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آگهى دعوت به افراز 
نظربــه ايــن كه داود مختارى احدى از مالكين مشــاعى پــالك 185 فرعــى از 36 اصلى واقع در 
قريه ســرخرود بخش 2 ثبت محمودآباد برابر درخواست وارده به شماره 94/4/3-12/94/3728 
تقاضــاى افــراز حصه و ســهمى مالكيتى ملك موكل خويش را از كل شــش دانگ پــالك مذكور از اين 
اداره نموده و از اعالم آدرس و محل ســكونت ديگر مالكين مشــاعى اظهار بى اطالعى و عجز نموده،لذا 
به اســتناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا به افراد مشــروحه پيوستى ( به 
پيوســت سه صفحه ليست اسامى مالكين مشــاعى) اخطار و ابالغ مى گردد جهت انجام عمليات افرازى 
كه رأس ســاعت 10 صبح روز چهارشــنبه 95/2/15 توسط نماينده و نقشــه بردار اين اداره صورت 
مــى گيرد در محل وقوع ملك حضور به هم رســانيد.بديهى اســت عدم حضور مانــع از اجراى عمليات 

افرازى نخواهد بود.م/الف
فرهاد آقابابايى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد
اسامى مالكين مشاعى پالك 185 فرعى از 36 اصلى بخش 2

