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متن آگهى

به اطالع مى رســاند اينجانب / طاهره جمشــيدى مالك / قسمتى از پالك مشــاع پالك ثبتى 92/1442  واقع 
در قريه جابان به نشانى جابان موضوع سند / اسناد مالكيت شماره ثبت 108412 و مالكيت 703573 -87/الف 
صــادره به تاريخ 88/4/8 متقاضى تعيين بســتر و حريم / رودخانــه / - در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر 
مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه 
كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شود با در دست 
داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت 
اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت 
آب منطقه اى تهران (امور آب -) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشد. م 

الف/5295- تاريخ انتشار نوبت اول:97/4/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/30
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم جواد ، رضا ، افســانه ، على اصغر ، فاطمه ، 
احتــرام ، محمــد ،عــذرى، زهرا ، مرضيه همگى فيضــى و جواد ، صادق، صغرى ، كبرى ، زهــرا ، طاهره ، فاطمه ، 

محبوبه ، راحله ، منير همگى ابراهيمى و مهدى ، احمد هر دو ذهره وند
خواهان آقاى / خانم احمد قاسم نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم جواد ، رضا ، افسانه ، على 
اصغــر ، فاطمــه ، احترام ، محمد ،عذرى، زهرا ، مرضيه همگى فيضى و جواد ، صادق، صغرى ، كبرى ، زهرا ، طاهره ، 
فاطمه ، محبوبه ، راحله ، منير همگى ابراهيمى و مهدى ، احمد هر دو ذهره وند همگى مجهول المكان به خواسته خلع 
يد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609982210300739 شعبه سوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/17 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/459
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى / خانــم غالمرضا تــرك زاده ، محمدرضا ابراهيم 
دستجردى، عباس ياوريان

خواهــان آقــاى / خانم مجيد رضا گلبازيان دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانــم غالمرضا ترك زاده ، 
محمدرضا ابراهيم دســتجردى، عباس ياوريان به خواســته الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982210300588 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/21 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد . م الف/458
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم عليرضا مهدوى ، مهدى عســگر نجفى ، مهدى 
على برارى ، فاطمه نيرى همگى مجهول المكان 

خواهــان آقاى / خانم حميدرضا محققى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقــاى / خانم عليرضا مهدوى ، مهدى 
عسگر نجفى ، مهدى على برارى ، فاطمه نيرى همگى مجهول المكان  به خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210300107 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/7 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گــردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به  دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/457
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم هايده محبى فرزند سلطان محمود
خواهان آقاى / خانم سيد جمال چوبدارى ، على سجده دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم هايده محبى 
، حسين بينا به خواسته خلع يد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210300134 
شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/23 ساعت 
10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد . م الف/456
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم حســن ، حســين ، عباس، على ، عزت همگى 
مهديانى و توران فاتحى همگى مجهول المكان

خواهان آقاى / خانم على همتى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم حســن ، حســين ، عباس، على ، 
عزت همگى مهديانى و توران فاتحى همگى مجهول المكان به خواســته اثبات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9609982210300839 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/20 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد . م الف/455
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
دادنامه شــماره 187- كالســه پرونده: 628/96ح115 ح تاريخ راى 97/3/6- خواهان: آقاى محمد نجفى 
فرزند اسماعيل ساكن تويسركان روستاى سيد شهاب ، خوانده: آقاى محمد ايمانى فرزند حسين ساكن فعال مجهول 
المكان ، خواسته: مطالبه وجه ، گردشكار: قاضى شورا با مشورت اعضاى شورا پس از اعالم ختم رسيدگى مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى محمد نجفى فرزند اسماعيل به طرفيت آقاى محمد ايمانى 
فرزند حســين به خواســته مطالبه وجه يك فقره چك به شــماره و تاريخ 08615582-96/9/20 از حساب جارى 
18412010018699958501 بعهده پست بانك به مبلغ 8500000 تومان بانضمام هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه كه خواهان خالصتا بيان داشته «بموجب چك مذكور به ميزان خواسته از خوانده طلب دارم كه تاكنون از 
پرداخت بدهى خود امتناع نموده لذا تقاضاى محكوميت ايشان به شرح خواسته را دارم»شورا با توجه به جميع اوراق 
و محتويات پرونده مفاد دادخواست تقديمى و مستندات پيوست آن و اظهارات خواهان در جلسه رسيدگى و اينكه 
خوانده با وصف ابالغ قانونى اخطاريه در جلسه رسيدگى حاضر نشده و در قبال دعوى مطروحه دفاعى از خود به عمل 
نياورده اســت لذا دعوى خواهان را ثابت تشــخيص و به استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى و تبصره ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر به تبصره مذكور و 
ماده 3 قانون مذكور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 8500000تومان بابت اصل خواســته و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه و پرداخت مبلغ 333000 تومان بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
در خصوص خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد (96/9/20) لغايت يوم الوصول اجراى احكام مدنى مكلف است 
برابر آخرين شاخص اعالمى بانك مركزى محاسبه و به نفع خواهان وصول نمايدراى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست 
روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پــس از آن ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر در محاكم عمومى 

حقوقى تويسركان مى باشد. م الف/135
قاضى حوزه 115 شوراى حل اختالف تويسركان

دادنامه
مرجع رسيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: شاهد افتخارى فرزند  
احمدعلى به نشانى رباط كريم بلوار آزادگان روبروى چاپ زمانى ساختمان طوس ط 2 واحد 3 – خوانده/ خواندگان:  
اصغر كشاوز افشار فرزند شمسعلى به نشانى مجهول المكان - خواسته مطالبه وجه چك به ميزان يكصد و هشتاد 
ميليــون ريال به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير و تاديه - گردشــكار: پس از وصــول پرونده و با توجه 
به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى قاضى شورا بررســى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به 
شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــاهد افتخارى بطرفيت اصغر 
كشاورز افشار به خواسته مطالبه مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 833199 مورخ 
95/11/3 در عهده بانك ملى شعبه 2380 ويرن بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه 
وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از اســتقرار دين به ميزان 
خواســته و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق 
نشــرآگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابرا ذمه يــا ادا دين ارائه و اقامه ننموده 
لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشــه 
دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 
مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد 
ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ سيصد و بيســت هزار تومان بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  
از تاريــخ صــدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل 
واخواهى در همين حوزه و ســپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگســترى شهرســتان 

