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آگهی پذیرهنویسی افزایش سرمایه

شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ  254918و شناسۀ ملی 10102952412

یرس��اند بهاستناد مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت به
بهاطالع م 
پرداخت ملت (س��هامی عام) ،مورخ  1397/04/16و مجوز شمارة -003
 974/402239مورخ  1397/01/26و تمدیدیه شماره 975/402239-006
مورخ  1397/03/19سازمان بورس و اوراق بهادار ،مقرر گردید سرمایه
ش��رکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ  950.000.000.000ریال به
مبلغ  1.450.000.000.000ریال ،منقسم به  1.450.000.000سهم 1.000
ریالی بهشرح زیر افزایش یابد:
 )1سرمایه فعلی شرکت 950.000.000.000 :ریال
 )2مبلغ افزایش سرمایه 500.000.000.000 :ریال
 )3مبلغ سرمایه پس از افزایش 1.450.000.000.000 :ریال
 )4ارزش اسمی هر سهم 1.000 :ریال
 )5تعداد سهام عرضه شده 500.000.000 :سهم
 )6نوع سهم :عادی با نام
 )7محل افزایش سرمایه :افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر
انجام خواهد شد :
 500.00.00.0ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
 )8موض��وع افزایش س��رمایه :نوس��ازی پایانه های قدیمی ،توس��عه و
بازس��ازی دستگاه های پوز مس��تقر در جایگاه های سوخت و همچنین
مدل سازی سوئیچ قدیمی و جایگزینی آن.
 )9به هر صاحب سهم ،در ازای هر  100سهم متعلقه در تاریخ 1397/04/16
تعداد  52حقتقدم خرید سهم جدید تعلق میگیرد .بدیهی است تعداد دقیق
سهام و حقتقدمهای متعلقه هر سهم در گواهینامه حقتقدم محاسبه و به
سهامداران اعالم خواهد شد.
 )10س��هامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت
تغییر آدرس و یا به هر دلیل ،گواهینامه حقتقدم خود را دریافت ننمایند،
میتوانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه:
الف) به آدرس مندرج در بند  12این آگهی مراجعه نمایند.
ب) به س��امانه اینترنتی  www.mybourse.infoمراجعه و فرم مربوطه
را پرینت نمایند.
 )11مهلت اس��تفاده از حقتقدم در خرید س��هام جدید  60روز از تاریخ
انتشار این آگهی میباشد.

 )12س��هامداران محترمی که تمایل به اس��تفاده از حقتقدم خود دارند،
حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:
* س��هامدارانی که ب ه موج��ب گواهی حقتقدم خرید س��هام جدید ،فاقد
مطالب��ات بوده و یا مطالبات آنان ،بهای س��هام جدی��د را تأمین نمیکند،
میبایس��ت ظرف مهلت مقرر بهای س��هام یا مابهالتفاوت آن را از طریق
شناسه پرداخت که ش��امل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی
برای اشخاص حقوقی می باش��د ،به حساب شماره  84197852/34این
شرکت نزد بانک ملت شعبه کندوان انقالب واریز و رسید بانکی مربوطه
را بهانضمام گواهینامه حقتقدم خرید سهام جدید ،ظرف مهلت استفاده از
حقتقدم ،با پست سفارشی به صندوق پستی  13185-311ارسال نموده
و یا مدارک را مس��تقیم ًا به آدرس تهران خیابان شهید کالهدوز خیابان
دیباجی جنوبی کوچه مژگان پالک  2امور سهام تحویل و رسید دریافت
نمایند.
*س��هامدارانی که بهموجب گواهینامه حقتقدم خرید سهام جدید ،دارای
مطالبات به میزان بهای سهام جدید میباشند ،میبایست ظرف مهلت مقرر
ضم��ن تکمیل گواهی حقتقدم ،مبنی بر اع�لام موافقت با تبدیل مطالبات
به س��رمایه ،مراتب را با پست سفارشی به صندوق پستی 13185-311
ارس��ال نموده و یا مدارک را مس��تقیم ًا به آدرس تهران خیابان ش��هید
کالهدوز خیابان دیباجی جنوبی کوچه مژگان پالک  2امور سهام تحویل
و رسید دریافت نمایند.
تذکر  :عدم ارس��ال مستندات یادشده یا عدم واریز بهای اسمی ،به منزله
عدم استفاده از حق تقدم می باشد.
 )13در صورت عدم تمایل به مش��ارکت در افزایش سرمایه ،سهامداران
میتوانند در مهلت تعیینشده برای پذیرهنویسی نسبت به واگذاری حقتقدم
خ��ود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند .با توجه به قابلیت
معاملۀ مکرر حقتقدم خرید سهام شرکت ،خریداران نهایی میبایست قبل
از پایان مهلت پذیرهنویسی نس��بت به واریز بهای سهام جدید و ارسال
مس��تندات بشرح بند  12اقدام نمایند .بدیهی است در صورت عدم ارسال
مستندات یادش��ده یا عدم واریز بهای اسمی ،س��هام جدید به آنها تعلق
نخواهد گرفت.
 )14حقتقد م س��هامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود اس��تفاده