يحيى طهماســبى- مصطفى مدنى معانى-ابراهيم شــروزى-ابراهيم عباسى-ابوالحسن ناصرى-
ابوالحسن ناصرى نوصر-ابوالفضل اسد زاهدى-ابوالفضل محمودى-احترام همت-احد شبرى-احمد 
قاسمى زاده-احمد قاســمى زده فيروزجايى-احمد كلكلو-اسماعيل رمضانى-اسماعيل  كاظمى-اصغر 
آقالو-اصغــر رنج بر ملك-اصغر محمودكاليى-افســانه فاضلى-اقبال فتاحــى پور-الهه يزدانيان-ام 
البنين قنبربخش-امان اله عســكرى-امير رمضان پور-اميرعلى شرروزى-انوشــيروان صادق نژاد-
ايــران ميريعقوبى-ايرج الياســى-ايمان كريم پور-آرزو پروانه-آرزو رحمــت-آرش پيرفتاحى-آمنه 
شهيره-بابك كالنترى-باقر همدانى-بهرام يعقوبيان-بهروز بزرگ نيا-پروانه طالعى نيا-پروين ربانى-
پرويــن صادقيان-جعفــر رمضانى-منيژه عظيم نــژاد-آرش فالحى بلورچى-عليرضــا افخمى-غالمعلى 
فالح-فرشــته خواجه نصير-پرويز بزرگ نيا-زهرا دوســتى اناركى-منوچهر سليمانى-فاطمه مزبانى-
فيروز معظمى-قاســم على نريمان كنارى-محمدرضا شــفيعى زاده-بهمن وحيدى-على جواهرى-زهرا 
محســن بيك-زهره عنايتى-رمضان كريمى-محمدحســن بسطامى-مسعود صائمى-آفاق محمدى-على 
رضا شــفيع-حميدرضا فالح دوست-فاطمه رجبى جعفرآبادى-محمدمهدى ساسانى-حسين كريم پور-
فاطمه پارساپور-سعيد ســيفيان-غالمرضا پورزند-مجتبى كدخدا-محمدحسن جلينى-فاطمه نيك پى 
ازموده-ســهراب بهزادى-مژگان نيك خواه-قلى قليزاده-آوا نيــك بخت-ابراهيم حاجى زاده-حيدر 
طاهرى-محمدعلــى دهقانى-محمدصــادق ضيايى-فرهاد نادعلى-فريــدون عمادى-محمدعلى حيدرى 
طالشــى-محمد شمسايى-حســن قاسميان-ساغر بهادرى-جمشــيد شــاكريان-محمدجواد ميرزايى-
عبدالرضا شــاه حسينى-عســل زندخانى-على رضا مصطفى زاده-حســن احمدى ايزدى-زهرا رسول 
بابايى-محمدمهدى مهدى زاده-محمدعلى كياپور-حســن عابدينى زاده-جمشــيد روحى-حسن ايلدر 
آبادى-عباس جعفرقليزاده-غالمحســين محمدپور-بدرالسادات حسينى-شهرزاد شهروزى-عزت اله 
توكلى-علــى اكبراوصيا-مســعود صائمى-قدرت الــه رمضانى-مجتبى توكلى-فيــروز فيروزى-كبرى 
اباذرى-رامين غديرى-على اصغــر عابدى پور-محمد نصرى-اميرحســين محمودى-اميد رمضانپور-
اكبــر محمدزاده-محمد قديمى خو-عبدالعظيــم چراغعلى-محمد اميــرى عراقى-فريبرز گليان-اكرم 
مصلحى-پروين رياضى-دنيا رشــيدى-على اكبر اكبرى-ســيد احمد اواليى-سيدسعيد سجادى-على 
حيــدر طالبى كپورچالى-فرخ عزيزى آشــتيانى-زهرا محســنى-محمد فاضلى-حميدرضــا خليقى-تمنا 
رشــيدى-محمد رييس زاده-على رضا مبشــرى فر-على نيك مهر-لطف اله جمشيديان-زيبا استوار-
رمضان نجاتى-خالق پناه محمودى-محمدعلى نجفى عمذان-مسيحاروشن-على نوريان-معصومه اسدى 
كنارى-اسماعيل بيات-مجيد سيفان-آقاســى نجاتى-منيژه دانش پناه-فريبرز دريايى-فريده عاليى 
منفرد-محســن عسكريان-سيدرضا موســوى گرمستانى-حسين حسن نيا-حســين شاهينى-حسين 
نجوايى-حمزه اسد-حميدرضا مبشرى فر-حيدر محمودكاليى-خانعلى محمودى-خديجه اسماعيل تبار-
اريوش حبيبى-داود احمدى-رحمت اله ناصحى-رحيم مصفا-رضا اله دارى-رضا ســلمى قاســيانى-
فرورديــن دولتى-منوچهــر صديقى-جواد پوراكبرى-عطااله ناظرى-حســين مرثيه چى-پرويز ملكى-
الهام افشــين جا-محمدعلــى معظمى-پرويز ربانى-صغرى ديلم كتولى-ابوالقاســم محمديان-رجبعلى 
شــاه حسينى-ارســالن على نژاد-ابراهيم عباســى-مژده رباتى-شــاهرخ بدافشانى-شــهناز آقافرج 
اله-محمدتقــى پروين-معصومه حاجى زاده-ســعيد ميرنوروزى-قدرت الــه غالمى-صادق رمضانى-
حســين گوهرى-شهرام كياســت دولت آبادى-محمدحسين شــفيعى-زهره بيگم جالليان-مجيد كاظم 
رزازى-محمد اردشيان-بهرام سادات ناصرى-رمضان حيدرى-رمضان ديلمى-جعفر قنادزاده-محمود 
قاسميان-محمدرضا خاكسار فرد-فريبرز احمدى پور-حميد حسابه-امان اله عسكرى-على قاسمپور-
آذرنوش صفايى-بهناز صادقيان-كيهان كبيــر دهكردى-كيومرث ايمانى-گالره ناظرى-گلفام ناظرى-
گلناز احســان-گليان فيــروزه –مباركه حبيبى ناقصث-محمدجواد وصال شــفيعى زاده-محمد حســن 
زاده-محمد درويشــان-محمدرضا شــفيع زاده-محمدرضا مشــيرى فرد-محمدعلى اژدرى-محمدعلى 
اســماعيلى جديدى-محمدعلــى كيانى-محمدعلــى محمدبابايى-محمدعلــى وصال شــفيع زاده-محمد 
فاضلى-محمدمهــدى مصطفى زاده-محمدمهدى مقدس-محمد موســوى نيا-محمــود بهروزفر-محمود 
عابديان-مرتضى اشــرف خواه-مريم عاليى منفرد-مريم يزدانى-مســعود صادقى-مســعود فغانى-
منصور محمدپور قادى-منصور نوروزى-منوچهر سليمانى-مهدى حميديان-مهدى مهديان-مهران نجف 
زاده مقدم-مهــرداد زبيرى-مهــرداد موقرنژاد-هما يدالهى-همت ســيالخورى-وحيد نوروزى-حامد 
شاكرى-مهناز فردنوا-مهوش جواهريان-مهين حسنبخت-ناصر روشن طبرى-ناصر شمس-ناصر على 
زبانى-ناصر نيك بخت-نرگس ناصحى-نسرين منادرزاده-نعمت اله اعوانى-مصطفى سيدابراهيمى-
عليرضا خاورنژاد-ملوك اراهيمى-باقر پناهى-مسعود شاهى-احمد گليان-سيدجمال طاهايى-عباس 
رمضانپور-على اســفنديارى-منوچهر برومند-شــهرام كيانوش-رهلو جوانشير-كاظم الريجان-زهرا 
خندان-مريم شيدايى-كاوس طغانى-عباسعلى عطار-روشــنك مجيدى همدانى-فريبا زيارپور-ايرج 
كتال-قمرتاج مصطفوى-قربانعلى احمدى-ارسالن شجاعى-حجت اله اميرسليمانى-عليرضا خسروى-
عالمه حســن زاده-عباله پسران شربت-مريم چيزعلى-شــكراله واحدى-شهال جوانشير-محمدمهدى 
مدرس-فاطمه رضا ســلطانى-زهرا پســران شربت-شــيما عطار-الهــام نيــك بخت-عليرضا رمضان 
پور-فرشــيد عارفى-مهدى ضيايى-مهدى مجيدى-مهرانگيز فتوت احمدى-مهران  دوســتى اناركى-
مهردادشــمس فرد-مهناز فردنوا-مهين حســن نجف-موريس ارد-مينو خاكســارفرد-نادر صمدى-
نادعلى نام آور-نازى زينوزى-ناصر مشــكين زاد-نرگس السادات احراميان-نرگس ناصرى-نسرسن 
صادقيان-نســرين دابويى-نســرين صادقيان-نعمت غالمى-نورگل قليزاده-نوراله سپاهى-نيلوفر 
رمضانى-نيما منتعبد-هاجر اشــكان-هدى بلغارى-هما موالزاده-هما يدالهى-هوتن خواجه نصيرى-
وحيد بازارچه يشــترى-وحيد ميرنوروزى-يحيــى دنياگرد-يحيى طهماســبى-جميله نجفى-جهانبخش 
صادقى جنابى-جواد صالح-حســن شابيانى-حســن عابديان-حســن قشالقى-حســن مصدق-حسين 
احمدى-روزيتا شــمس-زهرا مشــيرى-زهره ريوايى-زهره مهاجرى-ســازمان تامين اجتماعى-ساغر 
بهارى-ســپيده رضايــى اريا-ســحر رضايى ايا-ســحر هورنهاد-ســعيد رمضان پور-ســعيد مهربان-
سكينه توكلى-ســهيال بياتى-سوگل هورنهاد-سيامك امينى سارمى-ســيداحمد حسينى-سيد احمد 
حسينى-سيدجواد اسالمى-سيدحسن گوهرى-سيد رسول هاشمى شيادهى-سيدضياء مدينه-سيد 
عباس آقاپور-كبوتر رمضانى-محمدحســين مبشــرى فر-جهانگير ثالثى-قاسم سبحانى-شايه عبالو-
غالمعلى ســيفان-محمدرضا محودى-عزت الســادات زيدى لطفى-كاميــار محمودكاليى-كمال عليزاده 
تبريزى-كيان خداداد-قاســم ايزدى-محمد عليزاده ملك كاليى-كاظم دهقانى-اميرعلى شــهروزى-
عبدالرضا تسليمى-فرخ السادات سيد-زهرا سامى-شراره عليزاده-سيدعباس آقاپور-سيدعبداله 
حسينى-سيد عزيزاله نياكيان-سيدمحمد موسوى-سيدمرتضى احمدنيا-سيدمصطفى عطفى صرتى-
سيدموســى حسينى-سيدناصر عباسى-سيروس ملكى-ســيف اله فروغى-سيما خلج مهرى-شايسته 
طلوعى-شراره جواهرى-شركت تعاونى آزاد ثامن االئمه-شكراله رمضانى-شكراله شكريان-شكراله 
واحدى اميرى-شــهربانو شاكرى-شهرزاد جهان شير-شــهرزاد شرروزى-شيرين عطار-شيوا مهشيد 
فالح-صديقــه دژ مخو-صديقــه نجاتيــان يزدانــى نژاد-صغرا ديلــم كتولى-صفر علــى افراز-صمد 