شهريار ميباشد م الف/10229
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين معصومى كريك داراى شناســنامه شــماره 4220445730 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970158 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على بخش معصومى 
كريك به شــماره شناســنامه 1630 در تاريخ 1397/3/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قيافت آصف جاه فرزند ميرمحمد حسين ت ت 1337 ش ش 809 صادره از 
بويراحمد همسر متوفى 2- حسين معصومى كريك فرزند على بخش ت ت 1373 ش ش 4220445730 صادره 
از بويراحمد پســر متوفى 3- ســيد مهدى معصومى كريك فرزند على بخش ت ت 1376 ش ش 4220555935 
صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- رقيه معصومى كريك فرزند على بخش ت ت 1361 ش ش 1783 صادره از 
بويراحمد دختر متوفى 5- مرضيه معصومى كريك فرزند على بخش ت ت 1365 ش ش 128 صادره از بويراحمد 
دختر متوفى 6- صديقه معصومى كريك فرزند على بخش ت ت 1368 ش ش 4220001204 صادره از بويراحمد 
دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
متصدى امور دفترى شعبه اول شوراى حل اختالف شهر سى سخت

 
دادنامه

پرونده كالسه 9509988512901223 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر مالير (101 جزايى سابق) تصميم 
نهايى شماره 9709978511100229- دادستان محترم: شاكى: آقاى گودرز توفيق فرزند امان اله به نشانى مالير 
ســه راه اميركبير ابتداى كوچه سالمى سمت راســت آپارتمان اول واحد 4- متهم: آقاى روح اله قزوينى به نشانى 
مالير مجهول المكان ، اتهام ها: 1- تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات 2- كالهبردارى 
، گردش كار: دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى 
مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى روح اله قزوينى فرزند حاجى 53 ساله كه مجهول المكان و فاقد تامين 
كيفرى بوده و مشخصات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد دائر بر كالهبردارى رايانه اى موضوع شكايت آقاى 
گودرز توفيق فرزند امان اله بدين شرح كه شاكى اعالم داشته 25 سال قبل با متهم همكالس و دوست بودم و بعد 
از مدتها او را ديدم گفت تهران زندگى مى كنم لذا با درخواست من به منزلم آمد حدود يك ماه ايشان منزل ما بود 
در اين مدت كه با كارت بانكى خريد مى كردم رمز كارت بانكى را به خاطر سپرده بود و بدون اينكه متوجه شوم كارت 
بانكى (قوامين) مرا برداشته و از منزل من خارج شد پس از آن متوجه شدم بدون علم و اطالع و اجازه من با كارت 
بانكى بنده بيش از يكصد ميليون ريال از عابر بانك وجه نقد دريافت و خريد كرده بود و از آن زمان تاكنون خبرى 
از ايشان نمى باشد دادگاه از توجه به محتويات پرونده اعم از شكايت شاكى و اطهارات وى مالحظه عكس هاى تهيه 
شده از متهم در حال دريافت وجه از دستگاه عابر بانك و تطبيق آن با عكس متهم پرينت اخذ شده از حساب بانكى 
شاكى تحقيقات انجام شده مفاد كيفرخواست صادره به شماره 2668/96 و با عنايت به عدم حضور متهم در دادسرا 
و جلسه رسيدگى دادگاه عليرغم احضار از طريق نشر آگهى و عدم ارائه هر گونه دفاع موثر و با توجه به ساير قرائن 
و امارات موجود در پرونده بزهكارى نامبرده را محز و مســلم تشــخيص با استناد به مواد 2و18و19 و تبصره هاى 
2و4 آن و 140 و 160 و 211 و تبصره آن از قانون مجازات اسالمى و ماده 741 قانون تعزيرات و ماده 406 قانون  
آئين دادرسى كيفرى حكم به محكوميت متهم موصوف به تحمل سه سال حبس تعزيرى درجه پنج و پرداخت مبلغ 
يكصد و دوزاده ميليون و هشتصد و يك هزار ريال در حق شاكى به عنوان رد مال صادر و اعالم مى نمايدراى صادره 
غيابى ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه از دادگاه و سپس ظرف مدت بيست 

روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان همدان مى باشد. م الف/287
رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان مالير

رونوشت آگهى حصر رواثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت طاهره ســعدى كمال آبادى داراى شناسنامه شماره 117 فرزند على به شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500900263 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على سعدى كمال آبادى فرزند قاسم به ش ش 4- كرمان در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به 1- خواهان با مشــخصات سجلى فوق فرزند متوفى 
مى باشد 2- حسين سعدى كمال آبادى فرزند على به ش ش 301 از زاهدان 3- محمد سعدى كمال آبادى فرزند 
على به ش ش 499 هر دو فرزندان ذكور متوفى مى باشند 4- فاطمه سعدى كمال آبادى فرزند على به ش ش 53 
-5- طيبه ســعدى كمال آبادى فرزند على به ش ش 146/ م  6- ســميه سعدى كمال آبادى فرزند على به ش ش 
147 همگى فرزندان اناث متوفى مى باشند. 7- سكينه شجاعى باغينى فرزند هدايت به ش ش 39624 همسر 
متوفى مى باشــد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/970
 متصدى امور دفترى شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى حصر وراثت نامحدود 
بــه حكايت پرونده كالســه 970152 اين شــورا خانم ماه جان ده مرده كمك فرزند خالقــداد اعالم نموده كه 
غالمعلى شهركى فرزند اصغر در تاريخ 1396/11/17 فوت نموده است و وصيتنامه اى از وى باقى نمانده و ورثه 
حين الفوت وى را به شــرح ذيل اعالم نموده 1- ســجاد شــهركى فرزند متوفى 2- غالمرضا شــهركى فرزند متوفى 
3- عباسعلى شهركى فرزند متوفى 4- حسين على شهركى فرزند متوفى 5- عليرضا شهركى فرزند متوفى 6- مهين 
شهركى فرزند متوفى 7- صديقه شهركى فرزند متوفى 8- فاطمه شهركى فرزند متوفى 9- ماه جان ده مرده كمك 
همســر متوفى اين آگهى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار در اجراى ماده 361 قانون امور حســبى 
مصوب 74/4/18 منتشر مى شود تا چنانچه فرد يا افرادى به درخواست مزبور معترض باشند مراتب اعتراض خود 