هیئت مدیره شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)

به موجب دادنامه شماره  938مورخ  96/11/28محکوم علیه رضا ملکی خواص
محکوم است به پرداخت مبلغ  13.000.000ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ
 342.500ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از 96/06/30
لغایت اج��رای حکم به عنوان هزینه دادرس��ی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق
الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق حکوم له و نیز پرداخت مبلغ  %5میزان
محکومیت از بابت نیم عش��ر دولتی در ح��ق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به
ترتی��ب مقرر در مادتین  119و  118قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و
ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته می شود و بر اساس ماده  9قانون مذکور
برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه
محل یا اقامت خود را اعالم نماید.خ/م.الف 632
رئیس حوزه پنجم شورای حل اختالف

ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه
عمومی حقوقی شهرس��تان ساری و قرار صادره نیز ظرف بیست روز از ابالغ
قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری است .
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ساری  -زهرا یزدان پناه

مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت
نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  3شورای حل اختالف کرج  -کرامت م/الف/97/11139 :ف

ش��عبه 109دادگاه کیفری دو شهرس��تان س��اری  -دادنامه -ش��ماره بایگانی
ش��عبه 961439 :پرونده کالسه 9509981513201613شعبه 109دادگاه کیفری
دو شهرستان ساری تصمیم نهایی شماره  9709971512200396شاکی:آقای
حبیب اله نیکوکار گله کالیی فرزنداصغر به نشانی مازندران – ساری خ خیام ک
ش کششیری پ  21متهمین  .1:آقای اسماعیل آزادی به نشانی مجهول المکان
.2آقای عبداله اسماعیلی اسکندری فرزند حسن به نشانی خراسان رضوی مشهد
مقدس گلشهر شهید محور 21پ  23زندان مشهد اتهام  :شرکت در سرقت خودرو
و محتویات آن رای دادگاه -بموجب کیفرخواس��ت شماره 9610 -8900مورخ
 96/12/12ص��ادره از دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان س��اری آقایان
-1عبداله اسماعیلی اس��کندری فرزند حسن متولد  1356اهل و ساکن مشهد-2
اسماعیل آزادی فاقد مشخصات دیگر به لحاظ متواری بودن وی متهم هستند به
مشارکت در سرقت یک دستگاه خودرو سواری پژو 405به شماره انتظامی 942
س  39ای��ران 22با محتویات داخل خودرو رادیو ضبط و زاپاس و آچارچرخ و
جک و الستیکهای چهار چرخ و جعبه ابزار و باطری خودرو و موضوع شکایت
آقای حبیب اله نیکوکار دادگاه نظر به شکایت شاکی و مالحظه مفاد کیفرخواست
و گزارش و تحقیقات پلیس آگاهی و کشف خودرو مسروقه و نحوه اظهارات و
دفاعیات غیر موجه وی در دادگاه و تحقیقات معموله در دادسرا و عدم حضور
متهم ردیف دوم در دادگاه با وصف احضار وی از طریق نش��ر آگهی به لحاظ
مجهول المکان بودن مش��ارالیه بزهکاری نامبردگان(متهمان)را محرز دانسته و
مس��تندا به مواد 656و 667قانون مجازات اس�لامی مصوب 1375با اصالحات
بعدی و مواد 19و125قانون مجازات اس�لامی مص��وب 1392هریک از متهمان
موصوف را به تحمل س��ه س��ال حبس و  74ضربه شالق تعزیری با احتساب
ایام بازداشت قبلی و با توجه به اظهارات شاکی در دادگاه مبنی بر استرداد مال
مس��روقه خودرو به وی صرفا متهمان را ب��ه رد اصل محتویات داخل خودرو
به ش��رح اعالمی در س��طر چهارم و پنجم و در صورت نبودن عین آن مثل یا
قیمت آن به ش��اکی محکوم می نماید رای صادره نس��بت ب��ه متهم ردیف اول
حضوری محس��وب و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم
محترم تجدیدنظر مازندران می باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی محسوب
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده پس از انقضا
آن ظرف 20روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مازندران می باشد.
رئیس شعبه  109دادگاه کیفری دو ساری – سیدحسین قاسم نژاد