مهــرى نژاد-طاهره دخــت غفارى-عالد زارع-عباس رمضــان پور-عباس قلى فريدكيا-عبدالحســين 
شاه حســينى-ايزد فتوت احمدى-رضا سليمى-محمد اكبرى-مســلم اوالى بيشه-پروين زرين مهر-
فرزانه ارجمند-قاســم ملك آرا-بهروز هدايى-عبداله پســران-عبداله پير بســطامى-عباله شربت 
اوقلى-عبداله مالشريفى-عرفان ناظرى-عســكرى فتحى كنارى-عسل زند خانى-على ابراهيمى-على 
اصغر هدايت تبار-على اكبر محمدپور-على بهارســتانى-على رضا شعبانى كنارى-على كى نقش-على 
نيك مهر-معصومه شــيدى فرد-رحيم نورى-محمود عابدين-ســكينه محمدى پور-رضا شيى-منصور 
حسن نسب-رقيه راغب-شهين حسينين افشــارى-محمود صمدى-ايران ميرتقوى-پرويز اوريمى-
ســيدمحمد موســوى-بهرام زحمتكش-محمدرضــا كاويان-فرهادبرادران-فروردين روشــنى-احمد 
صادق الوعد-كامران صاحب نسق-على شاه محمدى-رضا على خبازى كنارى-رعنا شريفى-رقيه راقب 
قاضيانى-رمضان اصغرى حاجى-رمضان ترسيمى-رمضان ديليم-رمضان رنجبر-روح اله كبيرى-على 
وصال شــفيعى-عليرضا اشراقى-عليرضا خســروى-عليرضا شــيخ عليزاده-عمارن عربى نژاد-عوض 
على حسن نژاد-عيســى ترابى-غالمحسين اكبرى اندازگل-غالمحسين روحى جهرمى-غالمرضا افخمى 
صدوقى-غالمعلى ســيفيان-غالمعلى فالحى-فاطمه رجبــى جعفرآبادى-فاطمه على اف امرايى-فرامرز 
محســنى-فرخنده رضوانى-فرشــته ايلخانى پور-فرشــته يارى-فرهاد فرح به-فريــار ايلخانى پور-
فريبا بهبهانى-فريبرز يارايى-فريده على اكبرى-فريده مهاجرى-فريده يلدا-فيروزه فاضلى-قاســم 

ايزدى-قاسم يونسى-قربان خيرى-قنبرعلى رزم جو-قنبر هدايتى-كاظم احمدى-كاظم دهقان.

متن آگهى
خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه با مديريت عاملى آقاى محمد حســين نظرى توكلى مع الواسطه 
با وكالت آقاى فهيمى دادخواستى به طرفيت خوانده مهدى آراسته به خواسته مطالبه وجه چك تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان سمنان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان ســمنان واقع در استان سمنان ، شهرستان ســمنان ، بلوار قدس ، خيابان شهداى 
دادگســترى ، كدپســتى 3514689155 ، تلفــن:30-33351025 (كــد023) ارجــاع و به كالســه 
9409982310400682 ثبــت گرديــده كه وقت رســيدگى آن 1395/03/04 و ســاعت 10/00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاكى و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / فوق پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
ان 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.
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى سمنان

دادنامه
پرونده كالســه 9409982321200834 شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهديشهر 
تصميــم نهايى شــماره 9409972321201051- خواهان: بانك ملى ايران بــا وكالت آقاى ميرعلى 
زرگر فرزند ســيد مومن به نشــانى ســمنان ، شــهرك گلســتان خ فتح المبين كوچه نرگس بن بســت 
كاج پ 240- خوانــدگان: 1- خانــم پيونــد توانا مجهول المــكان 2- آقاى رضــا آرو فرزند محمدقلى 
به نشــانى شــهميرزاد خيابان امام خيابان شــهيد آرو ،خواســته: تامين خواسته ، گردشــكار: در تاريخ 
1394/10/15 در وقت فوق العاده به بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است با بررسى جامع اوراق 
و محتويات پرونده ختم رســيدگى اعالم و بشــرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد: (راى دادگاه) در 
خصوص درخواســت خواهان بانك ملى اســتان سمنان با وكالت آقاى ميرعلى زرگر به طرفيت 1- خانم 
پيوند توانا فرزند رضا 2- آقاى رضا آرو فرزند محمدقلى ، مبنى بر تامين خواسته از اموال بالمعارض 
خوانــدگان بــه نحو تضامن ،به مبلغ 31/297/576 ريال بابت تســهيالت اعطائى (قرارداد مشــاركت 
مدنى به شــماره 6600844116001) و خســارت تاخير تاديه و خسارت ناشى از عدم ايفاء تعهدات 
، تــا مورخــه 1394/04/09 با توجه به مجمــوع محتويات و مداقه در اوراق پرونــده ، مالحظه تصوير 
مصدق قرارداد ، دادگاه اركان صدور قرار تامين خواســته را محقق دانسته مستنداً به ماده 7 قانون 
تســهيل اعطاء تســهيالت بانكى و ... مصوب 1386 و مواد 108-115-116-117 قانون قانون آئين 
دادرســى مدنى قرار تامين خواســته جهت توقيف اموال بالمعارض خوانــدگان به نحو تضامن به مبلغ 
31/297/576 ريال را صادر و اعالم مى نمايد قرار صادره قبل از ابالغ قابل اجرا بوده و ظرف مدت 

ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه مى باشد. 
رئيس شعبه اول عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مهديشهر

آگهى ابالغ دادخوست و ضمائم
خواهــان بانك ملى ايران به نمايندگى حســن مونســان بــا وكالت آقاى ميرعلــى زرگر به طرفيت 
1- خانم پيوند توانا فرزند رضا 2- آقاى رضا آرو فرزند محمدقلى به خواسته 1- محكوميت تضامنى 
نامبردگان به پرداخت مبلغ 26/121/836 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/175/740 ريال بابت 
خســارت تاخير تاديه در تاديه تا تاريخ 1394/04/09 و از تاريخ 1394/4/10روزانه 8/588 ريال 
محكوميــت تضامنى بانضمام كليه هزينه ها و خســارت دادرســى و حق الوكاله وكيــل بدادگاه عمومى 
مهديشــهر ارائه كه جهت رســيدگى به شعبه اول ايندادگاه ارجاع و شماره كالسه 940937 عمومى ح 
ثبت و براى روز دوشنبه مورخ 95/03/03 ساعت 09/30 تعيين وقت گرديده است و چون خوانده 
1- خانم پيوند توانا فرزند رضا مجهول المكان اعالم شده است لذا بر حسب تقاضاى خواهان و دستور 
دادگاه مســتند بماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج و 
از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود كه از تاريخ نشر آگهى قبل از حلول وقت دادرسى به دفتر شعبه 
اول ايندادگاه مراجعه ضمن دريافت دادخواســت و ضمائم آدرس دقيق خود را كتباً اعالم دارد و در 
جلســه دادرسى شركت نمايد در غير اينصورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى ابالغ شده 
تلقى و دادگاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعداً نيازى به درج آگهى باشــد فقط يكبار 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مهديشهر

دادنامه
شماره پرونده: 9309982214100999- شماره بايگانى شعبه:931027- گردشكار: نظر به 
عقيده دادگاه به كفايت تحقيق و رســيدگى ، ضمن اعالم ختم دادرســى ، بدين شرح مبادرت به صدور 
راى مى شــود (راى دادگاه) در خصوص دعواى خواهان على اكبر خانى پور فرزند ميرزا حســين مقيم 
تهران عليه خوانده حســين گالب شــكر فرزند  احمد مقيم تهران به خواســته مطالبه اجرت المثل ايام 
تصرفات مازاد خوانده بر ملك اســتيجارى از 93/5/10 تا 93/12/24 نظر به اينكه : 1- حسب بند 
14-6 قــرارداد فــى مابين (برگ 20) طرفيــن توافق كرده اند كه در صــورت تصرفات مازاد خوانده 
بــر ملك اســتيجارى روزانــه مبلغ چهارصد هــزار ريال بابت اجرت المثل پرداخت شــود: 2- حســب 
دادنامه صادره از ســوى قاضى شوراى حل اختالف رودهن به شماره 93/11/28-1474 (برگ 62) 
و استشهاديه تقديمى خواهان (برگ 61) تداوم تصرفات خوانده تا تاريخ 93/12/15 محرز است لذا 
دعواى خواهان قابل پذيرش بوده و بدينوســيله به اســتناد ماده 237 قانون مدنى حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت هشــتاد و شــش ميليون ريال بابت اجرت المثل ايام مازاد تصرفات وى در گستره 
زمانــى فــوق صادر مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين 
دادگاه و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر اســتان تهران است. 

م الف/3216
دادرس على البدل شعبه اول دادگاه عمومى بخش رودهن

مفقودى
اينجانب عزت فتحى فرزند حسن به شماره ملى 6029154591 مالك خودروى سوارى سيستم سمند تيپ 
LXEF7 مدل 1389 به رنگ ســفيد به شــماره موتور 14789007760 و شــماره بدنه AF711427 به شماره 
پالك 69-645 ب26 بعلت فقدان اســناد فروش ( برگ ســبز ) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را 
نموده است.لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى 
واقع در كيلومتر6 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

آگهى رونوشت حصر وراثت 
آقاى لّالح چاكرى فرزند غالم داراى شناســنامه شــماره 52 بشــرح دادخواســت به كالســه 33/95 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهران چاكرى بشناسنامه كدملى 
3690276128 در تاريــخ 1395/1/12 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به : 1- لّالح چاكــرى فرزند غالم بشــماره 52 متولد ســال 1334 صادره از ســراوان پدر متوفى 
(متقاضى) 2- روزخاتون درزاده فرزند محمد به ش ش 6627 متولد سال 1342 صادره از سراوان مادر متوفى 
3- فاطمه بلوچ زهى فرزند جمعه به ش كدملى 3690538084 متولد ســال 1374 صادره از ســراوان همســر 
متوفى ، بجز نامبردگان باال وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد . شماره : 95/18 
 رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان – سيد عبدالصمد ساداتى

آگهى رونوشت حصر وراثت 
آقاى محمد گمشــاد زهى فرزند جنگى داراى شناسنامه شــماره كدملى 3690576301 بشرح دادخواست 
به كالســه 29/95 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فريده 
گمشــادزائى بشناســنامه كدملى 369596335 در تاريخ 1390/8/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمد گمشادزائى فرزند جنگى بشماره كدملى 3690576301 
متولد ســال 1340 صادره از سراوان پدر متوفى (متقاضى) 2- گرانك غمشادزهى گنكى فرزند تاج محمد به ش 
ش 8679 متولد ســال 1352 صادره از ســراوان مادر متوفى ، بجز نامبردگان بــاال وارث ديگرى ندارد ، اينك با 
انجــام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبــت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مينمايد تا هركســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد . شماره : 95/18 
 رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان – سيد عبدالصمد ساداتى