را حداكثر ظرف مدت يكماه به اين شورا كتبا منعكس نمايند. م الف/317
قاضى شوراى حل اختالف شعبه دو شهرستان زهك

دادنامه
پرونده كالســه 9709982324200015 شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان مهديشهر تصميم نهايى 
شماره 9709972324200090 ، خواهان: آقاى نجف اروئى فرزند حاجى با وكالت آقاى اميرعباس حامدى فرزند 
جبار به نشــانى سمنان مهدى شهر مهديشهر خ امام ك شــهيد معروفى پ 3 ط1- خواندگان: 1- شركت سپهر آتى 
صدر 2- آقاى عبداهللا فتاحى فرزند على اوســط همگى به نشــانى مهديشــهر شهرك انقالب كوچه شهيد بيدقى پ 
106- كدپستى 3561889575- خواسته: مطالبه وجه چك ، پرونده كالسه 9709982324200015 شعبه دوم 
شوراى حل اختالف شهرستان مهديشهر تصميم نهايى شماره 9709972324200090 ، خواهان: آقاى نجف اروئى 
فرزندحاجى با وكالت آقاى امير عباس  حامدى فرزند جبار به نشانى سمنان مهدى شهر ، مهديشهر خ امام ك شهيد 
معروفى پ3 ط1- خواندگان:1-شــركت ســپهر آتى صدر 2- آقاى عبداهللا فتاحى فرزند على اوسط هر دو مجهول 
المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك ، گردشكار: به تاريخ 1397/4/9 در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شوراى 
حل اختالف شهرستان مهديشهر بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد با 
توجه به مجموع محتويات پرونده شــورا ختم رســيدگى را اعالم با اســتعانت از بارى تعالى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دادخواست خواهان آقاى نجف اروئى فرزند حاجى 73 ساله ، شغل آزاد 
، اهل و ساكن سمنان ، با وكالت آقاى اميرعباس حامدى ، به طرفيت خواندگان آقاى عبداهللا فتاحى فرزند على اوسط 
، 48 ساله ، شغل آزاد ، اهل و ساكن مهديشهر 2- شركت سپهر آتى صدر به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
بــه پرداخت مبلغ 51/300/000 ريال وجه يك فقره چك به شــماره 595508-1395/10/15 عهده بانك رفاه 
كارگران ، به انضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم و خســارات دادرسى و حق الوكاله 
وكيل با اين توضيح كه وكيل خواهان اجماال بيان داشته چك موصوف در وجه ابزار سعادت متعلق به آقاى محمدرضا 
خراسانى صادر گرديده است بلحاظ كسر موجودى توسط دارنده آقاى محمدرضا خراسانى برگشت خورده و ايشان با 
واگذارى حق و حقوقات چك موصوف به موكل اينجانب درخواست رسيدگى به شرح ستون خواسته را نموده است با 
ايت وصف ، شورا با توجه به محتويات و مداقه در اوراق پرونده فتوكپى مصدق چك بالمحل و گواهى عدم پرداخت 
از بانك محال عليه و اصل الشه چك در يد خواهان و ساير ادله اثبات دعوى ، نظر به اينكه خواندگان على رغم ابالغ 
قانونى از طريق نشــر آگهى و انتظار كافى در جلســه دادرسى حاضر نشده و دفع موثرى در مقابل دعوى خواهان به 
عمل نياورده و در پرونده مطروحه نيز دليل و مدرك مستندى كه حاكى از پرداخت وجه چك از سوى خواندگان باشد 
ارائه نگرديده و اشتغال ذمه نامبردگان  همچنان به قوت خود باقى است بنابراين با عنايت به مراتب فوق خواسته 
خواهان را محمول بر صحت تلقى نموده به استناد مواد 249و 251 و230 و231 و313و314 قانون تجارت و مواد 
198و519 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و قانون استفساريه تبصره الحاقى به 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام به حكم بر محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 51/300/000 ريال وجه يك فقره چك ســابق الذكر ، بابت اصل خواســته و 
خســارت تاخير تاديه وجه چك از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم بر اساس شــاخص بانك مركزى از باب قاعده 
تسبيب و الضرر در واحد اجراى احكام قابل محاسبه و دريافت مى باشد و همچنين به پرداخت مبلغ 1/470/500 
ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 1/846/800 ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق خواهان محكوم 
مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از آن ظرف بيست روز 

قابل اعتراض و تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان مهدى شهر مى باشد.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان مهديشهر – احمد مطهرى نسب

مزايده نوبت اول 
در پرونده كالســه 961753 اين مرجع و بشرح شــماره دادنامه مربوطه  9609971799001005 محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال بابت اصل خواسته و مبلغ سى و چهار ميليون و يكصد و پنجاه 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين الزام به پرداخت خسارت تاخير تاديه دين ازتاريخ سررسيد چك ( شماره 
225/5394116-96/9/4 عهده بانك توسعه تعاون) لغايت زمان پرداخت آن براساس تغيير شاخص تورم اعالمى 
ازســوى بانك مركزى كه ميزان آن تا آخر ارديبهشــت ماه 1397 به ميزان 50,044,683 ريال محاســبه ميگردد و 
همچنين مبلغ 25/200/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه جمعا بمبلغ 1/109/394/683 ريال  در حق 
محكوم له و مبلغ 55/469/735 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق در مجموع بمبلغ 1/164/864/418 ريال 
كه در قبال آن حســب گزارش شــماره 97,8540,250 -1397/02/17 پاسگاه انتظامى آق آباد مجموعه قسمت 
 kw 1400 rpm no : 880238 lammers 2/7 هايــى از خط قطعه بندى مرغ شــامل دو دســتگاه برش بــا موتــور
موتور kw begebv 0/7 و دســتگاه بى خس كن مرغ شــامل دو عدد شــير پنوماتيك فســتو و يك عدد مراقبت و 
گيربكس begebv مدل 25k/m1 بشــماره ســريال 66081 و قدرت nm188 و موتور kw37/0 بشــماره سريال 
23085h و قالبهاى انتقال مرغ و ريل حمل مرغ و شسشــوى ريل حمل، بصورت اســتيل با دو عددتابلو به ارزش 
650/000/000 ريال و حســب گزارش شماره 97,8540,256- 97/02/20 پاسگاه انتظامى آق آباد شهرستان 
گنبدكاووس يك دستگاه سورتيگ هوايى مرغ با 10 شير پنومايتك و 10 جك پنوماتيك با زنجيرهاى انتقال مرغ به 
همراه تابلوى كنترل اتومايتك سيستم قطعه بندى و سورتينگ مرغ ساخت شركت gmbh مدل 4805ps به شماره 
 FEDDERS سريال 085423 به ارزش 160/000/000 ريال. يكدستگاه كمپرسور نقره اى رنگ ساخت شركت
CORPORATION آمريكا مدل 1f6a0077cv به شــماره سريال LI 5015843فاز بدون لوازم جانبى به ارزش 
180/000/000 ريال. يكدســتگاه كمپرسور مشــكى رنگ ساخت شركت COPELAND آمريكا بدون مشخصات 
فنــى و بــدون لوازم جانبى به ارزش 100/000/000 ريال توقيف وتحويل امين آقاى ســيد حســن نوروزيان به 
شــماره تماس 09118728573 شــده و به شــرح نظريه كارشــناس در تاريخ 97/2/18 ارزش اموال در مجموع 
بــه مبلغ 1/090/000/000 ريال ارزيابى شــده اســت كه جهت وصول محكوم به از طريــق مزايده حضورى و با 
حضور نماينده دادسرا به فروش مى رسد.1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشود.2-موعد مزايده روز چهارشــنبه مورخه 1397/05/17 ساعت 9 الى 10 ميباشد3-مزايده براى 
جلســه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشد5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت 
منتشر ميگردد 7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد.در غير اينصورت مبلغ واريزى از 