آگهی حصروراثت( م /الف )1495
آقای تقی جلوه فرد دارای شناسنامه شماره  532به شرح دادخواست به کالسه
 129 / 970167ح از این حوزه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمدعلی جلوه فرد به شناسنامه شماره  675درتاریخ
 1397 / 2 /19در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
متوفی منحصراس��ت به -1 :تقی جلوه فرد  -فرزند محمدعلی دارای شناسنامه
ش��ماره  - 532متول��د 1351صادره از حوزه مرکزی هم��دان  -فرزند متوفی
 -2نقی جلوه فرد  -فرزند محمدعلی دارای شناس��نامه ش��ماره  - 1442متولد
 1356ص��ادره از حوزه مرکزی همدان  -فرزند متوفی -3ابراهیم جلوه فرد -
فرزند محمدعلی دارای شناس��نامه شماره  - 986متولد  1364صادره از حوزه
مرکزی همدان  -فرزند متوفی  -4ش��هال جلوه ف��رد  -فرزند محمدعلی دارای
شناسنامه شماره  - 398متولد  1348صادره از حوزه مرکزی همدان  -فرزند
متوفی -5فریبا جلوه فرد  -فرزند محمدعلی دارای شناس��نامه ش��ماره - 455
متول��د  1354صادره از ح��وزه  17مرکزی همدان  -فرزن��د متوفی  -6ملوک
حیدری بخش��ایش  -فرزند غالم  -دارای شناسنامه ش��ماره  - 2متولد 1327
صادره از حوزه مرکزی همدان یکن آباد  -همسر متوفی اینک باانجام تشریفات
مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک
ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
قاضی حوزه  129شورای حل اختالف همدان

