
11 یک شنبه  20 خرداد 1397  شماره 4762  آگهی

دادنامه پرونده كالسه 9609980242800790 شعبه 115 دادگاه عممى حقوقى مجتمع 
فرزند  توسلى  مسعود  آقاى  خواهان:  شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى 
حميدرضا  آقاى   -1 خواندگان:  حسن  فرزند  يارمحمدى  محسن  آقاى  وكالت  با  محمدمهدى 
حاجى حسين جواهرى فرزند محمود 2- خانم فاطمه محمدحسين فرزند اصغر 3- خانم اكرم 
محمود  فرزند  جواهرى  حسين  حاجى  حسن  آقاى   -4 محمود  فرزند  جواهرى  حسين  حاجى 
معامله)  مورد  (تحويل  مبيع  تسليم   -1 ها:  خواسته  محمود  فرزند  وفايى  عليرضا  آقاى   -5
به  الزام   -4 خسارت  مطالبه   -3 تفكيكى  مجلس  صورت  اخذ  به  الزام   -2 ماليغيرمنقول 
تنظيم سند رسمى ملك 5- الزام به اخذ پايان كار 6- مطالبه خسارت دادرسى گردشكار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى و در وقت فوق العاده دادگاه 
را  رسيدگى  ختم  پرونده  محتويات  به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  امضاكننده  تصدى  به 
آقاى  دادگاه خواسته خواهان  راى  نمايد.   راى مى  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم 
مسعود توسلى فرزند محمدمهدى با وكالت آقاى محسن يارمحمدى فرزند حسن و خانم زهرا 
حميدرضا،  محمود،  فرزند  وفايى  عليرضا  ها:  خانم  و  آقايان  خواندگان  طرفيت  به  خوبناك 
محمدحسين  فاطمه  و  محمود  فرزندان  جواهرى  حسين  حاجى  جملگى  شهرت  اكرم  حسن، 
فرزند اصغر عبارت است از تسليم مبيع (تحويل مورد معامله)،  الزام به تنظيم سند رسمى 
از پالك  اول غربى  آپارتمان مسكونى واقع در طبقه  (انتقال شش دانگ يك دستگاه  ملك 
تاخير  تهران)، مطالبه خسارت  ثبتى  2 حوزه  از 2420 اصلى در بخش   ثبتى 6718 فرعى 
در اجراى تعهد موضوع بند 7 ماده 6 تا روز اجراى حكم،  اخذ صورت مجلس تفكيكى اخذ 
به انضمام خسارات دادرسى.  وكيل خواهان به شرح دادخواست اظهار داشته:  پايان كار 
خوانده رديف اول به موجب مبايعه نامه مورخ 1391/275 يك واحد آپارتمان از پالك ثبتى 
2420 فرعى از 2718 اصلى بخش 2 تهران به انضمام پاركينگ و انبارى به موكل فروخته 
در  قرارداد مشاركت  ديگر  خواندگان  با  اول)  رديف  (خوانده  نامبرده  اينكه  و ضمن  است 
ساخت داشته است تاريخ تحويل ملك به شرح توافق نامه ظهر مبايعه نامه 1395/3/15 
 2/500/000/000 معامله  ثمن  و  بود  شده  تعيين   1395/10/30 سند  تنظيم  تاريخ  و 
پرداخت  بايستى  مى  رسمى  سند   تنظيم  هنگام  ريال  ميليون  سيصد  مبلغ  كه  بوده  ريال 
ضمنا  است.   نموده  خوددارى  تعهد  انجام  از  زيادى  زمان  گذشت  رغم  به  وليكن  گردد.  
باشد.   مى  مقرر  وقت  در  معامله  مورد  تحويل  عدم  بابت  تعهد  انجام  عدم  خسارت  مطالبه 
دادگاه وقت رسيدگى تعيين و طرفين را به دادرسى دعوت نموده است.  اكنون دادگاه با 
تنظيم  به  الزام  موضوع  درخصوص  اوال“  ابزارى:  مستندات  و  تقديمى  دادخواست  مالحظه 
اينكه حسب  به  نظر  معامله)،  (تحويل مورد  مبيع ملك موضوع دعوى  و تسليم  سند رسمى 
و  اسناد  ثبت  اداره   1396/11/28 مورخ   26575 شمراه  به  وارده  ثبتى  استعالم  پاسخ 
طرف  كه  دارد  وجود  خواندگان  از  غير  ديگرى  اشخاص  مشاعى  مالكيت  در  لويزان  امالك 
دعوى قرار نگرفته اند.  به عبارت ديگر در دعوى الزام به تنظيم سند رسمى همه مالكين 
از مالكين مشاعى طرف  تنها بعضى  ما نحن فيه  بايد طرف دعوى قرار گيرند كه در  مشاعى 
دعوا قررا گرفته اند و راجع به تسليم مبيع از آنجا كه اسناد و امالك به نام خواهان ثبت 
نشده است و تحويل مبيع فرع بر خلع يد خواندگان است و خلع يد منوط به احراز مالكيت 
رسمى خواهان مى باشد.  بنابراين راجع به دو موضوع مذكور دعوا در وضعيت فعلى قابليت 
انقالب  و  عمومى  هاى  دادگاه  دادرسى  آيين  قانون   2 ماده  به  مستندا»  و  نداشته  استماع 
در امور مدنى و راى وحدت رويه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هيات عمومى ديوانعالى 
عليه  مطروحه  دعواى  خصوص  در  ثانيا»  گردد.   مى  اعالم  و  صادر  دعوى  رد  قرار  كشور 
خواندگان آقايان حميدرضا، حسين، خانم اكرم شهرت جملگى حاجى حسن جواهرى فرزندان 
بر  داير  پنجم)  الى  دوم  رديف  (خواندگان  اصغر  فرزند  محمدحسين  فاطمه  خانم  و  محمود 
مطالبه خسارت قرارداد (وجه التزام، اخذ صورت مجلس تفكيكى و اخذ پايان كار) از آنجا 
كه نامبردگان نقشى در تنظيم قرارداد نداشته و ماال» تعهد متقبل نشده اند.  بنابراين و 
به لحاظ عدم توجه دعوى به استناد ماده 89 ناظر به بند4 ماده 84 همان قانون را دعوى 
انجام  از عدم  ناشى  مطالبه خسارت قراردادى  ثالثا»: درخصوص  اعالم مى گردد.   و  صادر 
تعهد در تنظيم سند رسمى عليه خوانده رديف اول از آنجا كه وكيل خواهان به شرح صورت 
به  لذا  است  داده  كاهش  خصوص  اين  در  را  خود  خواسته   1396/11/18 مورخ  مجلس 
رابعا» درخصوص  اعالم مى گردد.   و  قانون قرار رد دعوى صادر  ماده 107 همان  استناد 
دعوى خواهان به طرفيت خوانده رديف اول (آقاى عليرضا وفائى) داير به مطالبه خسارت 
 2/000/000 مبلغ  به  1396/12/23روزانه  لغايت   1395/3/15 تاريخ  از  قراردادى 
ريال نظر به اينكه در ظهر مبايعه نامه تحويل مورد معامله تاريخ 1395/3/15 مقرر گرديد 
در صورت تاخير در انجام تعهد روزانه مبلغ 2/000/000 ريال (طبق بند 7ماده قراردادى 
پايان كار از شهردارى و  استنادى) به خواهان بپردازد و همچنين راجع به موضوعات اخذ 
آثار قرارداد  و  لوازم  آنجا كه  از  امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  از  تفكيكى  اخذ صورت مجلس 
مذكور است و انجام آن مالزمه با سند رسمى ندارد از طرفى و با التفات به اينكه خوانده 
با وصف ابالغ اخطاريه در جلسه دادرسى حضور نيافته و دليلى بر انجام تعهد ارائه نگرديد 
و  و 220  و 219    10 مواد  استناد  به  و  وارد تشخيص  را  دادگاه دعوى خواهان  بنابراين 
عمومى  هاى  دادگاه  دادرسى  آيين  قانون   519 و   515 و   198 مواد  و  مدنى  قانون   221
مبلغ  پرداخت  به  وفائى  عليرضا  آقاى  خوانده  محكوميت  به  حكم  مدنى  امور  در  انقالب  و 
1/276/000/0000 ريال بابت خسارت عدم انجام تعهد در تحويل مورد معامله از تاريخ 
اخذ  به  الزام مشاراليه  به  نيز حكم  و  الى 1396/12/23 در حق خواهان   1395/3/15
ثبتى  پالك  به  راجع  امالك،  و  اسناد  ثبت  اداره  از  تفكيكى  مجلس  اخذ صورت  و  كار  پايان 
نمايد.  همچنين خوانده  اعالم مى  و  نامه استنادى) صادر  مبايعه  موضوع خواسته (موضوع 
نيز  و  دادرسى  خسارات  بابت  ريال   44/692/000 مبلغ  پرداخت  به  وفائى  عليرضا  آقاى 
مقدار  به  توجه  با  نمايد.  ضمنا»  مى  محكوم  خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  حق 
هزينه دادرسى پرداخت شده صدور اجراييه منوط به پرداخت الباقى هزينه دادرسى مى 
باشد.  راجع به خواسته خواهان داير بر مطالبه خسارت از هزينه دادرسى پرداخت شده 
صدور اجراييه منوط به پرداخت الباقى هزينه دادرسى مى باشد.  راجع به خواسته خواهان 
داير به مطالبه خسارت از تاريخ 1395/12/23 الى روز اجراى حكم، نظر به اينكه هر آن 
محكوميت  و  نمايد  اقدام  معامله  مورد  تحويل  بر  مبنى  خود  تعهد  به  خوانده  است  محتمل 
اين  از  خواهان  دعوى  ترتيب  بدين  باشد.   مى  قانونى  مبناى  فاقد  محتمل  شرط  با  شخص 
جهت قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد.  راى صادره غيابى و ظرف مدت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران مى باشد.