وى در حق دولت ضبط ميگردد 8- بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است .
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول
درپرونده كالسه 961519 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس و بموجب نيابت شماره 
1396034000335884 بشماره بايگانى 960234-1396/07/16 اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
ماسال، محكوم عليه عبدالعظيم تاشلى پور محكوم است به پرداخت 396/900/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
11/891/500 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 21/814/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه ازتاريخ 1394/09/15 كه ميزان تا آخر ارديبهشــت 1397 به ميزان 94/338/115 ريال محاســبه 
ميگردد جمعا بمبلغ 524/943/615 ريال درحق محكوم له ســعادت بخشــى پور و پرداخت مبلغ 26/247/181 
ريــال معادل 5 درصــد محكوم به بابت هزينه اجرا در حــق دولت در مجموع بمبلــغ 551/190/796 ريال كه در 
قبال آن بشرح صورتجلسه مورخ 1396/12/09 موضوع گزارش شماره 96,8540,2546 پاسگاه انتظامى آق آباد 
تعداد يكدستگاه پيلر2/60 مخصوص چوب و روكش، يكدستگاه چسب زنى روكش و يكدستگاه گيوتين در آدرس: 
شــهرك صنعتى شــركت نوين چوب از محكوم عليه توقيف و تحويل شخص امين آقاى محمد تاشلى پور فرزند خدر 
بشــماره تماس 09119785120 گرديده است و حسب نظريه كارشناس درتاريخ 1396/11/09 ماشين آالت و 
قطعات منصوبه روى آن از رده خارج و غيرقابل اســتفاده درخط توليد بوده و به صورت دپوى ضايعاتى درگوشــه اى 
از كارگاه و درفضاى باز نگهدارى ميشود و تنها بعنوان ماشين آالت يا اقالم ضايعاتى و به وزن حدود 8 تن و از قراز 
كيلويى 10/000 ريال و به مبلغ 80/000/000 ريال ارزيابى شده كه جهت وصول محكوم به و متناسب با آن از 
طريق مزايده به فروش مى رسد.1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته 
ميشــود.2-موعد مزايده روز سه شــنبه  مورخه 1397/05/02 ساعت9:00 الى10:00 ميباشد.3-مزايده براى 
جلســه اول تشكيل ميگردد 4-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشد5-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از مال مذكور بازديد نمايند6-اين آگهى فقط در يك نوبت 
منتشر ميگردد7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى از 

وى در حق دولت ضبط مى گردد 8-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 506 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رسيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه ســه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين به مساحت 1500 مترمربع به شماره 506 فرعى از 167 اصلى 
قطعه 36 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شركت بنام بيمه البرز نسبت به 
155 ســهم مشاع از 200 ســهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و 
واليا نعمان  نســبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم 
و كوروش نعمان نســبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششدانگ ثبت 
كه سند مالكيت بيمه البرز به شماره 455997 الف 96 صادر شده است. 
كه برابر درخواست وارده شماره 3/158867 مورخه 96/12/13 شركت 
البرز خواســتار افراز حصه مشاعى خود را نموده اند و طبق گواهى نماينده 
محترم صدور سند معارض به نظر نرسيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 
3/163024 مورخه 96/12/22 رياست محترم اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه ســه كرج و مطابق نامه شــماره 3/167896 مورخــه 1397/1/21 
موضوع افراز پالك فوق به اطالع شهردارى كرج رسانيده شد و بموجب نامه 
شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/3/2 معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى كرج با افراز پالك مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرســازى 

مخالفت نموده و پالك فوق را غير قابل افراز اعالم نموده است.
خواهان: شركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: 

تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان
خواندگان: دوشــيزه فوندا و واليا و آقايــان داويد و كوروش همگى با 

شهرت نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120
امضاء خواهان                          امضاء نماينده                      امضاء نقشــه 

بردار
تصميم مسئول واحد ثبتى:

با مطالعه پرونده ثبتى 167/506 و گزارش مامورين افراز و با عنايت 
به نامه شماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرسازى و 
معمارى شهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت 
عدم شناســائى اخطار آگهى افراز منتشر شــده بمنظور ابالغ راى مذكور در 
اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى 
ابــالغ گردد تا در صــورت اعتراض مطابق ماده دوم قانــون افراز و فروش 
امالك مشــاع از تاريخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع 

ملك مراجعه و اعتراض نمايند. م الف/97/11013
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به اقاى سهيل ايپك چى فرزند رضا
خواهان ســياوش ايپكچى با وكالت يوســف نوعى دادخواســتى بطرفيت خوانده به نام هاى ســهيل ايپكچى- 
اميرســامان ايپكچى –زهره نمازى – زهرا ظهيرى كاشــانى به خواســته تقســيم تركه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9609982988600349 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/06/26 ســاعت 12:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گرددتا 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 در دادگاه جهت رسيدگى حاضر گردد. 