آگهی حصر وراثت بانو لطیفه شهرت غرابات نام پدر بری بشناسنامه 17614
صادره از ش��ادگان درخواستی بخواس��ته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و
توضیح داده که همس��رش مرحوم اسماعیل ش��هرت جدماوی نژاد بشناسنامه
 1221صادره از شادگان در تاریخ  1396/12/15در شادگان اقامتگاه دائمی اش
فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .مقداد بشناسنامه
 1890969222متول��د  1391/6/9ص��ادره ش��ادگان -3 .مختار بشناس��نامه
 1891136909متول��د  1395/6/1ص��ادره ش��ادگان -4 .کلثوم به شناس��نامه
 1890831867متولد  1387/12/10صادره شادگان .شهرت همگی جدماوی نژاد
(فرزندان متوفی)  -5عزیز جدماوی نژاد به شناس��نامه  8520متولد 1322/2/3
و ک��د ملی  1899070702صادره ش��ادگان(پدر متوفی) -6 .خدیجه عبد پور به
شناسنامه  103متولد  1333/3/19و کد ملی  6629753844صادره رامشیر (مادر
متوف��ی) و الغیر .اینکه با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از
تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه
بجز سری و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
شعبه  7شورای حل اختالف شهرستان ساری -دادنامه -شماره بایگانی شعبه:
 960001پرونده کالس��ه  9609982073700001ش��عبه  7شورای حل اختالف
شهرستان ساری تصمیم نهایی شماره  9709972073700014خواهان  :آقای
مهدی مهدوی فرزند محمد علی به نش��انی استان مازندران – شهرستان ساری
–ش��هر س��اری – بقیه اهلل بقیه اهلل  1خواندگان  -1 :آقای مهدی یداهلل پور فرزند
عین اهلل  -2آقای س��ید جالل رس��ول اهاری فرزد سید فیض اله  -3آقای محمد
باقر نوپور آهودشتی فرزند عبدالعلی همگی به نشانی خواسته  :الزام به تنظیم
سند خودرو
رای ش��ورا  -دعوی آقای مهدی مهدوی فرزند محم��د علی بطرفیت آقایان -1
س��ید جالل رس��ول آهاری  -2محمد باقر نوپور آهو دشتی  -3رضا ید اله پور
بخواس��ته الزام خواندگان به نقل و انتقال قطعی س��ند خودرو سواری پراید به
ش��ماره انتظامی  462-62س  36به مبل��غ  50/000/000ریال بموجب تصاویر
مصدق مبایعه نامه خودرو مورخ  94/10/1وکالت تعویض پالک و فروش��نامه
تنظیم ش��ده در دفترخانه است خواهان به موجب مستندات پیوست توضیح داد
خودرو و فوق را از خوانده ردیف سوم خریداری و کل ثمن آن را پرداخت نمود
و هر چند تعویض پالک به نام خواهان انجام گردید لیکن از حضور دفتر خانه و
انتقال سند معامنت به عمل می آورند خواندگان علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از
طریق نش��ر آگهی حاضر نگردیده و دفاعی در برابر ادعای خواهان و مستندات
ابرازی ارائه ننمودند با توجه به محتویات پرونده و وقوع عقد بیع بین خواهان و
خوانده ردیف س��وم احراز صحت آن و پاسخ استعالمات پلیس راهور به تاریخ
ه��ای  97/1/15و  97/2/13که مالک فعلی خودرو را خواهان و مالک قبلی آن را
بر اساس شماره انتظامی قبلی ( 665-62د 51خوانده ردیف دوم آقای محمد باقر
نوپور آهودشتی فرزند عبدالعلی اعالم نمود لذا دعوای خواهان وارد تشخیص و
مستندا به مواد  10و  219و  222و  231قانون مدنی و  197قانون آیین دادرسی
مدن��ی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد
رسمی و انتقال س��ند خودرو سواری پراید هاج بک مدل  1385مشکی رنگ به
شماره انتظامی  462-62س  36به شماره موتور  1560927به نام خواهان صادر
می گردد و در خصوص سایر خواندگان نظر به عدم توجه دعوا به ایشان مستندا
به بند  4ماده  84و ماده  89قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوا صادر می
گردد رای صادره به محکومیت خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از

رونوش��ت آگهی حصروراثت اقدس غفاری دارای شناسنامه شماره  35206به
شرح دادخواست به کالسه  97/4/20از این شورا درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید ایزدی بشناسنامه شماره  135در
تاریخ  1380/12/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اس��ت به -1 :اقدس غفاری متولد  1313/11/23ش ش 35206
فرزند غالمحسین مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه شورای حل اختالف کرج شهید بهشتی م/الف/97/11342 :ف
رونوش��ت آگهی حصروراثت کامران جودی برجلو دارای شناس��نامه شماره
 13606به شرح دادخواست به کالسه  970337/3از این شورا درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نبی زاده قراچه نرلو
بشناسنامه شماره  2401در تاریخ  1396/8/9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه -1 :ابراهیم جودی برجلو
متولد  1327/2/10ش ش  47فرزند حیدر نسبت همسر متوفیه -2کامران جودی
برجلو متولد  1356/9/1ش ش  13606فرزند ابراهیم نس��بت پس��ر متوفیه -3
مهدی جودی برجلو متولد  1361/6/1ش ش  6481فرزند ابراهیم نس��بت پس��ر
متوفیه  -4فرش��ته جوری برجلو متولد  1354/9/28ش ش  7248فرزند ابراهیم
نسبت دختر متوفیه  -5منصوره جودی برجلو متولد  1366/6/25ش ش 29894
فرزند ابراهیم نس��بت دختر متوفیه اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست

ننموده اند و همچنین پاره س��همهای ایجاد شده ،توسط شرکت از طریق
شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش ،پس از
کسر هزینهها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور
خواهد شد.
نکات مهم:
*مس��ئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات آگهی پذیرهنویسی بر عهدة
ناشر است.
*ناشر ،شرکت تأمین سرمایه ،حسابرس ،ارزشیابان و مشاوران حقوقی
ناشر ،مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر
قصور ،تقصیر ،تخلف و یا بهدلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در
عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد ،متضرر گردیدهاند.
*ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،بهمنظور حصول
اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات س��ازمان بورس و اوراق
بهادار و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا ،تضمین سودآوری
و یا توصیه و سفارش��ی درمورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق
بهادار توسط سازمان نمیباشد.
*با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی س��الیانة ش��رکت ،این
افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت
خواهد رسید.
*س��ایر اف��رادی که تمای��ل به خرید حقتق��دم عرضهش��ده در بورس
اوراق بهادار تهران را دارند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در خصوص
فعالیت ش��رکت ،میتوانند به س��ایت اینترنتی ش��رکت به آدرس www.
 behpardakht.comمراجع��ه و یا با ش��مارۀ تلف��ن  27310000تماس
حاصل نمایند.
*گزارش توجیه��ی هیئتمدیره در خصوص افزایش س��رمایه ،گزارش
ب��ازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت س��هام جدید در
س��ایت اینترنتی شرکت به آدرس  www.behpardakht.comو سامانۀ
جامع اطالع رسانی ناش��ران اوراق بهادار به آدرس  www.codal.irدر
دسترس میباشد.

دادنام��ه پرونده کالس��ه 9509983713200658ش��عبه 103دادگاه کیفری دو
س��نندج ش��کات -1:آقای ابراهیم کاکی فرزند برا خاص به نشانی سنندج .ویال
ش��هر .اپارتمان های نهضت .بلوک .7طبقه اول واحد -2 1دادس��رای عمومی و
انقالب سنندج متهم :اقای شهاب شکر بیگی فرزند مظفر و مجهول المکان اتهام
:س��رقت دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل با استعانت از خداوند
متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید رأی دادگاه»
در خصوص کیفرخواست ش��ماره  ۹۶۱۰۴۳۸۷۱۲۹۰۷۱۸۹صادره از دادسرای
عمومی و انقالب س��نندج راجع به اتهام آقای شهاب شکربیگی فرزند مظفر فاقد
س��ایر مش��خصات و قرار تأمین به لحاظ عدم دسترس��ی متهم دایر بر سرقت
تعزیری یک دستگاه گوشی تلفن همراه موضوع شکایت آقای ابراهیم کاکی بدین
ش��رح که شاکی بیان می دارد گوش��ی من از داخل خودرو سرقت می شود که
برابر اس��تعالم به عمل آمده سیم کارت متهم در گوشی فعال می باشد متهم در
هیچ یک از مراحل تحقیق دادسرا و رسیدگی دادگاه حاضر نشده است دادگاه در
نهایت نظر به شکایت شاکی و نتیجه استعالم از ایرانسل در خصوص مشخصات
دارنده س��یم کارت بزهکاری متهم را محرز و مس��لم تشخیص داده و متهم را
مستندا به ماده  ۶۶۱از قانون تعزیرات  ۷۵متهم را به تحمل  ۶ماه حبس تعزیری
و  ۷۴ضربه شالق تعزیری و رد مال محکوم می نماید .رأی صادره غیابی بوده
و ظ��رف مهلت  ۲۰روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از
آن ظرف  ۲۰روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان کردستان می
باشد.م/الف6025:
جلیل پور دادرس شعبه یکصد و سوم دادگاه کیفری در سنندج
به موجب دادنامه شماره  938مورخ  96/11/28محکوم علیه رضا ملکی خواص
محکوم است به پرداخت مبلغ  13.000.000ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ
 342.500ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از 96/06/30
لغایت اج��رای حکم به عنوان هزینه دادرس��ی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق
الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق حکوم له و نیز پرداخت مبلغ  %5میزان
محکومیت از بابت نیم عش��ر دولتی در ح��ق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به
ترتی��ب مقرر در مادتین  119و  118قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و
ده روز پس از آن به موقع اجرا گذشته می شود و بر اساس ماده  9قانون مذکور
برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه
محل یا اقامت خود را اعالم نماید.خ/م.الف 632
رئیس حوزه پنجم شورای حل اختالف