 110/20144          رئيس شعبه 115 دادگاه عمومى حقوقى تهران – رضا احمدى فيروزجائى

خواهان بانك صادرات ايران با وكالت آقاى سيدحسين سليمانى كرهرودى دادخواستى 
به طرفيت خواندگان شركت گلدين شيد و حسين الماسى و ليال ظروفچيان به خواسته 
به شماره پرونده كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  تامين خواسته مطرح كه  و  مطالبه وجه 
970129 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 97/4/24 ساعت 13 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   106 شعبه  منشى        110/18937  

حقوقى  عمومى  149دادگاه  شعبه   9609980231400484 كالسه  پرونده  دادنامه   
 9709970231400014 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
قلى فرزند  اله  ابراهيم  آقاى  مهرابعلى خوانده:  آرياخواه فرزند  آقاى حسين  خواهان: 
حسن خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارت 
دادرسى راى دادگاه درخصوص دادخواست خواهان حسين آرياخواه به طرفيت خوانده 
يك  موضوع  ريال  ميليون  مبلغ 600/000/000  مطالبه  خواسته  به  قلى  اله  ابراهيم 
فقره چك به شماره 956499 مورخ 1396/3/30 عهده بانك رفاه كارگران و مطالبه 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه به شرح دادخواست تقديم نظر به اينكه وجود 
بر  ظهور  خواهان  يد  در  عليه  محال  بانك  از  صادره  پرداخت  عدم  گواهى  و  چك  اصل 
اشتغال ذمه خوانده داشته و دعوى مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خوانده 
را  خواهان  خوانده دعوى  ذمه  بر  دين  بقاى  استصحاب  با  دادگاه  لذا  مانده است  باقى 
و   515 و   198 مواد  و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  به  مستندا  و  دانسته  وارد 
519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده  به پرداخت مبلغ 
600/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك تا يوم 
الوصول براساس شاخص تورم اعالمى بانك مركزى و هزينه خسارات دادرسى در حق 

خواهان صادر و  اعالم مى نمايد.
 راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
مى باشد و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد.
تجاسم  عبداله   – تهران  حقوقى  دادگاه   149 شعبه  رئيس            110/20149  

حقوقى  عمومى  149دادگاه  شعبه   9609980231400500 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709970231400039 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان: خانم سيده اشرفيه نورى ابهرى فرزند ميرمحمد خواندگان: 1- خانم مرجان 
خواسته:  فريدون  فرزند  فرشيد حجت شمامى  آقاى  غالمرضا 2-  فرزند  قهى  مختارى 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى راى دادگاه در مورد دادخواست سيده اشرفيه نورى 
ابهرى به طرفيت مرجان مختارى قهى و فرشيد حجت شمامى به خواسته اعسار از هزينه 
دادرسى در مرحله بدوى دادگاه با توجه به شهادت شهود كه شهادت بر عدم تمكن مالى 
خواهان براى پرداخت هزينه دادرسى را داده اند خواسته خواهان را موجه تشخيص مى 
دهد و به استناد مواد 504 و 506 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر اعسار خواهان 
از پرداخت هزينه دادرسى در مرحله بدوى صادر و اعالم مى گردد.  بديهى است چنانچه 
نامبرده در دعوى اصلى محكوم له واقع گردد هزينه دادرسى از وى دريافت مى گردد 
اين راى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد.
تجاسم عبداله   – تهران  حقوقى  دادگاه   149 شعبه  رئيس            110/20146  

اجرائيه مشخصات محكوم له:غالمرضا مددزاده فرزند مدد مشخصات محكوم عليه:داود 
حاجى اسفنديارى محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره 
بابت  دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال 
از  تاخيرتاديه  بابت هزينه دادرسى و خسارت  ريال  و مبلغ 160/000  اصل خواسته 
تاريخ تقديم دادخواست 96/6/25 لغايت وصول طلب و محاسبه حق الوكاله وكيل طبق 

تعرفه در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى.
 110/19227            مسئول دفتر شعبه 2308 شوراى حل اختالف مجتمع شماره بيست و چهار تهران 

كالسه  به  تقديمى  دادخواست  شرح  به   277 شناسنامه  شماره  به  دباغى  آفاق  خانم   
توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   97071/2301
داده شده كه شادروان سياوش يزدانى به شماره شناسنامه 4070 در تاريخ 96/11/9 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 
فريبرز يزدانى شماره شناسنامه 350 تاريخ تولد 1319/11/15 صادره از تويسركان 
برادر متوفى   2 فروردين يزدانى شماره شناسنامه 7388 تاريخ تولد 1306/11/1 
صادره از تويسركان خواهر متوفى   3 آفاق دباغى شماره شناسنامه 277 تاريخ تولد 
مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك  متوفى   همسر  تويسركان  از  صادره   1317/8/9
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه تقديم دادگاه دارد واال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد.
 110/19226        رئيس شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شوراى حل اختالف تهران