م الف/854
مدينه پور پرويز- منشى دادگاه حقوقى  شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211800017 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709972210600414- شاكى: ســپاه ناحيه مقاومت بسيج دماوند با نمايندگى آقاى آقا 
بسيجى به نشانى گيالوند خ سپاه ، متهم: آقاى محمد قربان كريمى به نشانى تهران سعادت آباد خ كاج خ يكم خ بامداد 
خ صديقى پ 8- اتهام: اهانت به مقدســات اســالم (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمد قربان كريمى فرزند 
عيسى دائر بر توهين به نماز به عنوان يكى از مقدسات اسالم موضوع كيفرخواست غيابى صادره از ناحيه دادسراى 
دماوند با عنايت به محتويات پرونده نظر به اعالم جرم فرماندهى ســپاه ناحيه مقاومت بســيج دماوند و مســتندات 
پيوست گزارش در برگ 6 پرونده و با توجه به عدم حضور متهم عليرغم دعوت از طريق مطبوعات در مرحله تحقيق 
در دادسرا و عدم حضور در دادگاه عليرغم ابالغ قانونى احضاريه و عدم دفاع در قبال اتهام انتسابى و نظر به اينكه 
رفتار ارتكابى از ناحيه متهم عرفا و شرعا وهن به مقدسات اسالم تلقى مى گردد و ساير قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتســابى به نامبرده ثابت و محرز اســت لذا دادگاه با استناد به ماده 513و757 قانون مجازات اسالمى 
مشاراليه را به تحمل دو سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادر شده غيابى وظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/448
رئيس شعبه يكصد و يكم دادگاه كيفرى دو دماوند

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 465 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رسيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه ســه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين به مساحت 1800 مترمربع به شماره 465 فرعى از 167 اصلى 
قطعه 19 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شركت بنام بيمه البرز نسبت به 
155 ســهم مشاع از 200 ســهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و 
واليا نعمان  نســبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم 
و كوروش نعمان نســبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششدانگ ثبت 
كه سند مالكيت بيمه البرز به شماره 445196 الف 96 صادر شده است. 
كه برابر درخواســت وارده شــماره 3/58407 مورخه 96/11/5 شركت 
البرز خواســتار افراز حصه مشاعى خود را نموده اند و طبق گواهى نماينده 
محترم صدور سند معارض به نظر نرسيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 
3/166137 مورخه 97/1/15 رياســت محترم اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه ســه كرج و مطابق نامه شــماره 3/167403 مورخــه 1397/1/20 
موضوع افراز پالك فوق به اطالع شهردارى كرج رسانيده شد و بموجب نامه 
شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/3/2 معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى كرج با افراز پالك مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرســازى 

مخالفت نموده و پالك فوق را غير قابل افراز اعالم نموده است.
خواهان: شركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: 

تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان
خواندگان: دوشــيزه فوندا و واليا و آقايــان داويد و كوروش همگى با 

شهرت نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120
امضاء خواهان                          امضاء نماينده                      امضاء نقشــه 

بردار
تصميم مسئول واحد ثبتى:

با مطالعه پرونده ثبتى 167/465 و گزارش مامورين افراز و با عنايت 
به نامه شماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرسازى و 
معمارى شهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت 
عدم شناســائى اخطار آگهى افراز منتشر شــده بمنظور ابالغ راى مذكور در 
اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى 
ابــالغ گردد تا در صــورت اعتراض مطابق ماده دوم قانــون افراز و فروش 
امالك مشــاع از تاريخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع 

ملك مراجعه و اعتراض نمايند. م الف/97/11019
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

صورت مجلس عدم قابليت افراز پالك 474 فرعى از 167 اصلى
تاريخ رسيدگى:1397/4/7- مرجع رسيدگى: اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه ســه كرج ، برابر محتويات پرونده ثبتى اسناد مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين به مساحت 1800 مترمربع به شماره 474 فرعى از 167 اصلى 
قطعه 32 واقع در حوزه ثبتى ناحيه 3 كرج شركت بنام بيمه البرز نسبت به 
155 ســهم مشاع از 200 ســهم و فوندا نعمان نسبت به 14/67 سهم و 
واليا نعمان  نســبت به 9/26 سهم و داويد نعمان نسبت به 11/07 سهم 
و كوروش نعمان نســبت به 10 سهم مشاع از عرصه اعيان ششدانگ ثبت 
كه ســند مالكيت بيمه البرز به شــماره 262374 ب 95 صادر شده است. 
كه برابر درخواســت وارده شــماره 3/58636 مورخه 96/11/7 شركت 
البرز خواســتار افراز حصه مشاعى خود را نموده اند و طبق گواهى نماينده 
محترم صدور سند معارض به نظر نرسيد. لذا با اعمال دستور ذيل شماره 
3/166137 مورخه 97/1/15 رياســت محترم اداره ثبت اسناد و امالك 
ناحيه ســه كرج و مطابق نامه شــماره 3/167394 مورخــه 1397/1/20 

موضوع افراز پالك فوق به اطالع شهردارى كرج رسانيده شد و بموجب نامه 
شــماره 67/3/20884 مورخه 1397/3/2 معاون شهرســازى و معمارى 
شــهردارى كرج با افراز پالك مذكور به علت مغايرت با ضوابط شهرســازى 

مخالفت نموده و پالك فوق را غير قابل افراز اعالم نموده است.
خواهان: شركت بيمه البرز سهامى عام به شماره ثبت 6769 به نشانى: 

تهران ، خيابان شريعتى ، باالتر از ظفريه ، نبش آبان
خواندگان: دوشــيزه فوندا و واليا و آقايــان داويد و كوروش همگى با 

شهرت نعمان به نشانى: تهران ، خيابان بهار، خيابان مزينى ، شماره 120
امضاء خواهان                          امضاء نماينده                      امضاء نقشــه 

بردار
تصميم مسئول واحد ثبتى:

