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آگهى مفقودى 

برگ ســبز خودردى ســوارى ســمند lx به شــماره انتظامى 665 د 35  ايران 96 به شماره 
موتور 12489148964 و شــماره شاسى NAACA1CB6AF226925  به نام آقاى اسماعيل 

چوزوكلى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است .  گرمسار

برگ ســبز خودروى ســوارى پژو 207 به شــماره انتظامى 828 و 64  ايران 55 به شــماره 
موتور 15090032120 و شــماره شاسى NAAR03FEXBJ961237 مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است . گرمسار

اصل ســند و شناســنامه خودرو ســوارى پرايد جى تى ايكس آى شماره موتور 3294291 
و شــماره شاسى S 1412288404355 بشــماره پالك 821 د 95 ايران 84 بنام رضا عاشورى 

توستانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز خودرو ســوارى پــژو 405 جى ال ايكس برنگ خاكســترى متاليــك مدل 1390 
شــماره موتور 12490207697 و شماره شاســى 567635CR1CA01NAAM بشماره پالك 

192 س 14 ايران 84 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه خودرو سوارى ســپند پى كى برنگ زرشــكى متاليك مدل 1382 شماره موتور 
13527610M و شــماره شاســى 2016518 بشــماره پالك 626 ب 41 ايران 84 بنام فاطمه 

احترامى سرخائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند موتورسيكلت كبيرو CC-CDI  125 برنگ قرمز گوجه اى مدل 1390 شماره موتور 
FMINCV156  و شــماره تنه NCV ***125  B  9041606بشــماره پالك 68848-836 بنام 

يادگار زاهدى گلستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز وانت پيكان مدل 1391 شماره پالك 875 ن 59 ايران 42 بنام على اميدى نژاد 
فرزند حسين مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

ســند مالكيت موتورسيكلت ايرانا 125CDI مدل 1389 شماره پالك 57644 ايران 762 
بنام رضا ايزى فرزند على اصغر مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

برگ ســبز خودرو سوارى پرايد صبا GTX مدل 84 شماره پالك 859 ج 18 ايران 32 بنام 
احمدنيكوكار فرزند على اكبر مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

ســند مالكيت خودرو ســوارى سمند ايكس 7 مدل 85 شــماره پالك 887 ج 34 ايران 32 
بنام مريم ابارشى فرزند محمدجعفر مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

ســندمالكيت خودرو ســوارى پژو 405 مدل 84 شــماره پــالك 422 ن 54 ايران 42 بنام 
قاسم گلى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

جواز حمل ســالح 5 تير گلنگدنى به شــماره ســالح 25350 كاليبر 7/92 ســاخت آلمان به 
شناسه 0222462228050 متعلق به منوچهر منصورى ف اسكندرمفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد.سارى

كارت هوشمند ناوگان به شماره 2327749 پژو 405 متعلق به زهرا رنجبر على تپه مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب محمدرضا شــيرويه فرزند محمدتقى به شــماره شناســنامه 
242 صادره از بروجرد در مقطع كارشناسى پيوسته رشته حسابدارى صادره از واحد دانشگاهى 
بروجرد به شــماره 751123011 – 78/5/20 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از 
يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد بروجرد به نشانى مجتمع 

امام خمينى ارسال نمايد. بروجرد

براســاس ادعــاى آقــاى دكتر احمد يوســف زاده فرزنــد قربانعلى دارنــده ش ش 3105، 
دانشــنامه تخصصى پزشــكى به شــماره 13286 مورخ 78/12/23 از دانشــگاه علوم پزشكى 

اصفهان نامبرده مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بروجرد

سندى كمپانى خودرو سوارى پيكان مدل 1375 به شماره موتور 1127528989 و شماره 
شاســى 75529243 و شماره انتظامى 41-968 ب 89 متعلق به محمد گودرزى مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار است. بروجرد

برگ ســبز خودرو سوارى پرايد مدل 1387 به شــماره موتور 2417812 و شماره شاسى 
S1412287760111 و شــماره انتظامــى 41-142 م 32 متعلق به ســعيد تركاشــوند مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است. بروجرد

اينجانــب كيومــرث طاهرى انور مالك خودروى ســوارى پژو 405 جــى ال ايكس 1800 آى 
به شــماره انتظامى 68-937 س 31 مدل 1382 شــماره شاســى 82014425 و شماره موتور 
22568215645 به علت فقدان ســند كمپانى تقاضاى رونوشــت المثنى سند مذكور را نموده 
است لذا چنانچه هر شخصى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 
ســازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان ســهند مراجعه نمايد. بديهى 

است پس از تقاضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. بروجرد

سند كمپانى سوارى پيكان مدل1360 به شماره پالك ايران16–939 ج 96 وشماره موتور 
01416001194 وشماره شاسى13099645 بنام سامان اژدرمفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد. قم

برگ ســبز سند مالكيت و كارت خودرو و كارت سوخت و برگ فروش خودرو و بيمه نامه به 
مشــخصات پرايد سوارى شــماره شهربانى 969 ى 91 ايران 78 و شــماره موتور 4529620 و 
شــماره شاســى S3412290409344 به نام زهرا فالحت مفقود گرديد. پس از چاپ اين آگهى 

فاقد اعتبار مى باشد. م الف/ 781- بهارستان

شناسنامه اينجانب حميدرضا بوربور فرزند غالم حسين با شماره شناسنامه 6580107057 
متولد 1377 صادره از پاكدشت مفقود و از درجه اعتبار خارج ميباشد. پاكدشت

كارت پايان خدمت وكارت شناسايى رضا باباعلى فرزند على اكبربه شماره شناسنامه2077 
و شــماره ملــى0072646871 متولــد1354/2/26 صادره ازتهران مفقــود گرديده وازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد. قم 

سند كمپانى و برگ خودروى پيكان مدل 76- پالك 417 ب 87 ايران 87 به شماره موتور 
11127658281 و شماره شاسى 76460231 متعلق به داوود بيات مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. زنجان

ســند كمپانى پژو مدل 80- پالك 377ب 86 ايران 87 – شماره موتور 22828002187 
و شماره شاسى 80807101 متعلق به اميرهوشنگ مهديخانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. زنجان

سند كمپانى خودروى پرايد صبا جى تى ايكس مدل 82 به شماره پالك 688 ص 18 ايران 
97 و شــماره موتور 00534288 و شــماره شاســى S1412282990489 متعلق به سيدغفار 

فاطمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. زنجان

ســمند كمپانــى ســمند مدل 84 به شــماره پــالك 393د66- ايــران 87 و شــماره موتور 
12483196757 و شماره شاسى 14503368 متعلق به خانم مژگان يعقوبى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.زنجان

ســند كمپانى خاور بنز 808 ال- پى 42 مدل 1363 شــماره پالك 326 ع 26 ايران 87 و 
شماره موتور 10085221 و شماره شاسى 55065059 متعلق به رضا بهرامى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زنجان

آگهى حصر وراثت
خانم صديقه مشــعوفى سوركى ف على اكبر به شرح درخواستى كه به شماره 93/116 اين شورا 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان مهدى نيك 
نژاد سوركى ف محمدابراهيم ش ش 192صادره از سارى دراقامتگاه دائمى خود شهرستان مياندرود-
ســورك بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :صديقه مشعوفى سوركى ش 
ش 13 صادره از ســارى مادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف 
شعبه اول شوراى حل اختالف سورك

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهــم ممكن نبوده و به طريق 
ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدينوســيله به يســرا علوى مقدم ابالغ مى گردد تا 
جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر تغيير كاربرى غيرمجاز اراضى زراعى موضوع كالســه 920946د2 
و در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در اين دادسرا 
حاضر شــود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شــد. آگهى مزبور صرفا براى يك 

نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف 
شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى مزايده 
بــه موجب پرونده اجرائى كالســه 9100046 ششــدانگ پالك شــماره 1741/20/151/192 
اصلى بخش يك ســقز1 به مســاحت 1506/6 متر مربع به آدرس: ســقز بلوار كردستان جنب مدرسه 
ايمان(مصطفــى خمينى) كه ســند آن در صفحه 11 دفتر جلــد 71 امالك ذيل 11182 ثبت وصادر ومع 
الواسطه به اقاى محمد زاهد آدمى منتقل شده است محدود به حدود: شماال 54متر درب وديواريست 
به خيابان 12 مترى شــرقا بطول 27/75 متر ديواريســت به كوچه 6مترى جنوبا به خط مســتقيم اول 
بطول 43/60 متر ديواريســتن دوم بطول 10/40 متر ديوار به ديــوار خانه 1741/20/151/191 
اصلى غربا بطول 28 متر درب وديواريســت به پياده رو بلوار 45 مترى ســقز بوكان طبق ســند رهنى 
شــماره 98763- 86/8/8 دفتر خانه 9 ســقز در رهن بانك ملى مركزى ســقز قرار گرفته وطبق نظر 
كارشــناس رسمى به مبلغ 11385086500 ريال ارزيابى شــده وپالك فوق داراى 93/80 متر مربع 
چهــار دهنه تجــارى و 74/20 نيم طبقه و252 متر مربع طبقــه اول و196 متر مربع زيرزمين و64متر 
مربع خرپشته و311/5 متر مربع همكف بر خيابان 12مترى داراى انشعابات، پالك فوق از ساعت 9 الى 
12 روز يكشنبه مورخ 93/4/25 در اداره ثبت اسناد وامالك سقز از طريق مزايده به فروش مى رسد 
مزايده از مبلغ كارشناسى شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است 
پرداخت بدهى هاى مر بوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب ويا حق اشــتراك ومصرف در صورتى 
كه مورد مزايده داراى آنها باشد ونيز بدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم 
از اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد ونيم عشر 
وحق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعداز 

تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهد شد. م/الف : 259
رئيس ثبت واسناد وامالك سقز

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالســه پرونــده: 930020 ، خواهــان: آقاى مهــدى داودزاده، خوانــده: آقاى اســماعيل افضلى 
بــه نشــانى مجهــول المكان ، خواســته: الزام به اخــذ پايــان كار و صورتمجلس تفكيكى و تنظيم ســند 
رســمى انتقال مقــوم به پنجاه و يك ميليــون ريال به انضمام كليه خســارات قانونى، وقت رســيدگى: 
1393/4/21 ســاعت 10 صبح ، در خصوص دعوى خواهان بطرفيت خوانده مرقوم به خواسته مذكور 
كه بعلت مجهول المكان بودن خوانده بنا به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به اســتناد ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب مراتب فقط يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده مرقوم با مراجعه به دادگاه ضمن اخذ برگ ثانى دادخواســت و 
ضمائــم و اعــالم آدرس دقيــق خويش در موعد مقرر جهت رســيدگى حاضر شــوند واال دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف/878
دفتر شعبه سوم حقوقى دادگاه عمومى اسالمشهر

دادنامه
شــماره بايگانــى: 930082، خواهان خانم نرگس كاكائى فرد به نشــانى بروجرد شــهرك شــهيد 
كشــورى. خ واليــت كوچه 11 پــالك 11، خوانده: آقــاى بنيان كاكائى فرد به نشــانى مجهــول المكان ، 
خواســته: اذن در ازدواج (راى دادگاه) در خصــوص دادخواســت خواهان خانم نرگــس كاكائى فرد به 
طرفيت خوانده آقاى بنيان كاكائى فرد به خواســته صدور حكم اجازه ازدواج با توجه به مجهول المكان 
بودن (پدر) (ازدواج به آقاى ابراهيم كاكائى فرد) با توجه به محتويات پرونده و نشــر آگهى در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار خوانده (پدر) حضور ندارند و خانم نرگس كاكايى فرد اظهار داشتند با آقاى 
ابراهيم كاكائى فرد، شــغل كارگر با مهريه 114 ســكه طالى بهار آزادى مى خواهم ازدواج كنم و آقاى 
ابراهيم كاكائى فرد نيز اظهارات خانم نرگس كاكائى فرد را تاييد كردند. لذا به اســتناد مواد 1043 و 
1044 قانون مدنى و مواد 198 و 303 و 306 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به اجازه ازدواج خانم 
نرگس كاكائى فرد با آقاى ابراهيم كاكائى فرد با مهريه 114 ســكه طالى بهار آزادى صادر مى شود راى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان لرستان است. 
رئيس شعبه چهارم محاكم عمومى (حقوقى) بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على اكبر كرمى با تقديم دو برگ استشهاديه مصدق شده مدعى است كه سند مالكيت شش 
دانگ اعيان پالك 115/5301- اصلى واقع در بخش 3 حومه كرمانشــاه كه ذيل ثبت 43465 صفحه 
152 دفتر 3/248 به شــماره ســريال 479567 به نام على اكبر كرمى صادر و تســليم گرديده در اثر 
جابه جايى مفقود گرديده است لذا مراتب طبق ماده – 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى 
شود تا چنانچه فرد يا افرادى مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت در نزد آنان باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهى به مدت 10 روز مراتب را به اين اداره اعالم دارند در غير اينصورت نســبت به صدور ســند 

مالكيت طبق مقررات اقدام و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار ساقط و  ابطال خواهد شد.
م الف/ 1484

سرپرست اسناد و امالك شهرستان ناحيه و كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم
مجتمع مركزى شهرســتان كرمانشاه (شعب دادگاه) به موجب كيفرخواست شماره 315100495 
در پرونده كالسه 9209988322701474 براى يوسف عبادى به اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى تقاضاى 
كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1393/04/18 
ســاعت 09:00 تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در 
اجــراى مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى 
مراتــب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقــرر در دادگاه حاضر گردد. 

