليال پاينده پور فرزند اســداله 2. محمدرضا مهديخانى فرزند داود 
خواسته : مطالبه وجه درتاريخ 97/1/30 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق 
به شعبه 39 تقديم كه به شماره 112/39/97 ثبت و براى روز 97/4/19 ساعت 8:45 صبح وقت رسيدگى تعيين 
گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خواندگان مذكور 
مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم خيابان دورشهر بين كوچه 25 و 27 
دفتر شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان قم

مزايده
درپرونده اجرايى كالســه 961134 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس خانم راحله بدخشــان ف: عبدالرحمان 
محكوم است به پرداخت مبلغ-/184/752/780 ريال درحق محكوم له آقاى بهروز شيخ ويسى و پرداخت مبلغ-
/9/227/689 ريــال بابــت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه درقبال بدهى نامبرده اموالى شــامل: 1- مقدار 
881/77 مترمربع مشــاع از مجموع 2122/22 مترمربع حق الســهم مشــاعى وثيقه گذار آقاى محمد سيدمختوم 
از يك قطعه زمين زراعى به مســاحت 4 هكتار به پالك ثبتى 28/36-اصلى بخش 9 ثبتى واقع در گنبدكاووس-

روســتاى قوينلى از قرار هر مترمربع 220/000 ريال توقيف گرديده كه از طريق مزايده حضورى به شــرح ذيل 
به فروش ميرســد: 1-مطابق نظريه كارشــناس ملك مورد مزايده به مبلغ جمعاً -/192/991/469 ريال (ارزش 
881/77 مترمربع مشاع) ارزيابى گرديده است2-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 دوشــنبه مورخ 1397/03/21 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 اول تشــكيل 
مى گردد 7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى باشد 8-برنده مزايده مكلف است ده درصد مبلغ 
پيشنهادى خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثرظرف مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آنرا 
ارايــه نمايد درغيراينصــورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شــد.9-مالكيت برنده 

مزايده مشاعى و مشمول مقررات امالك مشاع خواهد بود.
 بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:بانك مهر اقتصاد خواندگان:1. على نبوى فرزند محمدرضا 2. سيد هادى حسينى فرزند سيد عظيم 
3. محمود نصيرى فرزند شــكراله خواســته : مطالبه وجه درتاريخ 97/1/30 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت 
خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 110/39/97 ثبت و براى روز 97/4/19 
ســاعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست 
خواهــان و موافقــت دادگاه مســتندا به مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خواندگان مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم 
رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم خيابان دورشهر 

بين كوچه 25 و 27 
دفتر شعبه 39 شوراى حل اختالف شهرستان قم

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9710422524100042 شــماره پرونــده 9609982524100525  شــماره بايگانى 
شــعبه:960529  مشــخصات محكوم له مهدى عجملوئى فرزند محمود نشــانى قم  پرديســان ميدان شهردارى خ 
اســتقالل ك 3 مجتمع حضرت خديجه بلوك 3 واحد 8 مشــخصات محكوم عليه حســين رجبى فرزند روسى محكوم 
بــه: بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطــه بــه شــماره 97100925241000026  دادنامه مربوطه شــماره 
9609972524101361 محكوم عليه ملزم است به حضور تنظيم سند يكدستگاه اتومبيل سوارى پرايد به شماره 
انتظامى 492/34ص58 به نام محكوم له دريكى از دفاتر اسناد و امالك كشور و پرداخت هزينه دادرسى به مبلغ 

3205000 ريال در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
 مسئول دفتر شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- انسيه مهربان

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422523300289 شماره پرونده 9509982523301161 شماره بايگانى شعبه: 
951169 مشخصات محكوم له محمدرضا خوبان كيوج فرزند عزيز نشانى قم شهرك مهديه خ صاحب الزمان ك 8 پ 
79 مشخصات محكوم عليه محسن رعيت پيشه فرزند قربان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شماره 9610092523300945  شماره دادنامه مربوطه 9609972523300762 محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ 80000000 ريال بابت اصل دين بانضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/10/28 لغايت اجراى 
حكم و پرداخت مبلغ 2900000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى 