با مطالعه پرونده ثبتى 167/474 و گزارش مامورين افراز و با عنايت 
به نامه شماره 67/3/20884 مورخه 1397/03/02 معاون شهرسازى و 
معمارى شهردارى كرج ششدانگ پالك فوق االشعار غير قابل افراز تشخيص 
مى گردد. با توجه به اينكه اخطار افراز به نشانى خواندگان ارسال و به جهت 
عدم شناســائى اخطار آگهى افراز منتشر شــده بمنظور ابالغ راى مذكور در 
اجراى ماده 18 آئين نامه اجرائى اســناد رسمى الزم االجرا مراتب در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر و مراتب به متقاضى و شريك مشاعى 
ابــالغ گردد تا در صــورت اعتراض مطابق ماده دوم قانــون افراز و فروش 
امالك مشــاع از تاريخ رويت ظرف مدت ده روز به دادگاه صالح محل وقوع 

ملك مراجعه و اعتراض نمايند. م الف/97/11018
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه 3 كرج

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000333/1
بدينوســيه بــه آقاى محمــد كوچه باغى مدان فرزند شــعبان شــماره شناســنامه 6280 داراى شــماره ملى 
3871308137 (ضامــن) بدهكار پرونده كالســه 9600385 كه برابر گزارش اداره پســت مالير در آدرس متن 
ســند (فاقد نشــانى در متن ســند ) و اعالمى شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شــماره 
9086602200-89/2/20 تنظيمى بين شــما و بانك صادرات مالير مبلــغ 6/960/699/074 ريال بابت اصل 
طلب و مبلغ 11/888/785/612 ريال بابت خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 18/849/484/686 ريال بانضمام 
مبلــغ 3/814/082 ريال خســارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد كه بر اثــر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه 
تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد ظرف مدت بيست 
روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/305
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرستان شــهريار -خواهان / خواهان ها: امين داناى ابدى 
فرزند مراد به نشــانى شــهريار عباس آباد پايين تر از رســتوان اركيده بخش اســباب بازى ديدنى ها – خوانده/ 
خواندگان:  1- رامين لنگرى فرزند محمد به نشانى مجهول المكان 2- محمدرضا كرمى به نشانى شهريار خادم آباد 
الله 10 اصلى ك ره جو پ 180- خواسته مطالبه وجه چك به ميزان نود ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير و تاديه - گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى قاضى 
شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى 
شــورا) در خصوص دعوى امين داناى ابدى بطرفيت 1- رامين لنگرى 2- محمدرضا كرمى به خواســته مطالبه مبلغ 
نود ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 275030 مورخ 95/11/23 در عهده بانك سپه شعبه 716 پادگان  
بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم 
پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و بتجويز از ماده 73قانون 
آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن 
دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن 
دعوى و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشــه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از 
ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 519 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چك حكم به 
محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ نود ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و دويست و 
ده هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد 

نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد م الف/33700
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:153/97/ش ح وقت رســيدگى:97/5/30 سه شنبه ساعت 10:40 خواهان:بانك سينا 
به مديريت عســگر عزيزى با وكالت شــعله شــجاع شــفيعى خواندگان:1-محمدعلى مؤيدى موفق2-سيد رقيه 
فرداد خواســته:مطالبه وجه مبلغ 150,000,000 ريال به انضمام كليه خسارات دادرسى خواهان دادخواستى 
تســليم مجتمع شــوراى حل اختالف عباس آباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول ارجاع و وقت رسيدگى 
تعيين گرديده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور شورا و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت دارد و در وقت مقررباالجهت رسيدگى حضور به هم رساند.م/الف
دبير مجتمع شعبه اول شوراى حل  اختالف عباس آباد-احمد عباسى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:88/4/97- وقت رسيدگى: در روز چهارشنبه مورخ 97/5/24 ساعت 11/15 صبح حوزه 4 ، 
خواهان: اليناز سيف على ، خوانده: 1- سيد جالل موسوى 2- گيتى مختارى نژاد ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/10228
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

مزايده نوبت اول
درپرونــده كالســه 960428 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس و حســب مفاد 
دادنامه شــماره 8909971787401330 –1389/11/27 بشــماره بايگانى 890778-شعبه4 دادگاه حقوقى 
گنبدكاووس محكوم عليه بهمن  شاكرى ساريقه فرزند رحمن، محكوم است به پرداخت 52/942/709 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/070/000 ريال بابت هزينه دادرسى درحق محكوم لها محبوبه بزم فرزند ابوالفضل و مبلغ 
2/700/635 ريــال بابــت هزينه اجرا در حق صندوق دولت جمعا بمبلــغ 56/713/344 كه درقبال مبلغ مذكور 
حســب نامه شــماره 43738-1389/10/18 اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان گنبد حق السهم محكوم عليه 
از ملك مورثش بنام رحمان شــاكر ســاريقيه شامل ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شــماره 14856 فرعى از 
يك اصلى بخش 10 به مســاحت 215 مترمربع توقيف و حسب نظريه كارشــناس درتاريخ 1397/02/01 ارزش 
كل پالك به مبلغ 1/332/500/000 ريال اعالم گرديده اســت و حســب ادعاى محكوم لها ورثه مرحوم شــامل 4 
فرزند پســر و دو فرزند دختر مى باشــد كه حق الســهم محكوم عليه از ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 
14856 فرعى از يك اصلى بخش 10 به مســاحت 215 مترمربع ملك مورثش بنام رحمان شــاكر ساريقيه به مبلغ 
266/500/000 ريال مى گردد از اينرو و با توجه به ميزان محكوم به مقدار 52 سهم مشاع از 240 سهم مشاع 
حق الســهم محكوم عليه بهمن شاكرى ساريقه از ملك مورثش بنام رحمان شاكرى ساريقه شامل ششدانگ عرصه 
و اعيان پالك ثبتى شــماره 14856 فرعى از يك اصلى بخش 10 به مســاحت 215 مترمربع بمبلغ 57/741/632 
ريال متناسب با ميزان محكوم به جهت وصول محكوم به از طريق مزايده و با حضور نماينده دادسرا به فروش مى 
رســد.1-مطابق نظريه كارشــناس منتخب دادگسترى ارزش ششــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى شماره 14856 
فرعى از يك اصلى بخش 10 به مســاحت 215 مترمربع حســب نظريه كارشناس در تاريخ 1397/02/01 به مبلغ 
1/332/500/000 ريال اعالم گرديده اســت كه مقدار 11 ســهم مشــاع از 240 سهم مشاع ششدانگ عرصه و 
اعيان پالك ثبتى شماره 14856 فرعى از يك اصلى بخش 10 به مساحت 215 مترمربع بمبلغ 60/041/666 ريال 
متناسب با ميزان محكوم به جهت وصول محكوم به و مبالغ بازداشت سابق و معادل آن از طريق مزايده بفروش مى 
رسد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-موعد مزايده روز 
چهارشــنبه  مورخه 1397/05/03 ســاعت 9:00 الى10:00 ميباشد.4-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 
5-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد 6-متقاضيان ميتوانند 
پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشــر ميگردد8-برنده 
مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در 
مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط 
مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.10-مالكيت برنده مزايده مشمول 
مقررات امالك مشــاعى مى باشــد.11- برنده مزايده صرفا مالك حق السهم محكوم عليه از ملك مورثش در اموال 
مورد مزايده شــده و جايگزين محكوم عليه ميگردد و هرگونه اقدام وى تابع تشــريفات حقوقى خاص خود خواهد 
بود12-هزينه هاى انتقال سند شامل عوارض، داريى، دفترخانه و ... از مبلغ ما به التفاوت مازاد ميزان محكوم به و 