دادنامه
پرونده كالســه 9609982313900322 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان سمنان تصميم نهايى شــماره 9709972311400216- شكات: 
1- آقاى محمد نيستانى فرزند زكريا به نشانى استان سمنان شهرستان سمنان 
شهر سمنان ميدان نگارستان مجتمع نيلوفر 2- آقاى محمدعلى ماجدى فرزند 
يوســف به نشانى شهر سمنان خيابان شهيد باهنر باهنر 13 پالك 6- متهمين: 
1- خانم عاطفه انيس آهنگر فرزند على اكبر به نشانى مهديشهر شهرك انقالب 
فاز يك كوچه پنجم كوالك پالك 8- 2- آقاى مهدى آراسته فرزند محمدرضا به 
نشانى سمنان ميدان امام كوچه شهيد محمديان باهنر 37 پالك 21 ، اتهام ها: 
1- معاونت در انتقال مال غير 2- انتقال مال غير از طريق اجاره ، گردشــكار: 
بــه تاريــخ 1397/3/17 در وقــت فــوق العاده جلســه شــعبه 104 دادگاه 
كيفرى دو شهرســتان ســمنان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه فوق تحت نظر قرار دارد مالحظه مى گردد حســب كيفرخواست شماره 
9710432312700127 مــورخ 1397/1/14 صادره از دادســراى عمومى 
وانقالب شهرستان سمنان براى آقاى مهدى آراسته به اتهام انتقال مال غير از 
طريق اجاره ملك متعلق به آقاى محمدعلى ماجدى به آقاى محمد نيستانى و براى 
خانم عاطفه انيس آهنگر به اتهام معاونت در بزه مارالذكر تقاضاى كيفر شــده 
و پرونده به شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان ارجاع شده است 
جلســه دادگاه در وقت مقرر بدون حضور نماينده دادســتان و با حضور احد از 
متهمان و احد از شكات تشكيل شده است النهايه دادگاه با بررسى جامع اوراق 
و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با 
تكيه بر شرف و وجدان بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى دادگاه) 
در اين پرونده آقاى مهدى آراسته فرزند محمدرضا متهم است به انتقال مال 
غير از طريق اجاره ملك متعلق به آقاى محمدعلى ماجدى به آقاى محمد نيستانى 
و خانم عاطفه انيس آهنگر متهم اســت به معاونــت در بزه انتقال مال غير كه 
حسب كيفرخواســت شــماره 9710432312700127 مورخ 1397/1/14 
صادره از دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان سمنان براى متهمان تقاضاى 
كيفر شــده است شكايت اوليه شكات ( كه متعاقبا اعالم رضايت كرده اند) به 
اين شــرح بوده اســت كه متهم رديف اول با همكارى متهم رديف دوم ملكى را 
كــه متعلق به آقاى محمد على ماجدى اســت و در اجاره متهــم رديف دوم بوده 
اســت به آقاى محمد نيستانى اجاره داده اند اجاره نامه ارائه شده توسط آقاى 
محمد نيســتانى سندى عادى اســت كه به امضاى وى بعنوان مستاجر و امضاى 
فرد ناشناس بعنوان موجر و امضاى متهم رديف اول بعنوان شاهد رسيده است 
متهم رديف دوم در هيچ يك از مراحل تحقيق و دادرســى حاضر نشده و متهم 
رديف اول در مقام دفاع مدعى اســت اين ملك را خانم آهنگر از آقاى ماجدى 
اجاره كرده بود البته من آن زمان نمى دانســتم ملك اجاره اى است من ميدان 
ســعدى مغازه اى واگذار كرده بود به خانم آهنگر و رد قبال آن چك گرفتم كه 
برگشت خورده است بعد از آن من هر روز پاساژ مى رفتم كه جنس هاى خود 
را ببرم ميخواســتم توقيف اموالش را بگيرم خانم آهنگر به من گفت خانه اى 
دارم در نيلوفر كه اگر آن را رهن بدهم پولت را مى دهم من قبل از شاكى يك 
مستاجر برده بودم آنجا كه در باز نمى شد زنگ همسايه را زدم كه آنجا همسايه 
گفت خانه آهنگر نيست خانه ماجدى است به آهنگر زنگ زدم گفت خانه زهرا 
ماجدى است دختر خاله ام است بعد من با شاكى رفتيم خانه را ديديم به اتفاق 
شــاكى و دوستش و آقاى سلطانى كه  دوســت من است همه مى دانند كه من 
از خانم آهنگر طلبكار هستم با نيستانى رفتيم خانم آهنگ و خانم ماجد و يك 
آقايى بودند كه مى گفت شوهر خانم ماجدى است كه  اون خانم امضا كرد خانم 
آهنگر امضا نكرد ، متهم در پاسخ به اين سوال كه كليد را چه كسى در اختيار 
شــما قرار گذاشت اعالم كرده اســت خانم آهنگر و در پاسخ به اين سوال كه 
خانم ماجدى را از كجا مى شناختى؟ اعالم كرده است نديده بودم و نمى شناختم 
وقتى همســايه گفت خانه براى ماجدى است آهنگر گفت ماجدى دختر خاله ام 
است از اول بهت نگفتم چون اگر مى گفتم نمى رفتى دنبال كارهايش و اين طور 
گفتم كه بروى تا طلب خودت هم زنده شود حسب محتويات پرونده و اظهارات 
آقاى محمد نيســتانى شكات قبل از حلول وقت رســيدگى اعالم رضايت كرده 
اند و مال االجاره ماخوذه از آقاى محمد نيســتانى توسط متهم رديف اول به وى 
مســترد شــده و ملك نيز االن در تصرف وى بعنوان مستاجر است  كه آن را از 
آقاى محمد على ماجدى اجاره كرده است دادگاه نظر به دفاعيات موجه متهم در 
اين دادگاه و بشرح اليحه تقديمى و نظر به اينكه اوال خانم عاطفه انيس آهنگر 
در ملك مورد ادعا مستاجر بوده است و به فرض كه وى ملك را به آقاى محمد 
نيستانى اجاره داده باشد اقدام وى تخلف از شروط قرارداد اجاره فيمابين وى 
و آقاى محمد على ماجدى و نتيجتا معامله فضولى است نه انتقال منافع مال غير 
چرا كه براى وقوع بزه معنونه عالوه بر ركن مادى آن كه همانا انتقال منافع مال 
متعلق به غير است ركن معنوى بزه يعنى سوء نيت انتقال دهنده نيز مى بايست 
احراز شود و يكى از تفاوت هاى بزه انتقال مال غير با معامله فضولى مى تواند 
فقد سوء نيت انتقال دهنده در فرض معامله فضولى باشد ثانيا قرار داد اجاره 
ارائه شــده توسط شاكى به امضاى متهم رديف اول نرسيده است و از آنجا كه 
انتقال بــا امضاى قرارداد محقق مى گردد و اقداماتــى مانند تبليغ براى اجاره 
دادن ملك و نشان دادن آن به مشترى از جمله مقدمات غيرضرورى عقد اجاره 
اســت فلذا مباشــرت متهم رديف اول در وقوع بزه محرز نيست نتيجتا دادگاه 
بزهكارى متهمان را محرز ندانســته و مســتندا به ماده 4 قانون آيين دادرسى 
كيفرى حكم به برائت متهمان از اتهامات انتســابى صادر و اعالم مى نمايد راى 
صــادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 