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/454
رييس شعبه 106 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)
مجتمع مركزى شهرستان كرمانشــاه (شعب دادگاه) به موجب كيفرخواست شماره 5108008 در 
پرونده كالســه 9209988322400858 براى هادى صبورى به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقاضاى 
كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1393/04/18 
ســاعت 09:00 تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در 
اجــراى مقررات مــواد 115 و 180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى 
مراتــب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقــرر در دادگاه حاضر گردد. 

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/290
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

اجراى قرار كارشناسى
رياســت محترم شــعبه دوم دادگاه عمومى و حقوقى شهرســتان ســارى ،دررابطه بــا اجراى قرار 
كارشناسى پرونده كالسه 900534 اينجانب سرهنگ احمدرضا رستمى با حضور در دفتر شعبه  مطالعه 
پرونده امر از موضوع كارشناســى و مفاد قرار صادره مطلع گرديدم و با هماهنگى به عمل آمده دوبرگ 
فــرم قرارداد فروش اقســاطى بانك صــادرات به شــماره 86006047-86/11/18 شــعبه طالقانى 
ســارى(مورد ادعــا)در اختيار اينجانب قرار گرفته اســت .موضوع كارشناســى و مفاد قــرار صادره:آيا 
امضائــات منتســب به آقاى فضل الــه فضلى مندرج در متــن دوبرگ قرارداد مورد ادعا فوق االشــاره 
اصالــت دارد يا خير؟ لزوما از آقاى فضل اله فضلــى بهزادكاليى دعوت ،پس از احراز هويت از نامبرده 
استكتاب فنى خط و امضاء به عمل آمد و يك جلد سند ازدواج به شماره سريال 936136 (حاوى نمونه 
امضاء مســلم الصدور وى) از ايشــان اخذ گرديد. در راســتاى قرار صادره امضائات مورد ادعا منتسب 
بــه آقاى فضل اله بهزادكاليى مندرج در متن قراردادهاى بانــك صادرات فوق الذكر با نمونه امضائات 
اساس تطبيق نامبرده مورد بررسى هاى فنى و تخصصى قرار گرفت اينك به شرح ذيل مبادرت به ارائه 
نظريه كارشناســى هيأتى مى گردد . نتيجه كارشناســى: با بررسى هاى فنى و مقايسات ميكروسكوپى به 
عمل آمده ،امضائات منتســب به آقاى فضل اله فضلى بهزادكاليى مندرج در متن دوبرگ فرم قرارداد 
فروش اقســاطى بانك صادرات به شماره 86006047-86/11/8 شعبه طالقانى سارى مورد ادعا در 
مقايسه با نمونه امضائات استكتابى و مسلم الصدور نامبرده از لحاظ نحوه شروع و خاتمه امضائات،ضربه 
دســت و پرتاب قلم،سرعت مســير حركت قلم ،ميزان فشار قلم وارده بر سطح كاغذ،توقف قلم و غيره 
داراى اختالفــات زيــادى بــوده و صدور امضائات فوق توســط نامبرده صورت نپذيرفته اســت (منفى). 
توضيح اينكه علت تاخير در اعالم نظريه كارشناســى در دســترس نبودن مدعى جعل بوده اســت كه در 
اين رابطه هم دومرحله با شعبه محترم مكاتبه گرديد و درتاريخ 93/2/30 مدعى جعل آقاى فضل اله 
فضلى جهت اســتكتاب مراجعه كرده و درتاريخ 93/3/3 سند مسلم الصدور ارائه نموده است . اينكه 
عين دوبرگ قرارداد فروش اقساطى بانك صادرات به شماره 86006047-86/11/8 شعبه طالقانى 
ســارى(مورد ادعا)تحويلى به همراه اوراق جديدالتحصيل به پيوســت ارســال مى گردد و سند اساس 
تطبيق ابرازى پس از بررســى و رفع نياز به ابراز كننده مســترد گرديد. به واسطه انجام قرار صادره و 
با توجه به تعداد موارد بررســى شــده و تعرفه جديد مصوب قوه قضاييه،مبلغ دويست هزارتومان حق 
الزحمه كارشناســى مورد تقاضا مى باشد.خواهشمند است دســتور در صورت صالحديد مقرر فرماييد 

نسبت به پرداخت مازاد دستمزد درخواستى اقدام نمايند.م/الف 
احمدرضا رستمى خانقاهى-كارشناس رسمى دادگسترى

ابالغ نظر كارشناسى
در خصوص درخواســت مزايده آقاى محمد مرادى به طرفيت رضا پورمحمدد ئيالنجق مبنى 
بر فروش ملك مشــاع، با عنايت به اينكه آدرس آقاى رضا پورمحمد ئيالنجق مجهول المكان اعالم 
شــده اســت، به نامبرده اعالم مى گردد ظرف يك هفته از تاريخ نشــر ايــن آگهى جهت دريافت 
نظريه كارشناس به شعبه چهارم حقوقى بروجرد مراجعه نمايد تا چنانچه اعتراضى دارد كتبا ارائه 

دهد. اين آگهى در اجراى ماده 73 ق.آ.د.م صادر شده است.
مدير دفتر شعبه 4 حقوقى بروجرد

متن آگهى
خواهــان محمــد فتح اللهى دادخواســتى به طرفيت خوانــده/ خواندگان شــاهين ضرغام و 
شــهريار ضرغام و شــهره ضرغام و اشــرف طباطبايى ديبا و داود كوهى و مسعود قيدر و سكينه 
زارعــى و پريده زارعــى و زهرا زارعى و ليال زارعى و عباس زارعى و عيســى زارعى و ابوالفضل 
زارعى و ربابه نوريان زارعى به خواسته اعتراض ثالث اصلى تقديم دادگسترى بهارستان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان بهارستان واقع در كيلومتر 
25 نســيم شــهر- ميدان هفت تير ابتداى بلوار خيرآباد دادگسترى شهرستان بهارستان ارجاع 
و بــه كالســه 9309982988600177 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1393/04/25 و 
ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/784
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان بهارستان