مبلغ حاصل از فروش مال مورد مزايده قبل از استرداد به محكوم عليه يا محكوم له تاديه ميگردد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى حصر وراثت
خانم هاجر حيدرى ف شيرزاد به شرح درخواستى كه به شماره 88/97 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان شيرزاد حيدرى ف كريم اله ش ش 3 صادره 
قائــم شــهر در تاريخ 97/3/2 در تهران  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1-هاجر ش ش 139   2-فاطمه ش ش 86   3-شهرزاد ش ش 4089   4-نازيال ش ش 54   5-على اصغر 
ش ش 127   6-صادق ش ش 430  همگى حيدرى –فرزندان متوفى7-مكرم زارع ش ش 1 همســر متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/38
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى و دادخواست و ضمايم به1-مهدى 2-صالح3-مهسا همگى ابهرى
خواهان محســن مهره كش با وكالت نســيم جنتى دادخواســتى به طرفيــت خواندگان1-مهدى ابهرى2-

صالح ابهرى3-مهســا ابهرى به خواســته اســترداد مازاد دريافتى موضوع قرارداد عادى مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9609981227300574 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت كه حسب دستور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه كارشناسى دريافت و ظرف يك هفته 

پاسخ خود را به اين شعبه اعالم نمايند.م/الف
مدير شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به غالمعلى قنبرزاده-سيد حسين ابراهيميان
خواهان عزيزاله اسدزاده دادخواســتى به طرفيت خواندگان غالمعلى قنبرزاده-سيد حسين ابراهيميان 
به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه9709981227300058 شــعبه 3 دادگاه 
عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/3 ساعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

دادنامه
پرونده:9509981228400328 دادنامه:9709971227500270 شاكى: محمد رضايى فرامدهى ف 
على اشرف با وكالت حسن على زاده ف ذبيح اله متهم:محمدحسن آقاجانزاده ف محمدصالح اتهام:معامله معارض 
از طريق مال سهم مشاع ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست صادره 820068-97/1/29 دادسراى عمومى 
و انقالب محمودآباد محمد حسن آقاجانزاده ف محمدصالح متهم است به معامله معارض فروش يك قطعه زمين 
از پالك ثبتى 6463 از فرعى 231 و از 300 اصلى به  موجب مبايعنامه عادى مورخ 93/11/28 به نام فريبرز 
چترسفيد و محمد رضايى سپس انتقال ثبتى آن به موجب سند قطعى شماره 94/3/3-49714 دفترخانه121 
محمودآباد به نام محمدرضا ولدخانى،دادگاه با عنايت به شكايت شاكى خصوصى با وكالت بعدى حسن عليزاده و 
نيز مبايعنامه پيوستى و پاسخ استعالم به عمل آمده ثبتى به شماره 95/1164-95/3/3 صفحه 12 تحقيقات 
به عمل آمده شــعبه دوم بازپرســى و نظريه كارشناسى رسمى دادگســترى و نظر به اين كه متهم با وصف ابالغ 
قانونى در جلســه دادرســى و مراحل تحقيقات مقدماتى حاضر نشــده و اليحه اى نيز ارسال ننموده وباتوجه به 
ســاير قرائن و امارات منعكس در پرونده ارتكاب بزه انتســابى را محرز و مســلم تشخيص داده لذا به استناد 
ماده 117 قانون ثبت نام برده را به تحمل سه سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف 

مدت بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به جعفرقلى باالبندى ف محمدحسين
خواهان خديجه باالبندى دادخواســتى به طرفيت خوانده جعفرقلى باالبندى ف محمدحســين به خواســته 
دســتور فروش ملك مشــاع مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981942100304 شــعبه اول 
دادگاه عمومى(حقوقــى) رامســر ثبــت و وقــت رســيدگى 97/6/3 ســاعت 9 تعيين گرديد. حســب دســتور 
دادگاه،طبــق موضــوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر-رقيه معمرى

دادنامه
ف  اكبــرزاده  خواهان:الهــام  دادنامــه:9709971210200289  پرونــده:9609981210200604 
عليرضا خواندگان:1-اصغر غريب زاده ف محمد2-عليرضا قريب زاده ف محمد3-عليرضا توكلى ف باب اله4-
حسن برزگر ف قربان خواسته:اعسار از پرداخت هزينه دادرسى ((ردى دادگاه)):پيرامون دعوى مطروحه الهام 
اكبرزاده به طرفيت خواندگان حسن برزگر-عليرضا تخريب زاده-عليرضا توكلى و اصغر غريب زاده به خواسته 
صدورحكم به اعســار از پرداخت هزينه دادرســى در پرونده كالسه بايگانى 960617 بدين توجيه كه به جهت 
مشــكل مالى قادر به پرداخت هزينه دادرســى مى باشد نظر به مراتب-مفاد دادخواست تقديمى مدعى،موداى 
گواهى مسجلين ذيل استشهاديه تقديمى خواهان كه متفقا شهادت داده اند مدعى وضعيت مالى مناسبى ندارد 
هم چنين عدم ابراز دليل از ناحيه خوانده در رد ادعاى مدعى-دعوى مطروحه را وارد تلقى-مســتفاده از مواد 
504-506-513-514 ق آ د م حكم به معافيت موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده مذكور 
صادر واعالم مى گردد.حكم صادره مستفاد ازماده 507 ق آ د م حضورى محسوب و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشــد.بديهى است چنانچه معسر به پرداخت 