استان سمنان مى باشد. 
رئيس شعبه 104 كيفرى دو سمنان – بلوچى

دادنامه
پرونده كالســه 9409988404301003 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709978401400238- شــاكى: آقاى ناصر كريمى فرزند فيض اله به نشــانى روانسر 
هواشناسى واحد آپارتمان بسيجيان بلوك 2385 واحد 2- متهم: آقاى لقمان مظفرى به نشانى روانسر خ پاسداران 
روبروى زيبا پارك ، اتهام ها: 1- كالهبردارى و خيانت در امانت 2- تحصيل مال از طريق نامشروع 3- سرقت آهن 
آالت (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى لقمان مظفرى فرزند عبدالمجيد اهل و ساكن روانسر فعال مجهول المكان 
و متوارى تحت عنوان فروش (انتقال) مال غير-جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شكايت آقاى ناصر كريمى 
فرزند فيض اله با اين توضيح كه شاكى بر اساس عريضه تقديمى خويش چنين مرقوم داشته است كه جهت انجام 
امور ساخت و ساز ساختمان خود طى دو مرحله از  شهرستانهاى كرمانشاه و كامياران اقدام به خريد آهن آالت به 
شــرح تصوير صفحه 7 پرونده نموده كه به علت نامســاعد بودن وضعيت جوى آب و هوا ، اقالم مذكور را در واحد 
مرغدارى حوالى روستاى بله ژين روانسر تخليه و به عنوان امانت آنرا به متهم (به عنوان نگهبان مرغدارى) سپرده 
تا پس از مســاعد شــدن وضعيت جوى نسبت به انتقال آن اقدام نمايد با مراجعت شاكى جهت انتقال آهن آالت ، 
مشاهده ميشود كه تمامى آهن آالت توسط مشاراليه به محل نامعلوم منتقل و به فرد يا افراد ناشناس به فروش 
ميرسد ارزش ريالى آهن  آالت 28/200/000 تومان اعالم شده است به روايت مدارك حاصله متهم آهن آالت 
مذكور را به فردى به نام فرزاد رضايى با ارائه فاكتور خريد از سوى متهم به فروش ميرساند و شاكى آن مدارك 
را مجعول اعالم ميدارد و با ارجاع موضوع به كارشــناس دادگســترى در رشــته تشخيص جعل اصالت خط امضاء و 
اثر انگشــت و بنا به اعالم نظر كارشــناس مربوطه به شــرح صفحه 119 پرونده عدم تطابق خطوط نمونه امضائات 
و مهــر محــرز ميگردد اظهارات مطلعين و شــهود در نحوه تخليــه ، بارگيرى آهن آالت خريد آهــن آالت در پرونده 
موجود اســت متهم در طول مراحل تحقيقاتى و دادرســى در جلسات حاضر نشــده و با وصف ابالغ از طريق جرايد 
كثيراالنتشــار دفاعى بعمل نياورده اســت دادسراى عمومى و انقالب به شرح قرار صادر شده به شماره 95/684 
مورخ 95/11/2(صفحه 127 پرونده) در خصوص اتهام آقاى فرزاد رضايى مبنى بر جعل فاكتور و خريد مال غير 
و اتهام آقاى جبار محمدى مبنى بر مشاركت در كالهبردارى و اتهام آقاى لقمان مظفرى مبنى بر خيانت در امانت و 
تحصيل مال مشروع قرار منع تعقيب صادر نموده است كه اين قرار مورد اعتراض شاكى قرار گرفته است دادگاه 
در رسيدگى به قرار منع تعقيب صادر شده با توجه به اوراق و محتويات پرونده مفاد شكايت شاكى دفاعيات بعمل 
آمده نظر به اينكه دليل و مدركى كه موجبات نقض قرار صادر شــده را فراهم ســازد ارائه نشده مستند به ماده 
273 قانون آيين دادرســى كيفرى دادنامه معترض عنه را عينا تاييد مى نمايد در باب رســيدگى به اتهامات متهم 
لقمان مظفرى تحت عناوين مجرمانه فروش و انتقال مال غير جعل فاكتور و استفاده از فاكتورهاى جعلى توجها به 
شكايت شاكى ، گزارش مرجع انتظامى ، گواهى شهود و مطلعين ، نظر كارشناس رسمى دادگسترى در رشته جعل و 
خط شناسى خوددارى متهم از حضور در جلسات دادسرا و دادگاه و عدم ارسال اليحه دفاعيه با وصف احصار وى از 
طريق جرايد كثيراالنتشار با احراز قطعيت وقوع جرم و علم و آگاهى وى از مجرمانه بودن رفتارهاى فوق و با اعمال 
قواعد رفتارى در تعدد جرم كه ضرورت مجازات اشــد را ايجاب مى نمايد مستند به مواد 19-18-14-12-2-
134-144 قانون مجازات اســالمى 1392 و مواد 523-536 قانون مجازات اســالمى 1375 و راى وحدت رويه 
شماره 1188 مورخ 1336/3/30 و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير 1308 و ماده 1 قانون تشديد 
مجازات مرتكبين كالهبردارى ارتشاء و اختالس مصوب 1364 حكم محكوميت متهم را به شرح زير صادر مى نمايد 
1- از باب جعل و استفاده از سند مجعول كه بنا به راى وحدت رويه مذكور بايد متهم به ارتكاب دو جرم محكوم 
شود به دو فقره حبس به مدت دو سال 2- از باب انتقال و فروش مال غير به هفت سال حبس تعزيرى و پرداخت 
جزاى نقدى معادل مال ماخوذه و رد اصل مال (در صورت عدم وجود اصل يا تعذر در رد اصل به پرداخت مثل يا 
قيمت آن ملزم ميشود شايان ذكر است از ميان مجازاتهاى مذكور صرفا مجازات اشد قابل اعمال است و اگر اين 
مجازات بنا به يكى از علل قانونى تقليل ،  تبديل يا غيرقابل اجرا شــود مجازات اشــد بعدى اجرا مى شود مجازات 
رد اصل مال (يا مثل يا قيمت) در هر حال قابليت اجرائى دارد راى دادگاه در تاييد قرار منع تعقيب كه از ســوى 
دادســرا صادر گرديده قطعى و راى محكوميت متهم غيابى و وفق مقررات قابل واخواهى و تجديدنظر خواهى در 