احكام .
 مسئول دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- دهقان نصيرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان موسسه اعتبارى ثامن  دادخواستى به طرفيت محمد حسين نيكى رشيدى فرزند ماشااله ، سيد احمد 
موســوى فرزند سيد رضا ، حسين حاجى ابولى فرزند احمد و عباس رحيمى صادق فرزند اصغر فعال مجهول المكان 
دادخواستى به خواسته  مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
چهارم دادگاه حقوقى كرمان ارجاع و به كالســه  پرونده 961191 ثبت گرديده و وقت رســيدگى براى روز دوشنبه 
97/4/11  ساعت  10 صبح تعيين گرديده  است . به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 

توضيح اينكه مراتب فوق يك نوبت آگهى ميگردد . م.الف:285
 مدير دفتر شعبه چهارم محاكم حقوقى كرمان – بهزادى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان / شــاكى موسسه اعتبارى ثامن با وكالت خانم فاطمه عسكرى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم 
فريبا كامكار و سيد رضا نعمت زاده و جواد درخشان و فاطمه قدومى پور و احمد رضا هروى به خواسته مطالبه وجه و 
مطالبه خسارات دادرسى و تاخير تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان واقع در استان كرمان – شهرستان كرمان – چهارراه عدالت – دادگسترى 
استان كرمان – كد پستى : 7613839188 تلفن : 4-03431226201 ارجاع و به كالسه 961058  ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن  1397/4/11 ساعت  12 ظهر تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم 
و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف: 286 
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004000082  -97/01/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات امير حسين غالمى راد 
فرزند غالمعلى  در :1- ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 5184/29 مترمربع به شــماره پالك فرعى 1581 
مجزى از 860 واقع در هرزويل ســنگ اصلى 1 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در منجيل هرزويل زمين مزروعى 
معروف به گل و چال   محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 08 /97/02 تاريخ انتشار 
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دادنامه
كالســه پرونده:3/388/96 دادنامــه:1023-96/11/29 خواهان:مهرى مهرايى ف حســن با وكالت مائده 
شــجاعى چراتى به نشــانى بابلســر خ امام خمينى روبه روى كالنترى 11 مجتمع بهار ط 5 خوانده:محمود لطفعليان ف 
حجت اله –مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه: ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى خواهان مهرى مهرايى ف حسن 
با وكالت مائده شجاعى چراتى به طرفيت خانده محمود لطفعليان به خواسته مطالبه وجه مبلغ 17,000,000 ريال به 
شرح متن مندرج در پرونده نظر به اين كه مستند دعوى خواهان فتوكپى مصدق يك فقره چك به شماره 953278-
95/2/23 برعهده بانك شهر و گواهينامه عدم پرداخت مربوط به آن مى باشد كه داللت بر اشتغال ذمه به خوانده 
دارد و خوانده در جلسه دادرسى شورا هيچ گونه دليل موجه و محكمه پسندى در رد ادعاى خواهان مبنى بر برائت 
ذمه خويش يا پرداخت دين ارائه ننموده لذا به لحاظ مصون ماندن دعوى و مستندات آن از خدشه و تعرض دعوى 
مطروحه را محمول بر صحت تشــخيص و با اســتصحاب و بقاى دين بر ذمه خوانده و مستندا به مواد198 ق آد م و 
313و310و315 ق تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 17,000,000 ريل اصل خواســته مســتندا به 
مواد 515و519 ق آ د م و 290,000 ريال هزينه دادرســى در حق خواهان مهرى مهرايى ف حســن با وكالت مائده 
شجاعى چراتى صادر و اعالم مى نمايد ضمنا در مرحل اجراى حكم اجراى احكام مدنى نسبت به برآوردخسارت تاخير 
و تاديــه از تاريــخ و دريافت آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نمايد.رأى صادره غيابى اســت از تاريخ ابالغ ظرف 
مهلت بيست روز قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى 

دادگسترى بابل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بابل-حسن پور
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