دادنامه
پرونده كالسه 9209988111100662 شعبه يازدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرستان همدان دادنامه شــماره 9309978111100199 خواهان: آقاى محمدرضا ترابى با 
وكالت آقاى ســعيد اوقان به نشانى همدان بلوار خواجه رشيد روبروى بانك تجارت مركزى پالك 
25 – خوانــدگان: 1- آقــاى نبــى اله صباغى با وكالت آقاى حميدرضا شــمس به نشــانى همدان 
خيابان بوعلى برج آريان طبقه 2 واحد 4، 2- آقاى جالل نوبهار به نشانى مجهول المكان، خواسته: 
تامين خواســته، گردشــكار: (محتويات پرونده)، وكيل خواهان با ارائه درخواســت كتبى شماره 
9310098111100405 مــورخ 1393/03/12 تقاضــاى صدور قرار تامين خواســته نموده، 
اركان و شــرايط درخواست فراهم مى باشد لذا به استناد ماده 308 قانون آيين دادرسى مدنى 
قرار تامين خواسته به منظور جلوگيرى از نقل و انتقال پالك ثبتى 10/10637 حومه بخش يك 
همدان از حال تا پايان رسيدگى صادر و اعالم مى دارد هزينه اجراى قرار به عهده خواهان است 

قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد.
رئيس شعبه يازدهم دادگاه عمومى حقوقى همدان

متن آگهى
در خصوص شــكايت ســهيل پيــره عليه متهميــن محمدرضــا جعفرى و كــوروش كرمى بان 
نخــودى مبنى بر مزاحمت تلفنى تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشــاه واقع در كرمانشاه بلوار 
بنت الهــدى ارجاع و به كالســه 920998832292901821 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1393/4/21 و ســاعت 10:00 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا خوانده 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/437
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى گواهى حصر وراثت 
خانــم اقــدس جمشــيدى امراله بــه شــماره شناســنامه 3-621635-137 فرزند يداله 
متولد ســال 1365 صادره تبريز به اســتناد شهادت نامه گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 715/3/93 تقديم اين حوزه نموده چنين اشــعار داشــته كه شادروان 
فيض اله جمشــيدى امراله فرزند ابراهيم به ش ش 23 در تاريخ 1392/11/20 در اقامتگاه 
دائمى خود درگذشــته و ورثه حيــن الفوت وى عبارتند از: 1- اقــدس رنجبرى حق طلب فرزند 
يــداهللا بــه ش ش 3-621635-137 همســر متوفــى 2- اقــدس جمشــيدى امرالــه فرزند 
فيــض اهللا به ش ش 548 دختر متوفى 3- زهرا جمشــيدى امرالــه فرزند فيض اله به ش ش 
69349دختــر متوفــى 4- معصومه جمشــيدى امراله فرزند فيض اله بــه ش ش 1066 دختر 
متوفى 5- اســماعيل جمشــيدى امراله فرزند فيض اله به ش ش 79201 پسر متوفى. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى جهت انتشــار در جرايد ارسال مى شود تا يك نوبت منتشر مى شود تا 
چنانچه هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف 

يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/ 886
رئيس حوزه 13 شوراى حل اختالف مركزى اسالمشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم اكرم فضل كشــورى فرزند على اكبر داراى شناســنامه شــماره 741 متولد 1337 به 
شــرح دادخواست به كالسه 93-930085/ح 120 از اين حوزه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر فضل كشــورى فرزند حســين به شناســنامه 
65051 متولــد 1299در تاريخ 1393/1/10 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پسر و و دو دختر به شــرح ذيل والغير: 1- حاجيه 
اعظــم فضل كشــورى فرزند على اكبــر به ش ش 127 متولــد 1342 صــادره از همدان دختر 
متوفى 2- اكرم فضل كشــورى فرزند علــى اكبر به ش ش 741 متولد 1337صادره از همدان 
دختر متوفى 3- ابوالقاســم فضل كشورى فرزند على اكبر به ش ش 856 متولد 1331 صادره 
از همدان پســر متوفى 4- حســن فضل كشــورى فرزند على اكبر به ش ش 401 متولد 1329 
صادره از همدان پســر متوفى 5- غالمحســين حميدفر فرزند على اكبــر به ش ش 194 متولد 
1327 صادره از همدان پســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى حوزه شماره 120 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
كالســه  بــه  دادخواســت  بشــرح   2305 شــماره  شناســنامه  داراى  بتوئــى  افتخــار  خانــم 
9309982691800114/1  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان نظامعلى بلندى بشناســنامه شــماره 1892 در تاريخ 1393/2/15 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- خداداد بلندى فرزند نظامعلى به 
ش ش 8442 صادره از تهران متولد ســال 1360 پســر متوفى 2- اكبر بلندى فرزند نظامعلى به ش 
ش 8736 صــادره از تهران متولد ســال 1362 پســر متوفى 3- ليال بلنــدى فرزند نظامعلى به ش ش 
0014420831 صادره از تهران متولد ســال 1371 دختر متوفى 4- افتخار بتوئى فرزند حســين به 
ش ش 2305 صادره از اســدآباد متولد سال 1341 همســر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصياتنامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
م الف/ 7720

رئيس شعبه 18 شوراى حل اختالف مركزى كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانــم محتــرم شــريعت پناهــى داراى شناســنامه شــماره 287 بشــرح دادخواســت به كالســه 
9309982691800009/1 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان كاظم مومنى بشناسنامه شماره 9 در تاريخ 1383/3/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- اميرحســين مومنى فرزنــد كاظم  به ش ش 
5605 صادره از تهران متولد ســال 1354 پســر متوفى 2- ابوالفضل مومنى فرزند كاظم  به ش ش 
5-007920-260 صادره از ورامين متولد ســال 1372 پســر متوفى 3- فاطمه مومنى فرزند كاظم  
بــه ش ش 44 صادره از گرمســار متولد ســال 1365 دختر متوفى 4- خديجــه مومنى فرزند كاظم  به 
ش ش 25086 صــادره از تهــران متولد ســال 1356 دختر متوفى 5- محترم شــريعت پناهى فرزند 
ســيدعباس به ش ش 287 صادره از تهران متولد سال 1331 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصياتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/ 7773
رئيس شعبه 18 شوراى حل اختالف مركزى كرج