متن آگهى
خواهان آقاى احمد زرافشــان عباس دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محســن محمدى فرزند حشــمت 
اله به خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت دادرســى و مطالبه خســارت تاخير تاديه و تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه واقع 
در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9409988311800672 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1395/03/31 و ســاعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندهو درخواست خواهانو به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندهپس 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/641
مدير دفتر شعبه هجدهم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
بدينوســيله در اجــراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 1392 به آقايــان 1- كيوان روندى 
فرزند سليمان 2- عليرضا يوسفى فرزند نجف على ابالغ ميگردد تا در مورخه 1395/3/17 راس ساعت 9 صبح 
جهت رســيدگى به اتهام خويش دائر بر مشــاركت در حمل و نگهدارى مواد مخدر از نوع شيشه به مقدار 31 گرم 
جهــت متهم كردن ديگرى در وقــت مقرر فوق در اين دادگاه حضور يابيد در غيــر اينصورت وفق مقررات دادگاه 

اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/297
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به آقاى عابدين كرمى زنگنه فرزندامرعلى كه 
در پرونده كالســه 9409988322601599 به اتهام ســرقت تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت 
رسيدگى مورخ 1395/3/17 راس ساعت 8/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد 

مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/333
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفرخواست شماره 9410438315115155 در 
پرونده كالسه 9409988315500272 براى بشارت فرامرزى و طاها فرامرزى و اكبر فرامرزى و حيران مهربانى 
بــه اتهام خروج غيرقانونى از كشــور و مشــاركت در خيانت در امانت از طريق تصاحب امــوال تقاضاى كيفر نموده 
كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1395/03/12 ساعت 10:00 تعيين 
گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و180 
قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/320
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواست شــماره 9410438315115364 
در پرونده كالســه 9409988323700461 بــراى عليرضا ربيعى به اتهام كالهبــردارى تقاضاى كيفر نموده كه 
رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1395/03/11 ســاعت 10:00 تعيين 
گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و180 
قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/319
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفرخواست شماره 9510438315100093 در 
پرونده كالســه 9409988322801290 براى حشــمت محمودى به اتهام فك پلمپ غيرقانونى و انجام اقداماتى 
كه تهديد عليه بهداشت عمومى محسوب مى شوند تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع 
و وقت رســيدگى براى مورخه 1395/03/12 ســاعت 11:00 تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر 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/317
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

متن آگهى احضار متهم 
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشاه به موجب كيفرخواست شماره 9410438315114936 در 
پرونده كالســه 9409988323101721 براى رســول كمرى به اتهام ضرب و جرح عمدى و توهين به اشــخاص 
عــادى و اهانــت تقاضــاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 
1395/03/19 ســاعت 09/30 تعيين گرديده اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 
و در اجراى مقررات مواد 115 و180 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك 
نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/132
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق)

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
به آقاى هوشــنگ شريعتى كه در پرونده كالســه 940998838501230 به اتهام ضرب و جرح تحت تعقيب مى 
باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 95/3/23 راس ساعت 09/00 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/213
مدير دفتر شعبه 104 كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
بــه آقــاى جعفر صيدى كه در پرونده كالســه 940998832300816 به اتهام فك پلمپ تحت تعقيب مى باشــد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 95/3/23 راس ســاعت 10/00 صبح با در دســت داشــتن شــماره 
پرونــده مذكور خــود را در موعد مقرر به دادگاه معرفــى نمايد در صورت عدم حضــور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم 

مى نمايد. م الف/214
مدير دفتر شعبه 104 كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى مصوب 78/6/28 
به آقاى وحيد فرخى كه در پرونده كالسه 9409988323100910 به اتهام تخريب تحت تعقيب مى باشد ابالغ 
مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 95/3/24 راس ســاعت 09/30 صبح با در دســت داشــتن شماره پرونده 
مذكــور خــود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صــورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. 

م الف/215
مدير دفتر شعبه 104 كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ اجراييه
در پرونده اجرايى 5600052/95 صادره از شــعبه 12 آقاى يزدان خوشــنود هرســينى فرزند فرج اله به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال اصل خواســته ، خسارت تاخير از تاريخ 93/9/8 لغايت اجراى حكم دادرسى 
175/000 ريــال بــه عنوان محكوم به در حق احســان مــرادى و پرداخت مبلــغ 2/500/000 ريال بابت هزينه 
اجــراء در حق دولت محكوم اســت، بنابراين با توجه به مجهول المكان بودن اقامتــگاه محكوم عليه در اجراى ماده 
9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در مواد 118 و 119 قانون ياد شــده آگهى و 
بــه نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار اين آگهــى، مفاد و موضوع اجرائيه را اجرا نمايد 
واال اجــراء احكام مدنى نســبت بــه اجراى حكم و وصول هزينه اجرا اقدام مى نمايــد در اين صورت براى عمليات 
اجرايى به محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى نخواهد شــد مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به اين 

اجرا اعالم نمايد. م الف/597
اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى كرمانشاه

متن آگهى
شــاكات آقايان حسين فضلعلى – كامران بيگلرى دادخواستى به طرفيت متهم سيروان منصورى به خواسته 
كالهبرداى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (102 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 
9409988323800994 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/03/22 و ســاعت 09/00 تعيين شــده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواســت شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/332
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق

متن آگهى
شاكى آقاى كيوان چوپانى شكايتى به طرفيت متهمان مجيد احمدى – فتح اله احمدى – احسان ولدى گرميانه 
به خواسته اخاذى – ضرب و جرح عمدى – سرقت مستوجب تعزير تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، 
بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9409988321001063 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/03/17 
و ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهمان مجيد احمدى – فتح اله احمدى – احسان 
ولدى گرماينه و درخواســت شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/330
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق

آگهى ابالغ اجراييه
در پرونده اجرايى 5600055/95 صادره از شــعبه 20 آقاى فرشاد معصومى فرزند امير به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ريال اصل خواسته – دادرسى 510/000 ريال و نشر آگهى به عنوان محكوم به در حق عليرضا 
خداداد پور ســمنگانى و پرداخت مبلغ 2/000/000 ريال بابت هزينه اجراء در حق دولت محكوم است، بنابراين 
با توجه به مجهول المكان بودن اقامتگاه محكوم عليه در اجراى ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك 
نوبــت بــه ترتيب مقرر در مواد 118 و 119 قانون ياد شــده آگهى و به نامبرده ابــالغ مى گردد تا ظرف مدت 10 
روز از تاريخ انتشــار اين آگهى، مفاد و موضوع اجرائيه را اجرا نمايد واال اجراء احكام مدنى نســبت به اجراى حكم 
و وصــول هزينــه اجرا اقدام مــى نمايد در اين صورت براى عمليات اجرايى به محكــوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى 