دادگاه صالحه مى باشد.
دادرس على البدل دادگاه عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (مورد وثيقه)
شــماره آگهى:139703929116000007- شــماره پرونــده: 139604029105000241- به موجب 
پرونده اجرائى كالســه 9600077 له بانك مهر اقتصاد سمنان به نشانى سمنان ميدان معلم جنب بوستان معلم 
عليه حسين سيف عليان فرزند عباس به شماره ش ش 251 و كدملى 5309896724 به نشانى مهديشهر خيابان 
صاحب الزمان كوچه شهيد حسين همتى پ 6 برابر سند رهنى به شماره 105385 مورخ 1393/1/26 تنظيمى 
در دفترخانه اســناد رســمى شماره يك سمنان پالك ثبتى 944 به مســاحت 119/5 مترمربع واقع در بخش سه 
مهديشهر به مالكيت حسين سيف عليان به نشانى مهديشهر خيابان شيخ محمود استعالمى كوچه شهيد حسن همتى 
كدپســتى 48351-35617 كه ســند مالكيت آن ذيل ثبت 688 صفحه 167 دفتر جلد 7 با حدود و مشــخصات 
شــماال بطول 9/10 متر ديوار اشــتراكى با خانه 943 و شرقا بطول 12/95 متر درب و ديواريست به كوچه عام و 
جنوبا اول بطول 5 متر ديوار اشــتراكى با خانه 945 دوم كه غربى اســت بطول 2/15 متر ســوم بطول 3/70 متر 
ديوار اشتراكى با خانه 951 چهارم ديوار اشتراكى با خانه 952 و غربا بطول هاى 4/70 متر و 6/20 متر به ديوار 
خانه 954 صادر گرديده است در قبال مبلغ 704/156/432 (هفتصد و چهار ميليون و صد و پنجاه و شش هزار 
و چهارصد و ســى و دو) ريال اصل طلب ومبلغ 84/963/335 (هشــتاد و چهار ميليون و نهصد و شــصت و ســه 
هزار و سيصد و سى و پنج) ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1396/3/20  از تاريخ 1396/3/20 به بعد 
روزانه مبلغ 590058 (پانصد و نود هزار و پنجاه و هشــت) ريال به جمع بدهى تا تاريخ وصول اضافه مى گردد 
كه پس از طى تشريفات قانونى و عدم ايفاى تعهدات توسط بدهكار و با درخواست بستانكار جهت وصول مطالبات 
خود درخواست ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك 944 واقع در بخش سه مهديشهر كه پس از استعالم از شعبه 
امالك و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناس تشريح گرديده است. 
ششــدانگ پالك فوق به صورت يك واحد مســكونى يك طبقه با زيربناى كل 113/42 مترمربع (شــامل 57/82 
مترمربع زيربناى قديمى آجرى ديوار باربر با سقف طاق ضربى با قدمت بيش از 20 سال و 55/60 متر مربع زير 
بناى جديد با سيستم سازه اى ديوار باربر و شناژهاى قائم و افقى با سقف تيرچه بلوك با قدمت حدود 13 سال) 
به مساحت 119/5 مترمربع ميباشد نماى ساختمان سيمان سفيد تخته ماه اى بوده و درب و پنجره هاى فلزى است 
اعيانى پالك شــامل هال مجزاى عمومى و خصوصى و يك اتاق خواب و آشــپزخانه با كابينت فلزى و آبگرمكن گازى 
، گرمايش بخارى ، ســرمايش كولر و ســرويس بهداشتى كاشيكارى شــده و كف هال و پذيرائى سراميك و داراى 
انشعابات آب و برق و گاز مستقل مى باشد كه با تمامى موقعيت و قدمت ششدانگ برابر نظريه كارشناس رسمى 
دادگســترى به شــماره وارده 6000276 مورخه 1397/2/20 به مبلغ 709/011/000 (هفتصد و نه ميليون 
و يازده هزار) ريال ارزيابى گرديده اســت و مزايده از مبلغ فوق شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى واگذار 
خواهد شد و بستانكار طى شماره نامه 1560 مورخ 1397/2/26 اعالم نموده كه هيچ گونه وجهى از طرف بدهكار 
پرداخت نگرديده است و ملك مورد رهن داراى بيمه تا مورخ 1398/1/27 مى باشد. در ضمناً در روز مزايده نيم 
عشر اجرايى و حق مزايده وساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجراء 
نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص 
نبوده بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در روز چهارشــنبه مورخ 1397/4/6 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل 
اجراى ثبت مهديشــهر به نشــانى خ ملت اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش 
نقدى بوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند در صورتيكه ملك 
باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد 
مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شركت 
خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت در جلسه براى عموم 
آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت 

و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/3/20
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر- روحانى

اگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 96-678 شوراى حل اختالف 
خواهان: جعفر قنبرى فرزند گل محمد ســاكن لردگان-روســتاى كهيانخوانده: مرتضى ســيروس- مجهول 
المكانخواسته: مطالبه وجه سفتهوقت رسيدگى: 97/4/17 ساعت 9/00 -خواهان دادخواستى به خواسته مذكور 
در مورخه 97/3/12 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 96-678 ثبت 
گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود.
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 8شهرستان لردگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پيام احمدى فرزند 
شــاكى آقاى / خانم دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609988320000927 شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/13 ســاعت 9/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون ائين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/423
(متصدى امور دفترى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت
فهيمه چراغى احد از ورثه مرحوم بلور روســتايى با تسليم دو برگ استشهاد محلى كه در دفتر اسناد رسمى 
شماره 1 مالير گواهى گرديده مدعى گرديده است كه سند مالكيت ششدانگ پالك 13796 فرعى 8214 از 2043 
اصلى واقع در بخش 1 مالير شماره ثبت 51168 دفتر 351 صفحه 267 به شماره سريال 213275 سرى الف 89 
صادر گرديده در اثر سهل انگارى مفقود گرديده لذا به استناد تبصره الحاقى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
اعالم تا در صورتيكه كسى مدعى انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ اين آگهى به مدت 10 
روز اعتراض كتبى خود را به اداره ثبت اسناد و امالك مالير اعالم در غير اين صورت پس از انقضا مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى اقدام و سند مالكيت از درجه اعتبار ساقط و باطل تلقى مى گردد. م الف/215
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عبدالحسين كاظمى فرزند غالمعلى داراى شناسنامه شماره 1 صادره از نهبندان 
به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 970118 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان طوبى حيدرى جهانتيغى فرزند يوسف به شناسنامه 152 صادره زاهدان در تاريخ 
1393/9/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى 
با مشــخصات فوق الذكر همســر متوفيه 2- مجيد كاظمى فرزند عبدالحسين به ش ش 12614 صادره از زاهدان 
فرزند متوفيه 3- محســن كاظمى فرزند عبدالحسين به ش ش 3610784938 صادره از زاهدان فرزند متوفيه 
4- مــژگان كاظمى فرزند عبدالحســين به ش ش 9052 صادره از زاهــدان فرزند متوفيه 5- مريم كاظمى فرزند 
عبدالحسين به ش ش 2109 صادره از زاهدان فرزند متوفيه ، 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 شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/656
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

قرار تامين خواسته
به تاريخ 96/12/26- شــماره قرار: 767- كالسه پرونده: 771/96- مرجع رسيدگى : حوزه 115 شوراى 
حل اختالف تويسركان ، خواهان: آقاى على بيات فرزند رحيم تويسركان روستاى سيد شهاب ، خوانده/ خواندگان: 
آقاى حســن ابدان فرزند اكبر مجهول المكان ، خواســته: صدور قرار تامين خواسته ، گردشكار: خواهان بشرح باال 
بطرفيت خوانده دادخواســتى بخواسته فوق  اقامه و درخواســت رسيدگى و صدور قرار تامين خواسته به استناد 
(مدارك موجود در پرونده) را نموده اســت كه پس از قبول دادخواســت و ثبت به كالســه فوق حوزه در وقت فوق 
العاده بتصدى امضا كنندگان زير و در حضور خواهان / خوانده تشكيل با بررسى اوراق پرونده بشرح زير مبادرت 
به صدور راى مى شود ( قرار تامين خواسته) نظر به اينكه خواهان با تقديم درخواست تقاضاى صدور قرار تامين 
خواســته به استناد تصوير مصدق چك هاى شــماره 484510 مورخ 96/11/28 و 484511 مورخ 96/10/29 
نموده اســت چون اركان و شــرايط درخواست فراهم مى باشد لذا شورا به اســتناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 
108 و ماده 117 قانون آئين دادرسى مدنى قرار تامين خواسته معادل مبلغ 50/000/000 ريال از اموال خوانده 
بالمناصفه تا پايان رســيدگى صادر و اعالم مى دارد اين قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض 

در اين حوزه مى باشد. م الف/23
حوزه 115 شوراى حل اختالف تويسركان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بيگ محمد زين الدينى داراى ش ش 5259294572 متولد 1347 به شــرح دادخواســت به كالســه 
23/97 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خان محمد زين الدينى 
به شناسنامه 331 متولد 1308 در تاريخ 1380/3/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- خير محمد زين الدينى دارنده ش ش 5259702735 متولد 1340 صادره از حوزه 
3 نيك شهر 2- بيگ محمد زين الدينى دارنده ش ش 5259294572 متولد 1347 صادره از حوزه 3 نيك شهر 
3- در محمد زين الدينى دارنده ش ش 5259717597 متولد 1348 صادره از حوزه 3 نيك شهر 4- مريم زين 
الدينى دارنده ش ش 5259724658 متولد 1352 صادره از حوزه 3 نيك شهر 5- آمنه زين الدينى دارنده ش 
ش 5259243676 متولد 1357 صادره از حوزه 8 چابهار 6- امينه زين الدينى دارنده ش ش 5259912454 
متولد 1361 صادره از حوزه 3 نيك شهر، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به 

اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد شد. م الف/638
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

متن آگهى
محكوم له : آقاى ســعيد صباح- محكوم عليه : بابك نيك نام - پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوسيله 
به آقاى بابك نيك نام كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه هشتم محاكم حقوقى 
كرمان در پرونده كالســه 960142 به موجب دادنامه شــماره 9609973870101487 مــورخ 1397/03/12 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 550/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى و پرداخت حق 
الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و همچنين پرداخت خســارت تاخير تاديه مبلــغ مذكور از تاريخ مندرج در چك تا 
تسويه كامل بدهى در حق محكوم له آقاى سعيد صباح گرديده است . پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى 
اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد . بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم ، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له ، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه 
صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار درج مى 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراى 

احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود . م.الف: 513
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان – هما متين

آگهى ابالغ اجراى صيغه طالق
ش پ:1646 آقاى ناصر شاه نظرى ثانى پيرو دو مرحله اخطار ثبت طالق و عدم حضور شما در دفترخانه طالق 
شــماره 5 رامســر صيغه طالق در حضور شهود در تاريخ 96/11/29 باشماره ثبت 710 از نوع بائن به ثبت رسيده 

است.مراتب جهت اطالع و ثبت در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف97/220/25
سردفتر ثبت طالق شماره 5 رامسر-رضاصائبى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به عباس قنبردوست ف محمد
خواهان ثريا طالش ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده عباس قنبردوســت ف محمد به خواسته الزام 
به تنظيم سندرســمى ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9509981942100304 شعبه اول دادگاه 
عمومى(حقوقى) رامسر ثبت و وقت رسيدگى 97/6/7 ساعت 11 تعيين گرديد. حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
پرونده هاى 950309 و 950622 و 961025 شــعبه اول حقوقى و اســتماع گواهى گواهان خواهان ثريا طالش 

ابراهيمى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى شــركت بيمه ايران به طرفيت محمد ذوقى ميانده به خواســته مطالبه وجه و غيره كه تحت 
كالسه پرونده 960651 به ثبت رسيده و در جريان رسيدگى مى باشد بدين وسيله در راستاى اعمال ماده 73 ق آ 
د م به خوانده مجهول المكان يادشده ابالغ مى شود در روز يكشنبه 97/4/24 ساعت 10  صبح جهت رسيدگى در 
دادگاه حاضر شويد . عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.توجه : چنانچه ثبت نام ثنا شده 
ايد با مراجعه به دفتر شعبه و انتقال اطالعات از صدور ابالغيه هاى مكانيزه(كاغذى) بعدى جلوگيرى به عمل آوريد 
وچنانچه ثبت نام ثنا نشــده ايد حتما اقدام به ثبت نام نموده و با مراجعه به دفتر شــعبه اقدام به انتقال اطالعات 
نماييد زيرا انجام هرگونه خدمات قضايى منوط به ثبت نام ثنا مى باشــد در غير اين صورت شــعبه پاســخ گوى شما 

نخواهد بود. نشانى حضور:رامسر-بلوار معلم-دادگسترى رامسر-شعبه سوم حقوقى.م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سروش

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى مرتضى كريمى به طرفيت منصور-مرتضى-حميد-ناصر-فرهاد-جواد-عنايت-حســين-

نرجس خاتون-مرضيه-مريم-صغرى-كبرى-سيما-رقيه-زيبا و هما جملگى حياتبخش و غيره به خواسته الزام به 
تنظيم سند رسمى كه تحت كالسه پرونده 960569 به ثبت رسيده و در جريان رسيدگى مى باشد بدين وسيله در 
راستاى اعمال ماده 73 ق آ د م به خواندگان مجهول المكان يادشده ابالغ مى شود در روز يكشنبه 97/4/24 ساعت 
11صبح جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد . عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.توجه 
: چنانچه ثبت نام ثنا شده ايد با مراجعه به دفتر شعبه و انتقال اطالعات از صدور ابالغيه هاى مكانيزه(كاغذى) بعدى 
جلوگيرى به عمل آوريد وچنانچه ثبت نام ثنا نشــده ايد حتما اقدام به ثبت نام نموده و با مراجعه به دفتر شــعبه 
اقدام به انتقال اطالعات نماييد زيرا انجام هرگونه خدمات قضايى منوط به ثبت نام ثنا مى باشد در غير اين صورت 
شعبه پاسخ گوى شما نخواهد بود. نشانى حضور:رامسر-بلوار معلم-دادگسترى رامسر-شعبه سوم حقوقى.م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سروش

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى محمدقادر عبدا... زاده به طرفيت فاطمه علمشاهى و غيره به خواسته الزام به تنظيم سند 
رســمى كه تحت كالســه پرونده 960640 به ثبت رســيده و در جريان رسيدگى مى باشد بدين وسيله در راستاى 
اعمال ماده 73 ق آ د م به خوانده مجهول المكان يادشــده ابالغ مى شــود در روز شنبه 97/4/23 ساعت 10صبح 
جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد . عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.توجه : چنانچه 
ثبت نام ثنا شده ايد با مراجعه به دفتر شعبه و انتقال اطالعات از صدور ابالغيه هاى مكانيزه(كاغذى) بعدى جلوگيرى 
به عمل آوريد وچنانچه ثبت نام ثنا نشده ايد حتما اقدام به ثبت نام نموده و با مراجعه به دفتر شعبه اقدام به انتقال 
اطالعات نماييد زيرا انجام هرگونه خدمات قضايى منوط به ثبت نام ثنا مى باشد در غير اين صورت شعبه پاسخ گوى 

شما نخواهد بود.نشانى حضور:رامسر-بلوار معلم-دادگسترى رامسر-شعبه سوم حقوقى.م/الف
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى رامسر-سروش

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول 
در پرونده كالسه 960088 اجراييه محكوم عليه على محمدى به پرداخت 7668000 ريال بابت اصل خواسته 
و نيز پرداخت هزينه هاى اجرايى در حق محكوم له محمد حسين پور صفر و پرداخت نيم عشر دولتى محكوم گرديده 
 BRESCIA26FFMET است. محكوم له جهت پرداخت محكوم به يك دستگاه پكيج مدل 2011 با مشخصات ظاهرى
با باركد E74211310042 واقع درسلمانشــهر مقابل رســتوران فرزين خ صفائيه جنب آتش نشانى تهويه بسيط 
شمال را تعرفه نموده كه پكيج ديوارى فن دار گاز سوز با فشار كارى 20MBAR به انضمام مشخصات فوق الذكر 
فاقد ضمانتنامه مى باشد. الزم به ذكر است كه اين محصول از توليدات گروه توليدى صنعتى بازرگانى آريواستون 
مى باشد كه نمايندگى انحصارى محصوالت گرمايشى و سرمايشى گئومات ايتاليا را دارد . كارشناس منتخب دادگاه 
ارزش دســتگاه توقيفى را به مبلغ 29,500,000 ريال برآورد نموده اســت.اين اجرا در نظر دارد تا دســتگاه پكيج 
توقيفى را به صورت حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد به تاريخ 97/4/10 روز يكشنبه از 
ساعت 10-9 صبح به فروش رساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته 
خواهد شد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از دستگاه توقيفى به دفتر اجراى 