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: شهناز على بخشى فرزند روسى شغل خانه دار به نشانى: رودهن خيابان الله 
صحرا- گلبرگ 14- پالك 18- واحد 2، مشخصات محكوم عليه: حسين رحمانى مجهول المكان، محكوم 
به: بموجب دادنامه شــماره 1768 مورخ 92/11/27 شــوراى حل اختالف رودهن شــعبه اول كه وفق 
دادنامه شــماره ــ شــعبه ــ دادگاه ــ قطعيت حاصل كرده اســت: محكوم عليه محكوم است به استرداد 
مبلــغ واريزى مورد دعــوى به مبلغ هفت ميليون ريال طبق فيش واريزى به شــماره 006973 پســت 
بانك مورخ 92/10/28 و به انضمام هزينه دادرســى و خسارت هاى متعلقه در حق خواهان و همچنين 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. م الف/1651
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ اجرائيه
شماره پرونده: 139304017087000057/1، شماره بايگانى پرونده: 9300059، بدينوسيله 
به آقاى بيژن شــطى نژاد فرزند عبدالحســين ش ش: 2410 به آدرس: آبــادان- خيابان اميرى كوچه 
رضوان پالك 77 فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد: به موجب ســند اجاره شماره 81/11/1-56984 
دفترخانه اســناد رسمى شماره 8 آبادان محمود مصلى نژاد فرزند بابا نسبت به تخليه مورد اجاره سند 
فوق الذكر بانضمام حقوق دولتى متعلقه عليه شــما تقاضاى صدور اجراييه نموده كه اجراييه به كالســه 
89/1046 رهنى در شــعبه اجرايه ثبت اين اداره تشــكيل جهت ابالغ به مامور اجرا تســليم كه طبق 
گزارش مامور اجرا از محل نقل مكان نموده ايد اوراق اجرايى به مرحله ابالغ قانونى رسيده و بستانكار 
هم نتوانســته نشانى شما را معرفى نمايد لذا به درخواست بستانكار با درج يك نوبت به شرح فوق در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محل ابالغ مى شــود كه چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج اين 
آگهى كه روز ابالغ محســوب مى شــود نســبت به تخليه مورد  اجاره اقدام ننماييد پس از انقضاء مدت 
مذكور با درخواســت بانك بســتانكار نســبت به تخليه آن طبق مقررات اقدام و غير از اين آگهى كه در 

يك نوبت منتشر مى گردد آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. م الف/ 1/474
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رسمى آبادان

آگهى حصر وراثت
آقاى سهراب همتى داراى شناسنامه شماره 6 بشرح دادخواست به كالسه 275/1/93 از اين دادگاه 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيف اله همتى بشناسنامه شماره 7 
در تاريخ 1393/2/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- ســهراب همتى پســر متوفى ش ش 6- متولد 1336/1/10 صادره از دماوند- 2- آيت اله همتى 
پسر متوفى ش ش 43- متولد 1339/3/5 صادره از دماوند 3- سپه دوست همتى پسر متوفى ش ش 
4- متولد 1344/1/1 صادره از دماوند 4- ســهيال همتى دختر متوفى ش ش 58- متولد 1341/11/1 
صادره از دماوند 5- مهناز همتى دختر متوفى ش ش 27- متولد 1353/5/15 صادره از دماوند 6- حورى 
عسگرى همسر متوفى ش ش 16- متولد 1316/3/1 صادره از دماوند- اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصياتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/ 1653/3
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: ماه منير خداوردى فرزند يداهللا بنشانى پاكدشت- حصار امير خيابان مدرس- 
كوچه شهبازى- پالك 91، مشخصات محكوم عليه: ولى كرمى زرندى فرزند حجت اهللا بنشانى مجهول المكان 
، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 1840 مورخ 92/12/18 شــوراى حل اختالف رودهن شــعبه اول كه 
وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است: محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
مبلــغ 43/000/000 ميليون ريال بابت اصل خواســته بــه انضمام هزينه دادرســى و مبلغ يك ميليون 
ريال بابت هزينه كارشناســى در حق خواهان و همچنين پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. 

م الف/1653/180
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان بهرام بهمن دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت على كالرستاقى تسليم دفتر دادگاه 
شعبه بخش رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 165/1/93 براى مورخ 93/3/25 ساعت 4/45 عصر 
تعيين وقت گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى شــود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه اى از دادخواست 
و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند در صورت عدم حضور شورا 

غيابا رسيدگى خواهد كرد. م الف/ 1653/2
مدير دفتر شعبه اول رودهن

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيدحســن ابراهيم پور به اســتناد 2 برگ استشــهاد محلى كه به امضا شــهود و به گواهى 
دفترخانه شــماره 17 ســمنان رسيده اســت مدعى ميباشند كه ســند مالكيت 6 دانگ پالك 853/11 
بخش 1 ســمنان مورد ثبت 97044 ج 675 ص 340 بعلت جابجايى مفقود گرديده درخواســت صدور 
ســند مالكيت المثنى را نموده اســت لذا مراتب باســتناد ماده 120 آيينامه قانون ثبت آگهى ميشود تا 
چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد 
از تاريــخ انتشــار ايــن آگهى ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را به ضميمه اصل اســناد مالكيت باين 
اداره تســليم و رســيد دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و 
نرســيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 
طبــق مقررات اقدام خواهد شــد. اضافه مى گردد برابر ســند رهنــى 7194- 92/10/25 دفتر 17 

سمنان در رهن بانك ملى شعبه معلم سمنان قرار دارد. م الف/ 496
رئيس ثبت اسناد وامالك شهرستان سمنان

موت فرضى
در پرونده شــماره بايگانى 930166 به حكايــت محتويات پرونده 9309981787100166  كه 
در اين شعبه دادگاه تحت رسيدگى مى باشد اعالم  گرديده متوفى موت فرضى آقاى حميد قزل سوفلو 
فرزند موسى قلى از تاريخ 1378/02/10 غايب و ناپديد شده و هيچگونه خبرى از نامبرده در دست 
نيســت لذا بدين وســيله ضمن اعالم مراتب از كليه كســانى كه خبرى از غايب ياد شــده دارند دعوت 
ميشود اطالعات خود را به نحو مقتضى در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقى از كسى تضييع نگردد. 
اين آگهى ســه نوبت متوالى هريك به فاصله يك ماه در اجراى ماده 1023 قانون مدنى در امور مدنى 
منتشر مى گردد بديهى است چنانچه يك سال از تاريخ اولين اعالم ( نشر آگهى) حيات غايب ثابت نشود 