هزينه دادرسى متمكن گردد ملزم به تاديه خواهد بود.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى آمل-ساالر صانعى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده اجرايى 950262 له شــركت بهســاز مشاركت هاى ملت عليه محمد شــريفى شهريور داير بر 
مطالبــه كــه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توســط نفره كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل 
از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده : كنســانتره از محصول 
درختان مركبات منطقه – 1035 عدد بشكه هريك حدودا 265 كيلوگرم كه پس از كسر وزن بشكه هاى فلزى 
ميزان كنســانتره خالص هربشــكه به ميزان 250 كيلوگرم تقليل مى يابد.ارزش ريالى هركيلوگرم كنســانتره 
خالــص پرتقال توســط كارشــناس از قــرار 85000 ريال مى باشــد و ارزش هربشــكه 250 كيلوگرمى معادل 
21,250,000 ريال برآورد مى گردد.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و كسانى كه باالترين 
مبلغ را پيشــنهاد نمايند برنده مزايده محســوب و مى بايست ده درصد مبلغ پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف 
مهلــت يك ماه تاديه نماينــد.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى 
به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده:شــنبه 97/5/20 ســاعت 12 ظهر مــكان مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-مالزاده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونــده اجرايى 960244 له صغرى جوكار با وكالت حديثه دليلى عليه حســين آريانفر داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب گرديد با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين 
قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده : يك قطعه زمين به مســاحت 3350 مترمربع فاقد 
سند ثبتى رسمى در نشتارود-تيل بردسر.خ بهارستان انتهاى بهار7 ، ملك محصور با ديوار بلوكى بوده و داراى  
انشــعاب آب و برق و گاز مى باشــد.حدود اربعه شماال به ملك مجاور شرقا به طول 30 متر به ملك آقاى رضوى 
جنوبا اول به كوچه 6 مترى و دوم به طول 30/54 متر ديوار است به ملك مجاور و سوم به حالت شرقى به طول 
90/3 متر ديوار اســت به ملك مجاور و چهارم ديوار اســت به طول 5/39 متر به ملك مجاور غربا به طول 34 
متر ديوار اســت به ملك مجاور.در سطح رقبه يك دستگاه ســاختمان دوطبقه به مساحت 106 مترمربع ساخته 
شــده ، اســكلت ساختمان فلزى و نماى آن سراميك و نماهاى جانبى سيمان سفيد مى باشد.پنجره ها آلومينيوم 
داراى حفاظ آهنگى است.بهاى ملك توسط كارشناس به مبلغ سه ميليارد ريال ارزيابى گرديده است .اين مبلغ 
در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند برنده مزايده محسوب 
و مى بايســت ده درصد مبلغ پيشــنهادى را نقــدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه تاديــه نمايند.در صورت عدم 
تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.زمان 

مزايده:چهارشنبه 97/5/25 ساعت 11 صبح مكان مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-مالزاده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونده اجرايى 960167 له سيده هاجر ميرفالحى و سكينه كريمى لفوت با وكالت مهرداد مالحسينى 
عليه سيدنوراله-ســيد عباس-ســيد اصغر-ســيد اكبر-ســيده صغرى-ســيده مرضيه-ســيده عفت جملگى 
ميرفالحى داير بر تقســيم تركه از طريق فروش ماترك و تقســيم به نســبت ســهم االرث كه منتهى به ارزيابى 
توســط هيأت ســه نفره كارشناســان گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى به 
فروش مى رســد.اموال موضوع مزايده:1-قطعه شــماره يــك واقع در صحراى فقيه آباد و در شــمال خط لوله 
گاز بــا حدود اربعه شــماال حد ندارد شــرقا سيدهاشــم و حمزه ثابت ميرفــالح جنوبا خط گاز و غربا ســيد داود 
ميرفالح كه به صورت زمين مزروعى بوده و مســاحت آن 76/8665 مترمربع مى باشــد و از قرار هرمترمربع 
350000 ريــال و ارزش كل 3,033,016,000 ريال2- قطعه شــماره 2 به مســاحت 5/1137 مترمربع واقع 
در فقيه آباد به صورت باغ مركبات مى باشــد و داراى  كاربرى باغات بوده و از قرارهرمترمربع 500000 ريال 
و ارزش كل 568,750,000 ريال3-قطعه شــماره 3 به مســاحت 5/2861 مترمربع واقع در فقيه آباد كه به 
صــورت بــاغ كيوى مى باشــد و داراى كاربرى باغات بوده و از قــرار هرمترمربع 550000 ريــال و ارزش كلى 
1,573,825,000 ريال 4-قطعه شــماره 4 واقع در صحراى فقيه آباد ضلع جنوبى خط گاز به حدود اربعه شماال 
خط گاز شــرقا راه جنوبا ســيد جعفر ميرفالح و غربا وراث قنبر به مساحت 28/7449 مترمربع كه به صورت باغ 
كيوى مى باشد و از قرار هرمترمربع 550,000 ريال و ارزش كل 4,097,104,000 ريال . زمان مزايده:شنبه 

97/5/18 ساعت 11 صبح مكان مزايده:اجراى احكام بخش نشتا .م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-مالزاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده:156/97/ش ح وقت رســيدگى:97/5/30 سه شنبه ساعت 11:40 خواهان:بانك سينا 
به مديريت عســگر عزيزى با وكالت شــعله شــجاع شــفيعى خواندگان:1-محمدعلى مؤيدى موفق2-سيد رقيه 
فرداد3-مارال مويدى موفق خواسته:مطالبه وجه مبلغ 150,000,000 ريال به انضمام كليه خسارات دادرسى 
خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراى حل اختالف عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول ارجاع 
و وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
شورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت دارد و در وقت مقررباالجهت رسيدگى حضور به هم رساند.م/الف
دبير مجتمع شعبه اول شوراى حل  اختالف عباس آباد-احمد عباسى