احكام مدنى دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

ابالغ به آقاى داوود جمشيدى
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه) 

به موجب پرونده اجرايى مهريه به كالسه 9600020 له منصوره حسن پور بريجانى عليه داود جمشدى مقدار 
ســه دانگ مشــاع از شش دانگ عرصه واعيانى يك دســتگاه آپارتمان تحت پالك 8101 فرع از 619 فرعى از 57 
اصلى بخش 18 به آدرس نكا خيابان انقالب كوچه شــهيد صدرى به مســاحت 69/53 مترمربع واقع در طبقه دوم 
به انضمام تراس غيرمسقف منضم قطعه تفكيكى به مساحت 28مترمربع با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و 
مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايى آن ذيل ثبت 14692 صفحه 299 دفتر جلد 105 به 
نام داود جمشيدى ف ابوالقاسم باشماره چاپى 316638 صادر و تسليم گرديد با حدود و مشخصات به شرح: شماال 
اول به طول 3/85 متر ديوار اســت به فضاى مغازه قربان گلدوســت دوم به طول 3/50 متر ديوار است به فضاى 
متصرفى سيد اسماعيل قربانى شرقا به طول 8/10 متر ديوار است به فضاى متصرفى قربان قلندرى جنوبا اول به 
طول 3 متر ديوار است به نورگير مشترك دوم به طول 1/20 متر ديوار است سوم به حالت شرقى به طول 2/10 
متر ديوا راست كه دو قسمت اخير محدود است به فضاى راه پله مشترك چهارم به طول 6/30 متر ديوار است به 
فضاى راه پله غير مســقف اختصاصى همين واحد غربا اول به طول 1/35 متر ديوار اســت به فضاى كوچه 6 مترى 
دوم به حالت شمالى به طول 3/25 متر درب و ديوار است سوم به طول 8/55 متر پنجره و درب و ديوار است هردو 
قسمت محدود است به فضاى تراس غيرمسقف، سقف آن پشت بام مشاعى است كف آن با سقف واحد طبقه تحتانى 
مشاعى است كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 220,000,000 ريال ارزيابى شده است.ملك در قيد رهن نمى 
باشد.مشخصات اجمالى ملك: ساختمان داراى اسكلت فلزى قديمى و پنجره هاى آلومينيومى است سيستم گرمايش 
بخارى گازى و نماى ساختمان نرمه كشى با سيمان و بام ساختمان شيروانى و پوشش ازبست سيمانى ايرانيت دارد 
داراى امتيازات آب و برق و گاز اســت كه برابر گزارش مامور اجرا ملك مزبور در تصرف مســتاجر مى باشــد . پالك 
فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه 1397/4/20 در اداره ثبت اســناد و امالك نكا شــعبه اجرا واقع در نكا  
جنب توپخانه از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 220,000,000 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 يا 
حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده است و نيز 
در صورت وجود مازدا،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم 
عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رســمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از 
تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. ((( ابالغ به آقاى داوود جمشيدى صحيح مى باشد.))).(تاريخ 

انتشار :يكشنبه 97/3/20 ). م/الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى حصر وراثت
آقا عزت اله اســدى وارمى ف عطراله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970071 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سيده خانم موسوى ششكى ف ميراسداله 
ش ش 116 صادره ســارى در تاريخ 97/1/27 در شهرســتان مياندورد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-عزت اله ش ش 25   2-عبداله ش ش 50   3-عليرضا ش ش 77   4-ننه گل ش ش 
39   5-ماه گل ش ش 49   6-مكرمه ش ش 1506   7-فاطمه ش ش 78   8-عباسعلى ش ش 3  همگى اسدى 
وارمى   نام پدر: عطراله –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/36
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

دادنامه
پرونده:9609981921900311 دادنامه:9709971920900095 شــاكى: حسام نيك فرجام ف يوسف 
متهمين:1-سوسن نجفى2-ناصر امينى فرزانه اتهام:تهديد ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام1-سوسن نجفى كنگر 
شاهى متوارى داير به توهين2-ناصر امينى فرزانه متوارى داير به تهديد نفسانى دادگاه باتوجه به شكايت شاكى 
و شهادت شهود و مفاد كيفرخواست صادره از دادسرا و متوارى بودن متهمان بزه انتسابى را محرز و مسلم دانسته 
با انطباق عمل ارتكابى متهم رديف اول را به پرداخت 1,000,000 ريال جزاى نقدى و متهم رديف دوم را به تحمل 
10 ضربه شالق محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 

سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خواهد بود.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو تنكابن-عبداله اقبالى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه) 
به موجب پرونده اجرايى مهريه به كالسه 9600020 له منصوره حسن پور بريجانى عليه داود جمشدى مقدار 
ســه دانگ مشــاع از شش دانگ عرصه واعيانى يك دســتگاه آپارتمان تحت پالك 8101 فرع از 619 فرعى از 57 
اصلى بخش 18 به آدرس نكا خيابان انقالب كوچه شــهيد صدرى به مســاحت 69/53 مترمربع واقع در طبقه دوم 
به انضمام تراس غيرمسقف منضم قطعه تفكيكى به مساحت 28مترمربع با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و 
مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايى آن ذيل ثبت 14692 صفحه 299 دفتر جلد 105 به 
نام داود جمشيدى ف ابوالقاسم باشماره چاپى 316638 صادر و تسليم گرديد با حدود و مشخصات به شرح: شماال 
اول به طول 3/85 متر ديوار اســت به فضاى مغازه قربان گلدوســت دوم به طول 3/50 متر ديوار است به فضاى 
متصرفى سيد اسماعيل قربانى شرقا به طول 8/10 متر ديوار است به فضاى متصرفى قربان قلندرى جنوبا اول به 
طول 3 متر ديوار است به نورگير مشترك دوم به طول 1/20 متر ديوار است سوم به حالت شرقى به طول 2/10 
متر ديوا راست كه دو قسمت اخير محدود است به فضاى راه پله مشترك چهارم به طول 6/30 متر ديوار است به 
فضاى راه پله غير مســقف اختصاصى همين واحد غربا اول به طول 1/35 متر ديوار اســت به فضاى كوچه 6 مترى 
دوم به حالت شمالى به طول 3/25 متر درب و ديوار است سوم به طول 8/55 متر پنجره و درب و ديوار است هردو 
قسمت محدود است به فضاى تراس غيرمسقف، سقف آن پشت بام مشاعى است كف آن با سقف واحد طبقه تحتانى 
مشاعى است كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 220,000,000 ريال ارزيابى شده است.ملك در قيد رهن نمى 
باشد.مشخصات اجمالى ملك: ساختمان داراى اسكلت فلزى قديمى و پنجره هاى آلومينيومى است سيستم گرمايش 
بخارى گازى و نماى ساختمان نرمه كشى با سيمان و بام ساختمان شيروانى و پوشش ازبست سيمانى ايرانيت دارد 
داراى امتيازات آب و برق و گاز اســت كه برابر گزارش مامور اجرا ملك مزبور در تصرف مســتاجر مى باشــد . پالك 
فوق از ســاعت 9 الى 12 روز چهارشــنبه 1397/4/20 در اداره ثبت اســناد و امالك نكا شــعبه اجرا واقع در نكا  
جنب توپخانه از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 220,000,000 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 يا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
صورت وجود مازدا،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. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى 