حكم موت فرضى او صادر خواهد شد.
 مجيد ناظرى– منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى ( خانواده) شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
درپرونــده شــماره بايگانــى  930041 خواهان ها 1- بى بــى رقيه 2- بى بى ســليمه 3- اغول 
ســونا 4- فاطمــه 5- بى بى خطيبه جملگى ميهن 6- حليم بردى7- شــمس الديــن 8- آيلر 9- طاهره 
جملگى كســلخه با وكالت آقايان 1- حســن فرزانگان 2- على كشفى  دادخواستى به طرفيت خواندگان 
1- رجب محمد 2- حبيب اله 3- اغول دوندى جملگى ميهن 4- حاجى بى بى گوك به خواســته تقســيم 
ماترك مورث خود به نام مراد آقا ميهن  را تقديم  دادگاه هاى عمومى شهرســتان گنبدكاووس كه جهت 
رســيدگى به شــعبه هفتم دادگاه عمومى( حقوقى) ارجاع و به كالسه  9309981799000085  ثبت 
گرديده و وقت رســيدگى آن روز چهارشــنبه مورخ 1393/04/25 و ساعت 11:00 صبح  تعيين شده 
اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده رديف چهارم حســب درخواســت خواهان  و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده  پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
بردى چپرلى -مدير شعبه هفتم دادگاه عمومى ( حقوقى)  شهرستان گنبدكاووس

آگهى حصروراثت
آقاى ســيد محمود شبستانى ابيضى داراى شماره شناســنامه 322 به شرح دادخواست به كالسه 
9/93/113 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
مرحومه زهرا محمدى كشتكارابيضى  به شناسنامه 9 در تاريخ 1393/01/11 در اقامتگاه دائمى خود 
به درود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-ســيده ربابه شبســتانى ابيضى  
ش ش 27 ت ت 1344 كدملى 2031493647 دختر متوفيه  2- ســيد محمود شبستانى ابيضى  ش 
ش 322 ت ت 1345 كدملى 2031504010 پســر متوفيه 3- ســيد مهدى شبستانى ابيضى  ش ش 
14029 ت ت 1349 كدملى 2030129866 پســر متوفيه 4- ســيد محمدعلى شبستانى ابيضى  ش 
ش 517 ت ت 1366 كدملى 2031513664 پسر متوفيه 5- سيد حسين شبستانى ابيضى  ش ش 
64 ت ت 1360 كدملى 2031661337 پســر متوفيه .اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 
مزبور را يك نوبت در نشريه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد  از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف  يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
بهروز كم -قاضى شعبه نهم شوراى حل شهراختالف گنبدكاووس

مزايده نوبت دوم 
  در پرونده كالسه 10-93 اجرائيه  و به موجب دادنامه شماره 551-92/7/28 صادره از شعبه 
اول دوزين شــوراى حل اختالف آزادشــهرمحكوم عليه مجتبى قاضوى دوزين فرزند على نقى محكوم به 
پرداخت مبلغ -/44/747/000 بابت اصل خواســته  و نيز پرداخت مبلغ ... ريال از باب تســبيب به 
عنوان خســارت دادرســى درحق محكوم له رضا نوروزى فرزند ناصر و نيز مبلغ -/2/237/350  ريال 
به عنوان نيم عشــر درحق دولت اســالمى ميباشد على ايحال حســب تقاضاى محكوم له و تعرفه شخص 
محكوم با مشــخصات و توصيف به شــرح ذيل از اموال محكوم عليه توقيف و كارشــناس منتخب واحد 
اجرا قيمت كل اموال توقيفى را -/430/000/000 ريال وجه رايج جمهورى اســالمى ايران برآورد و 
اعالم نموده و نظريه مزبور مصون از هر گونه اعتراضى باقى مانده اســت لذا حســب درخواست محكوم 
له اموال توقيف شــده از طريق مزايده در محل اجراى احكام مدنى دادگســترى مينودشــت در مورخه 
93/04/11 يوم چهارشــنبه از ساعت 10 الى11 صبح با حضور نماينده دادسرا و ماموراجرا انجام مى 
گــردد قيمت پايه از مبلغ كارشناســى و با رعايت ســاير قيود مندرج در مــاده 131 قانون اجراى احكام 
مدنى شروع ومال به كسى تعلق خواهد گرفت كه باالترين قيمت پيشنهادى را قبول كرده است خريدار 
يــا خريداران مى توانند پنج روز قبل از فروش و تشــكيل مزايده از اموال مــورد مزايده با هماهنگى 
اجــراى احــكام مدنى بازديد نموده و ســپس در صورت تمايل در جلســه مزايده شــركت نمايند برنده 
مزايده بايد 10درصد بهاء را نقداً و يا  بصورت چك پول فى المجلس به عنوان ســپرده به واحد اجراء 
تســليم نمايــد و الباقــى بها را حداكثر ظرف يك مــاه از تاريخ مزايده پرداخت نمايــد در غير اينصورت 
ســپرده او پس از كســر هزينه مزايــده بنفع دولت ضبط مى گــردد هر گونه نقل وانتقــال مال بعد از 
پرداخــت تمــام بهاى آن و تاييد صحت مزايده از ناحيه دادگاه صورت مى گيرد و كليه هزينه هاى نقل و 
انتقال به عهده برنده مزايده اســت.( توصيف  اجمالى : عرصه و اعيان يك قطعه زمين مســكونى داراى 
قولنامه واقع در محدوده خيابان امام خمينى دوزين كوچه شهيد رجايى با ملحوظ قراردادن كليه عوامل 

موثر در قضيه واقع شدن دربافت روستايى كالٌ مبلغ -/430/000/000 ريال برآورد شده است) .
 مديردفتر اجراى احكام  مدنى شوراى حل اختالف مينودشت

آگهى ابالغ وقت جلسه دادرسى
بدينوســيله به آقاى نقى عشــقى مجهول المكان حسب اعالم شاكيه زيبا لك قاسم آبادى و شكايت 
ايشــان مبنى بر ترك انفاق وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى در اين روزنامه كثيراالنتشــار 
درج نموده لذا الزم اســت جهت رســيدگى در جلســه مورخ 93/5/13 حاضر و از خود دفاع نماييد واال 