نخواهد شد مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به اين اجرا اعالم نمايد. م الف/599
اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى كرمانشاه

حصر وراثت
آقــاى عبداله قزلســفلى فرزند فضل اله به شــرح درخواســتى كه به كالســه95/47 الف اين شــورا ثبت 
گرديــده درخواســت صــدور گواهــى انحصاروراثت نموده واعالم داشــته كه ســپيده قزل ســفلى فرزند عبداله 
بشماره شناسنامه 4880096482صادره ازمينودشــت درتاريخ1394/7/21دراقامتگاه دائمى خود شهرستان 
مينودشــت فــوت نمــوده وورثــه/وراث حين الفوت وى عبارتســت از:1-حســين ســراى لو فرزنــد على ش ش 
4880679631 تاريــخ تولــد 1390/5/25 فرزنــد ذكورمتوفى 2-على ســرايلو فرزند محمــد رضا ش ش 12 
تاريخ تولد65/1/11 همسرمتوفى 3-حميده قزل سفلى فرزند پيروردى ش ش 168 تاريخ تولد 1349/8/12 
مادرمتوفى 4-عبداله قزل ســفلى فرزند فضل الــه ش ش499 تاريخ تولد1350/2/30پدرمتوفى والغيراينك 
شــورا پس ازانجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد او مى باشــد ازتاريخ انتشــارآگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه وتقديم نمايد 

واال گواهى صادر خواهد شد.    
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف مينودشت

حصروراثت
آقاى قاســم عزيززاده داراى شماره شناسنامه 1093 به شــرح دادخواست به كالسه 10/950043 ازاين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان اسرافيل عزيززاده به شناسنامه 3 
درتاريخ 1394/11/8 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-
متقاضى فوق الذكرفرزند اســرافيل ش ش1093صادره گنبدكاووس پسر متوفى2-محمدرضا عزيززاده فرزند 
اســرافيل ش ش52 صــادره گنبدكاووس پســرمتوفى3-كاظم عزيززاده فرزند اســرافيل ش ش1734 صادره 
گنبدكاووس پســرمتوفى4-نصيبه عزيززاده فرزند اســرافيل ش ش 772 صــادره گنبدكاووس دخترمتوفى5-
اعظم عزيززاده فرزند اســرافيل ش ش774 صادره گنبدكاووس دخترمتوفى6-رقيه عزيززاده فرزند اسرافيل 
ش ش1659صــادره گنبــدكاووس دخترمتوفى7-فرشــته عزيــززاده فرزنــد اســرافيل ش ش4714 صــادره 
گنبــدكاووس دخترمتوفى8-معصومه طيارفرزند يداله ش ش 5894 صادره گنبدكاووس همســرمتوفى.اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 

ازمتوفى نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
عصمت صيدزايى- رئيس شعبه دهم شوراى حل اختالف گنبدكاووس 

حصروراثت
خانم عاطفه كريمى كوران داراى شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به كالسه 950052 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان مرحوم نصرت رضائى شيرازى به شناسنامه 
1363درتاريخ 94/12/10 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1-نرگس ســرگزى فرزند عليجان شماره شناسنامه 18 محل صدور گرگان نسبت مادرمتوفى 2-عاطفه كريمى 
كوران فرزند قدرت شــماره شناسنامه 16 محل صدور گنبد نســبت همسرمتوفى 3-على رضائى شيرازى فرزند 
نصرت شــماره ملى 2021366804 محل صدورگنبد نسبت پســرمتوفى 4-عارف رضائى شيرازى فرزند نصرت 
شــماره ملى 2021764710 محل صدورگنبد نســبت پســرمتوفى.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبــوررا يــك نوبت در نشــريه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه ازمتوفى نزد او باشــد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 هيوه چى-رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
پرونده كالســه ثبت انديكاتور95/23 شــعبه4 شوراى حل اختالف مينودشــت بدينوسيله به آقاى شاهين 
قربانزاده فرزند شعيب مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان على برزعلى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته 
مطالبه وجه به شــوراى حل اختالف مينودشــت تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه وثبت آن به كالسه 
فوق وجرى تشــريفات قانونى، تعيين وقت رســيدگى وصــدور اخطاريه جهت طرفين نظربــه اينكه خوانده مجهول 
المــكان مى باشــد لذا مســتنداً به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب دريك نوبت دريكــى از روزنامه 
هــاى كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفترشــعبه چهارم شــوراى حل اختالف مينودشــت حاضرو نســخه 
ثانى دادخواســت وضمائم و اخطاريه را دريافت نموده درجلســه دادرســى كه روز چهارشــنبه تاريخ 95/2/12 
ســاعت 10:00 صبح تعيين شده است شــركت نمايند.چنانچه نيازبه آگهى مجدد باشــد فقط يك نوبت ومدت آن 