در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/3/20 ).م/الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى مزايده 
شــماره مزايده:139704310371000003 به موجب پرونده اجرايى كالســه فوق 5 دانگ و 24 سير و 8 
مثقال مشــاع عرصه به انضمام شــش دانگ اعيانى يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1500مترمربع ذيل 
ثبت 5080 صفحه 181 جلد 37 به شــماره چاپى 550719 با مالكيت شركت تعاونى توليدى قارچ صدف پرور نكا 
صادر سپس طبق سند رهنى شماره 75891-1386/7/25 دفترخانه 344 نكا در رهن بانك قرار گرفته، طبق نظر 
كارشناس رسمى به مبلغ 1,350,000,000 ريال ارزيابى شده محدود به حدود شماال به طول 20 متر درب و ديوار 
است به كوچه شرقا به طول 75 متر ديوار است به متصرفى سيد ميرزا عزيزى جنوبا به طول 20 متر ديوار است به 
متصرفى آقايان عزيزى غربا به طول 75 متر ديوار است بن بست به كوچه، كليه مجاورين جز باقيمانده پالك اصلى 
بخش 9 مى باشد وضعيت اجمالى ملك داراى امكانات آب وبرق و گاز مى باشد .ارتفاع سالن در ميانه 4/70 متر و 
در كناره ها 3/35 متر اســت نماى ضلع شــرق بر روى مرز شرقى با همسايه ساخته شده و ساختمان از ضلع جنوب 
به فاصله 1 تا 2/5 متر احداث شده است.شيب عمومى زمين به سمت شمال بوده و پالك فوق در تصرف مالك مى 
باشد.اين پالك از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 97/4/4 در اداره ثبت استاد وامالك نكا واحد اجراى اسناد رسمى 
از طريق مزايده به فروش مى رســد.مزايده از مبلغ 1,350,000,000 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 يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازدا،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. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.(تاريخ انتشار :يكشنبه 97/3/20 ).م/الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك نكا-  محمدمهدى قليان

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى محمد سرمدى ف محمدتقى با ارائه دو برگ استشهاديه 39808-97/3/10 كه به تاييددفترخانه 86 
آمل رســيده طى تقاضاى وارده به شــماره 97/7261-97/3/10 اعالم داشــته كه اصل ســند مالكيت به شماره 
چاپى 743783ج92 پالك شــماره 57020 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 3 ثبت آمل ســند مالكيت ذيل ثبت 
67058ص14ج331 به نام محمد ســرمدى ف محمدتقى صادر و ســابقه ثبت دارد و برابر ســند رهنى به شــماره 
88273-94/11/3 دفترخانــه 86 آمل در رهن بانك مســكن شــعبه رضوان آمل قــرار دارد و در اثر جابه جايى 
مفقود شــده رانموده اســت كه در اجراى مــاده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر اين آگهى در 
روزنامه كثيراالنتشــار در يك نوبت مى گردد چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود 
مى باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
بــه ايــن اداره اعالم نمايند.چنانچه پس ازاتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد 

نمود.م/الف96/150/356
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مهدى آشفته ف على با وكالت حامد صفرى نودهى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مهدى 
زاهدپور ف موســى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 2/96/723 شوراى سارى 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 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 
97/4/27 ساعت 9:30 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
آقاى مهدى آشفته ف على با وكالت حامد صفرى نودهى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت عادل 
زبيدى ف ســاجت تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 2/96/724 شوراى ســارى 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 
شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 
97/4/27 ســاعت 9 در شعبه 2 شــوراى 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
موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت 1-ميثم اسالمى وركى ف 
بختيار 2-رضا اسالمى وركى ف محسن3-عليرضا اسالمى وركى ف رمضان تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 
8/97/150 شوراى سارى 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 شوراى حل اختالف سارى نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/4/27 ســاعت 9 در شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت بهادر جديد نورى ف 
مهرداد تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 8/97/146 شوراى سارى 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 شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 97/4/27 
ســاعت 10:30 در شــعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه هشتم شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :3/96/383 محكوم له: على اكبر شعبانى وركى ف مراد با وكالت نيره السادات عمادى محكوم عليه: آيت 
ا... شوشترى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 760-96/10/11 شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت پنجاه و هشــت ميليون و دويست و پنجاه و دو هزاروششصدوپانزده 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هفتصدونودوهشت هزارويكصدوشصت ريال بابت هزينه دادرسى و دو ميليون 
و نودوهفــت هزارونودچهارريال بابت حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از تاريــخ 96/5/29 تا اجراى حكم 
براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت مبلغ 
2912630,75 ريال به عنوان نيم عشر دولتى. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 
34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى –عبدالحسين مبينى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد رحيم سلطانى دهدوئى ف ميرقاسم
ش بايگانى شــعبه:970141 خواهان عبدالكريم عالئى دادخواســتى به طرفيت خوانده سيد رحيم سلطانى 
به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982074000141 شعبه 10 شوراى حل 
اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 97/4/25 ساعت 10 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به 1-فريبا آهنگرى 2-خسرو آهنگرى
ش بايگانى شــعبه:970140 خواهان عبدالكريم عالئى دادخواســتى به طرفيــت خواندگان فريبا آهنگرى و 
خسرو آهنگرى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982074000140 شعبه 10 
شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/4/25 ساعت 9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له : محمد اسالمى فرزند رضا به نشانى شهركرد –شهرستان باباحيدر-خ قلعه محكوم به : 
بموجب دادنامه شماره 9509973852300795 مورخ 95/7/12 شوراى حل اختالف لردگان شعبه سوم كه وفق 
دادنامه شماره  شعبه  دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديده است به پرداخت مبلغ 
يكصد و بيست ميليون ريال به عنوان  اصل مبلغ سفته و همچنين مبلغ دو ميليون و سيصد و ده هزار ريال به عنوان 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 94/9/24 لغايت زمان اجراى حكم كه در 
حق خواهان و همچنين پرداخت نيم عشر هزينه دولتى بابت حق الوكاله در حق صندوق دولت.  مشخصات محكوم 
عليه: پوالد پورك فرزند سيف اهللا به نشانى مجهول المكان.محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى 
كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن 
براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا 
قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال 
كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى 
مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ 

اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
 محل امضاء دبير شورا              محل امضاء قاضى شورا

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 970288
دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهربه موجب كيفرخواست شماره   9710432880000768 
درپرونده كالسه 9609982883900890براى مير احمد حسينى به اتهام سرقت گوسفند تقاضاى كبفرنموده 
كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع ووقت رســيدگى براى مورخه 1397/04/27ساعت 9:00تعيين 
گرديــده اســت باعنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم ودراجراى مقــررات ماده344قانون 
آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت منتشرتا متهم دفاع ازاتهام انتسابى دروقت مقرردردادگاه حاضر گردد. 

بديهى است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م الف 529 
 متصدى اموردفترشعبه 103 دادگاه كيفرى2 اسالمشهر

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه 970298
دادسراى عمومى وانقالب شهرستان اسالمشهربه موجب كيفرخواست شماره   9710432880000776 
درپرونــده كالســه 9609982883101277بــراى قربانعلــى خزايــى فرزنــد محمدرضــا بــه اتهام ســرقت 
اينترنتــى تقاضــاى كبفرنمــوده كه رســيدگى به موضــوع به اين شــعبه ارجاع ووقت رســيدگى بــراى مورخه 
1397/04/24ســاعت 9:00تعيين گرديده اســت باعنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترســى به متهم 
ودراجراى مقررات ماده344قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت منتشرتا متهم دفاع ازاتهام انتسابى 
دروقت مقرردردادگاه حاضر گردد. بديهى اســت درصورت عدم حضورمطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد.م الف 530 
 متصدى اموردفترشعبه 103 دادگاه كيفرى2 اسالمشهر