وفق مقررات غيابا رسيدگى و اعالم نظر خواهد نمود. م الف/ 783
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى شهرستان بهارستان

متن آگهى
خواهــان هــا مصطفى دوســت محمدى و قربانعلى دوســت محمدى و خورشــيد دوســت محمدى و 
مرتضى دوســت محمدى و صفرعلى دوســت محمدى و شــوكت دوســت محمدى دادخواستى به طرفيت 
خوانده / خواندگان كبرى زهره وند و مجيد بيطرف به خواســته ابطال ســند رسمى (موضوع سند ملك 
اســت) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان ســمنان- واقع در سمنان- خ طالقانى نرســيده به ميدان ارگ روبروى سازمان امور 
اقتصاد و دارائى – كدپســتى 3513713191 – تلفن 14-33334211 (كد 023) ارجاع و به كالسه 
9209982310400651 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1393/05/18 و ساعت 12/00 تعيين 
شــده اســت. بعلت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هــاى عمومــى و انقــالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى  كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان

متن آگهى
خواهان خانم شــكيباصفرى فرزندمحمدعلى دادخواستى بطرفيت خوانده آقاى محمدرضا عليزاده 
فرزند محمدعلى به خواســته حضانت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه هجدهم دادگاه عمومى حقوقى(خانواده)دادگسترى شهرستان قم واقع درقم–ابتداى خيابان 
توحيد–مجتمع قضائى شهيد قدوسى–طبقه دوم–شعبه18 ارجاع وبه كالسه 9309982515400362 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن93/4/22 وساعت12ظهرتعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويزماده73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تاخوانده پس 
ازنشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رســيدگى حاضرگــردد. قم–ابتداى خيابان توحيد–مجتمع 

قضائى شهيد قدوسى–طبقه دوم–شعبه18
مديردفترشعبه18 دادگاه خانواده قم

رونوشت آگهى حصروراثت
 آقــاى احمــد باقــرى فرزنــد وجيــه الــه داراى شناســنامه شــماره 8 بــه شــرح دادخواســت به 
كالســه736/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان وجيه اله به شناسنامه شــماره 135 درتاريخ 1392/3/1 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به1- احمد باقرى فرزند وجيه اله ش ش 
8 نســبت با متوفى فرزند 2- عباس باقرى فرزند وجيه اله ش ش 4 نســبت با متوفى فرزند 3- رقيه 
باقــرى فرزند وجيه اله ش ش 37561 نســبت با متوفى فرزنــد 4- خديجه باقرى فرزند وجيه اله ش 
ش 1 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه باقرى فرزند على  ش ش 122 نســبت با متوفى همسر.  اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى ميگردد تاهركســى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد. 
 رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت
 آقــاى حســين مطيــع فرزنــد علــى داراى شناســنامه شــماره 129 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه752/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده 
اســت كه شادروان على مطيع به شناسنامه شماره 924 درتاريخ 1390/4/17 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- حســين مطيع فرزند على ش ش 
129 نســبت با متوفى فرزند 2- رضا مطيع فرزند على ش ش 1321 نســبت با متوفى فرزند 3- گل 
نســاء مطيع فرزند على ش ش 1320 نســبت با متوفى فرزند 4- نبات مطيع فرزند على ش ش 125 
نسبت با متوفى فرزند 5- مرال مطيع فرزند على ش ش 127 نسبت با متوفى فرزند 6- بلقيس مطيع 
فرزنــد على ش ش 1319 نســبت ب متوفى فرزند 7- زهره مطيع فرزند على ش ش 128 نســبت با 
متوفى فرزند 8- مرضيه غفارى فرزند برجعلى ش ش 1042 نســبت با متوفى همســر.  اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى ميگردد تاهركســى اعتراضى دارد ويا وصيت 
نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
 رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت
 آقاى حســن رضائى فرزند عوض داراى شناســنامه شــماره 118738 به شــرح دادخواســت به 
كالســه757/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده 
است كه شادروان عوض رضائى به شناسنامه شماره 12 درتاريخ 1392/9/21 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به1- حســين رضائى فرزند عوض ش 
ش 2411 نســبت با متوفى فرزند 2- داود رضائى فرزند عوض ش ش 776 نســبت با متوفى فرزند 
3- محمد رضائى فرزند عوض ش ش 112997 نسبت با متوفى فرزند 4- حسن رضائى فرزند عوض 
ش ش 118738 نســبت با متوفى فرزند 5- محســن رضائى قزقپان فرزند عوض ش ش 694 نسبت 
بــا متوفى فرزنــد 6- فاطمه رضائى فرزند عوض ش ش 6556 نســبت با متوفــى فرزند 7- معصومه 
رضائــى فرزنــد عوض ش ش 1509 نســبت با متوفى فرزنــد 8- زينب رضائــى فرزند عوض ش ش 
7500 نسبت با متوفى فرزند 9- زهرا على پور قزقپان فرزند محمد ش ش 4 نسبت با متوفى همسر. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى ميگردد تاهركسى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
 رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانــم اكــرم رضائــى فرزنــد حســين داراى شناســنامه شــماره98465 به شــرح دادخواســت به 
كالســه773/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنيــن توضيح داده 
است كه شادروان فاطمه كريمى ميمونه به شناسنامه شماره72062 درتاريخ90/8/28 دراقامتگاه دائمى 
خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به1- سيدمحمد رضائى فرزند حسين 
ش ش17448 نســبت بامتوفى فرزند2- ســيد حســن رضائى فرزند سيدحســين ش ش9245 نسبت 
بامتوفى فرزند3- سيدقاســم رضائى فرزند سيدحســين ش ش32525 نسبت بامتوفى فرزند4- اكرم 
رضائى فرزند سيدحســين ش ش98465 نسبت بامتوفى فرزند5- فخرى رضائى فرزند سيدحسين ش 
ش98466 نسبت بامتوفى فرزند6- سيده زهرا رضائى فرزندسيدحسين ش ش29599 نسبت بامتوفى 
فرزند7- سيده نرگس رضائى فرزند سيدحسين ش ش29600 نسبت بامتوفى فرزند8- زينب السادات 
فرزند سيدحســين ش ش 197 نســبت بامتوفى فرزند9- اعظم ســادات رضائى فرزند سيدحســين ش 
ش12817 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى 
گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان عليرضــا كاونــدى به وكالت ســيد روح الــه ميرغنى خوانــدگان بابك مبينــى فرزند 
ناصرواكبرنــوزاد حدرفرزند صادق خواســته اثبــات مالكيت والزام خواندگان به تنظيم ســند يك 
دســتگاه پژو206 به شــماره ايران16–189 س77 درتاريخ92/12/17 خواهان عليرضا كاوندى 
دادخواســتى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق الذكربه شــرح خواسته اثبات مالكيت والزام تنظيم 
ســند خودروبه شــعبه28 تقديم كه به شــماره742/28/92 ثبت وبراى روز يكشنبه93/4/29 
ســاعت8/30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت. وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند ازتاريخ نشــرآگهى 
جهت اعالم آدرس ودريافت نســخه ثانى دادخواســت وضمائم به دفتر دادگاه مراجعه ويا دروقت 
مقررفوق جهت رســيدگى دراين شعبه حضوربهم رساند. بديهى است درصورت عدم حضوردادگاه 

غيابا رسيدگى واتخاذ تصميم خواهد نمود. 
 دفترشعبه28 شوراى حل اختالف قم

دادنامه
شــماره پرونده9309982515300374 شــعبه17 محاكم خانواده قم تاريخ1393/3/10 
آگهــى ابالغ وقت دادرســى وضمائم به آقــاى محمد حداد فرزنــد عبداالميرخواهــان خانم خديجه 
بــاوى فرزندعبداالميــرآدرس قم–گلزار–خيابــان روحانى–كوچه4–كوچه10–پالك9 خوانده محمد 
حداد فرزند عبداالميرآدرس مجهول المكان خواســته طالق خواهان خانم خديجه باوى دادخواستى 
بطرفيت محمد حداد خواســته فوق به اين شعبه تقديم كه بشماره9309982515300374 ثبت 
وبراى روز1393/4/23 ســاعت8 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده وباتوجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده73 ق.آ.د.م مراتب يك 
نوبت دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشارآگهى مى شود. خوانده مذكورمى تواند جهت اعالم آدرس 
وتحويل نسخه ثانى دادخواست وضمائم به دفتردادگاه واقع درقم–ابتداى نيروگاه–مجتمع قضايى 
شــهيد قدوســى(دادگاه خانواده)–شــعبه17 مراجعه ويا دروقت مقررفوق جهت رسيدگى در اين 
شــعبه حضوربهم رسانند. بديهى اســت درصورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى واتخاذ تصميم 

خواهد نمود. 
مديرشعبه17 محاكم عمومى حقوقى قم–عليپور

رونوشت آگهى حصروراثت
 آقاى هاشــم زيرك فرزندمحمدرضا داراى شناســنامه شــماره954 به شــرح دادخواست به 
كالســه755/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح 
داده است كه شــادروان محمدرضازيرك به شناسنامه شــماره317 درتاريخ 93/1/4 دراقامتگاه 
دائمــى خودرافــوت نموده اســت وورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه 1-هادى زيرك 
فرزندمحمدرضا ش ش1401 نسبت بامتوفى فرزند2-هاشم زيرك فرزند محمد رضا ش ش954 
نســبت بامتوفى فرزنــد3- حامد زيرك فرزند محمدرضا ش ش3430 نســبت با متوفى فرزند4- 
حسين زيرك فرزند محمدرضا ش ش370087070 نسبت بامتوفى فرزند5- محبوبه زيرك فرزند 
محمدرضا ش ش691 نســبت بامتوفى فرزند6- شمســى مهدوى پورفرزند حسين ش ش5511 
نسبت بامتوفى همسر7- جواهرسليمانى فرزند حسين ش ش788 نسبت با متوفى مادر8- يداله 
زيرك فرزند غالمرضا ش ش15 نســبت بامتوفى پدر.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
 رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

متن آگهى احضار متهم 
مجتمــع مركــزى شهرســتان كرمانشــاه (شــعب دادگاه) بــه موجــب كيفرخواســت شــماره 
315100183 در پرونده كالسه 9209988322902280 براى افشين فتاحى به اتهام مزاحمت 
تلفنى و سلب آسايش و آرامش زندگى و توهين به اشخاص عادى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1393/04/17 ساعت 09:00 تعيين 
گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 
115 و 180 قانــون آئيــن دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفــرى مراتب يك نوبت 
منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/459
رييس شعبه 106 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم 
مجتمــع مركــزى شهرســتان كرمانشــاه (شــعب دادگاه) بــه موجــب كيفرخواســت شــماره 
8315000471 در پرونــده كالســه 9209988315201104 بــراى خســرو احمديــان و بهزاد 
مراديــان بــه اتهام مشــاركت در ايراد صدمنه بدنــى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع 
به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1393/04/18 ساعت 11:00 تعيين گرديده 
اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/457
رييس شعبه 106 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى برگ دادخواست به دادگاه نخستين
خواهان ســميرا محمدى فر- فرزند اســماعيل، شغل: دانشــجو، محل اقامت : بومهن- ك حاج 
منصور- خ گنجيه پ 17- 6-005483-097 خوانده: 1- حامد گودرزى فرزند اصغر محل اقامت 
گيالوند- شــهرك فرهنگيان- انديشــه 4- روبروى پالك 35- درب قرمــز- 2- آرين قصابى پناه 
فرزند حســن به نشــانى محل كار: گيالوند- بلوار اصلى-روبروى تاالر نگين- نانوايى لواشى بعثت، 
خواســته: تقاضاى رســيدگى و صدور حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظيم سند 
رسمى، يك دستگاه سوارى پرايد به شماره 228 و 57 ايران 66 با احتساب كليه خسارات دادرسى 
مقوم 3/100/000- داليل و منضمات دادخواســت (مــدارك) 1- كپى مبايعه نامه 2- كپى كارت 
شناســايى- شرح دادخواســت: اينجانب يك دستگاه سوارى پرايد به شــماره شهربانى 228 و 57 
ايــران 66 را از خوانده خريدارى نمــودم كه عليرغم پرداخت ثمن معامله ايشــان حاضر به تنظيم 
ســند رســمى نمى باشد. حاليه با تقديم اين دادخواســت صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در 
دفترخانه و تنظيم سند رسمى براى پرايد به شماره 228 و 57 ايران 66 با احتساب كليه خدمات 

دادارسى مقوم 3/100/000 مورد استدعاست.م الف/1654
شوراى حل اختالف راهنمايى و رانندگى دماوند