ده روزخواهد بود.
دفترشعبه چهارم شوراى حل اختالف مينودشت

آگهى احضار متهم به كالسه 942745
در پرونده 9409980022402594  اين شعبه متهم به نام بنام هاى عيسى اسحاقى و شير محمد سگزهى 
داير به شــكايت آقاى محمد صادق برزن به اتهام مشــاركت ارتكاب سرقت تعزيرى تحت تعقيب ميباشد با عنايت 
به مجهول المكان بودن متهم طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به 
نامبرده ابالغ ميگردد تا در مدت مقرر (ظرف يك ماه )جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد . در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
  مدير دادگاه عمومى بخش خاوران –دهقانى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم معصومه ميرى چيمه  داراى شــماره شناســنامه  3414 به شرح دادخواست به كالسه 89/2-95 
در  اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  زهرا موذنى چيمه   به 
شــماره شناســنامه  904 در تاريــخ 94/10/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1-ســيد مصطفى ميرى  ش ش  709  صادره از تهران پســر  متوفى 2- ســيد مرتضى 
ميرى چيمه   ش ش  3757  صادره از تهران پســر متوفى 3-ســيد حســن ميرى چيمه    ش ش 2337  صادره 
از تهــران پســر متوفى 4-فاطمه ميرى چيمــه  ش ش 20  صادره از نظنز دختر   متوفــى 5-معصومه ميرى چيمه 
ش ش   3414  صــادره از تهــران دختــر  متوفى6- مريم ميرى چيمه  ش ش 525  صــادره تهران دختر  متوفى 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد 
رئيس  شعبه 2 شوراى حل و اختالف پاكدشت   -برزگر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجهول المكان 
خواهان حســين نورى فرزند احمد به طرفيت خوانده ســيد احمد سيد ابوالقاسمى بخواسته الزام به تنظيم 
ســند خودرو تقديم شــوراى حل اختالف رفســنجان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه چهارم شوراى حل اختالف 
رفسنجان ارجاع وبه كالسه 950091ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن1395/03/29 ساعت 9:15 تعيين شده 
اســت . به علت مجهول المكان بودن  خوانده و درخواســت خواهان يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشارآگهى 
شود تا خوانده پس از نشر آگهى  و اطالع از مفاد آن به شوراى حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود  

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسيدگى  حاضر گردد. 
 متصدى امور دفترى دادگاه شوراى حل اختالف شماره4 شهرستان رفسنجان – مطهره كاظمى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب بدينوسيله به آقاى بنامين ملك آبادى 
فاقد مشــخصات ديگر فعال مجهول المكان اعالم مى گردد مريم ســام زاده شــكايتى داير بر ســرقت طال و ضرب و 
جرح عمدى در شــعبه 103 دادگاه عمومى جزائى كرمان مطرح  كه به كالســه9209983417200671در جريان 
رسيدگى و وقت براى 95/02/04 ساعت 12:00تعيين گرديده و به علت مجهول المكان بودن  متهم و به دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار  آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و جهت رسيدگى در وقت مقرر فوق حاضر گردد. م.الف: 2688
 متصدى امور دفترى شعبه 103 كيفرى دو كرمان

 حصر وراثت 
آقاى حســين خليل زاده  داراى شناســنامه شماره يك به شرح دادخواست به كالسه  950026از اين شورا 
بــه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده وچنين توضيح داده كه شــادروان رضا خليل زاده  بشناســنامه 307 
درتاريــخ 1394/6/4 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1-
رحيــم خليــل زاده فرزند رضا  ش ش13  ت ت 1338 كدملى 4609081768 صادره از گرمســار پســر متوفى 
2- داود خليل زاده فرزند رضا  ش ش10  ت ت 1351 كدملى 4609784319 صادره از گرمســار پســر متوفى 
3- حســين خليــل زاده فرزنــد رضــا  ش ش 1  ت ت 1356 كدملى 4609800004  صادره از گرمســار پســر 
متوفى.4- خيرالنســاء خليل زاده فرزند رضا  ش ش12  ت ت 1335 كدملى 4609654301 صادره از گرمسار 
دختــر متوفــى.5- معصومه خليل زاده فرزند رضــا  ش ش16  ت ت 1342 كدملــى 4609714590 صادره از 
گرمسار دختر متوفى.6- فاطمه خليل زاده فرزند رضا  ش ش701  ت ت 1354 كدملى 4609175657 صادره 
از گرمسار دختر متوفى.7- جميله ركابدار فرزند عزت اله  ش ش3 ت ت 1327 كدملى 4609592371 صادره 
از گرمســار همســر متوفى.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد اوباشــداز تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گرمسار 

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان على قربانى فرزند حســين درتاريخ 94/12/24 دادخواستى به طرفيت مهدى روزگار فرزند عباس به 
شرح خواسته مطالبه وجه به مبلغ 1188000000 ريال وتاخير تاديه وخسارات دادرسى، به اين شعبه تقديم كه به 
شماره كالسه بايگانى 941048 ثبت وبراى روز 95/3/5 ساعت 11 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده وبا توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.م مراتب يك نوبت 
دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود، خوانده مذكورمى تواند جهت اعالم آدرس وتحويل نســخه ثانى 
دادخواســت وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ويا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى دراين شــعبه حضوربهم رســانند. 

بديهى است درصورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى واتخاذ تصميم خواهد كرد. 
منشى شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى قم–هادى اشنوئى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9510462522100004- خواهان:آقــاى علــى نيكو حرفيان فرزند حســن ســاكن قم، 
صفاشــهر، ك1/1 ك 6 ســاختمان ســتاره 5 واحــد 2 خوانــدگان: 1- آقاى اصغــر حجازى اصل فرزنــد اكبر 2- آقاى 
مرتضى شــريفى فرزانه فرزند على ســاكن مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك به مبلغ 200/000/000 ريال 
بانضمام خســارت دادرسى و تاخير تاديه در تاريخ 1395/1/24 خواهان آقاى على نيكو حرفيان دادخواستى حقوقى 
به طرفيت خواندگان 1- آقاى اصغر حجازى اصل 2- آقاى مرتضى شــريفى فرزانه به شــرح خواسته مطالبه وجه چك 
به شــعبه 21 شــوراى حل اختالف شهرســتان قم تقديم كه به شــماره 9509982522100042 ثبت و براى روز 
1395/3/25 ســاعت 17:30 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت. وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. 

بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 21 شوراى حل اختالف شهرستان قم - بيگدلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9510462522100003- خواهان:آقــاى علــى نيكو حرفيان فرزند حســن ســاكن قم، 
صفاشــهر، ك1/1 ك 6 ســاختمان ســتاره 5 واحد 2 خوانــدگان: 1- آقاى عطــاء تقوائى فرزند منصور ســاكن مجهول 
المكان 2- مرتضى شــريفى فرزانه ســاكن مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه چك به مبلغ 150/000/000 ريال 
بانضمام خسارت دادرسى و تاخير تاديه درتاريخ 1395/1/24 خواهان آقاى على نيكوحرفيان دادخواستى حقوقى به 
طرفيت خواندگان 1- آقاى عطاء تقوائى 2- مرتضى شريفى فرزانه به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 21 شوراى 
حــل اختالف شهرســتان قم تقديم كه به شــماره 9509982522100043 ثبت و براى روز 1395/3/25 ســاعت 
17 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت. وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان 
وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى 
ميگردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى است در صورت 

عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 21 شوراى حل اختالف شهرستان قم - بيگدلى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
شــماره ابالغيه: 9510102513100388-خواهان نادرخان نورزهى دادخواســتى به طرفيت خوانده ســعيد 
باقريان چيمه به خواســته مطالبه خســارت دادرســى و اعســار از پرداخت هزينه دادرســى و مطالبه وجه چك تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
قم، خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، شعبه يازدهم دادگاه عمومى 
(حقوقــى) ارجاع و به كالســه 9409982513100753 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/5/4 و ســاعت 
10 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان رديف اول و دوم وســوم و درخواســت خواهان وبه 
تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى 
ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم رادريافت و دروقت مقررفوق جهت رســيدگى حاضرگردد. قم، 
خيابان ســاحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم، طبقه همكف، شــعبه يازدهم دادگاه عمومى 

(حقوقى)
منشى دادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – احد نوريان

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
شــماره ابالغيه: 9410102513109059- خواهان ســيد صالح مستولى زاده دادخواستى به طرفيت خوانده 
ســيد محمد حسين مروج به خواســته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم، خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، 
طبقه همكف، شــعبه يازدهم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به كالســه 9409982513100616 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1395/4/26 و ســاعت 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان رديف اول 
و دوم وســوم و درخواســت خواهان وبه تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى 
ودســتوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشرآگهى واطالع 
ازمفــاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائــم رادريافت و دروقت 
مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردد. قم، خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه 

همكف، شعبه يازدهم دادگاه عمومى (حقوقى)
منشى دادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – احد نوريان

احضار متهم مجهول المكان
احتراما بدينوسيله به سكينه باطبى (باطنى) فرزند على اكبر، فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد حسب شكايت 
خانم فاطمه وريجى فرزند ســياوش بر عليه شــما مبنى بر ســرقت يك دســتگاه گوشــى تلفن همراه به شماره سريال 
359233041204037 كــه پرونده پس از ارجاع به اين شــعبه به كالســه 102/94/0580 ثبت گرديده اســت. 
مراتــب بنــا به دســتور دادگاه در اجــراى ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفــرى يك نوبت از طريــق درج آگهى در 
روزنامه كثيراالنتشــار به شــما ابالغ مى گردد تا براى دفاع از اتهام منتســبه ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
بــا ارائــه آدرس جديد خود در اين دادگاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رســيدگى و تصميم مقتضى اخذ 

خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان سبزوار- مهدى زرقانى 

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امــور كيفرى مصوب 78/6/28 به 
آقاى 1- ارسالن 2- حسن صغيران پور شيرى كه در پرونده كالسه 9409988323300252 به اتهام صدمه بدنى 
تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 95/3/23 راس ســاعت 09/30 صبح با در دست 
داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/212
مدير دفتر شعبه 104 كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

ابالغ وقت رسيدگى
بدينوسيله به اطالع آقاى على اكبر ميرزايى فرزند محمدرضا (فعال مجهول المكان) مى رساند كه مجيد لندرانى 
اصالتــا و وكالتــا از ناحيه خانم فرزانه فالح پور دادخواســتى مبنى بــر صدور حكم مبنى بر ابطــال مبايعه نامه مورخه 
92/12/19 فى مابين موكل (مجيد لندرانى) و خوانده رديف اول 2- ابطال رسمى انتقال مربوط به خودرو پژو 206 
مــدل90 به شــماره پالك 233 د 59 – ايران 72 ( شــماره پالك جديد 818 ص 17 ايــران 12) 3- الزام خواندگان 
به اســترداد خودرو مزبور به شرح ستون خواسته را نموده اند و براى مورخه 1395/03/06 ساعت 10صبح تعيين 
وقت رســيدگى شــده و به كالســه 940755 ثبت گرديده اســت . با توجه به مجهول المكان بودن شما به درخواست 
خواهان و با دستور دادگاه و مستندا به ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا شما از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود به 
صورت كتبى، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نماييد و در وقت تعين شده فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر شويد. چنانچه مجددا نياز به ابالغ از طريق آگهى باشد فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى سبزوار- مهدى شمس آبادى

به  كاظمى  ابوالقاسم  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  قربانى  مهدى  خواهان  ابالغ  آگهي 
خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت داردسى و مطالبه وجه چك تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 148 
بزرگراه  تهران-  در  واقع  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه 
پرونده  كالسه  به  و  ارجاع  محالتى  مجتمع شهيد  جنوبى-  ابوذر  خيابان  محالتى-  شهيد 
ثبت گرديده 9409980231300663 كه وقت رسيدگي آن 1395/3/17 وساعت 
به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  به علت مجهول المكان  تعيين شده است.   10
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني ودستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
دادگاه   148 شعبه  حقوقي  دادگاه  منشي      110/3788   
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي 

 آگهي ابالغ خواهان زهره كامياب قمصرى دادخواستي به طرفيت خوانده محمودزارعى 
مطالبه  و   ( است  ملك  سند  موضوع   ) رسمى  سند  ابطال  خواسته  به  صراحى  نجمه  و 
خسارت دادرسى و ابطال سند رسمى ( موضوع سند ملك است ) و دستور موقت تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 148 
بزرگراه  تهران-  در  واقع  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه 
پرونده  كالسه  به  و  ارجاع  محالتى  مجتمع شهيد  جنوبى-  ابوذر  خيابان  محالتى-  شهيد 
ثبت گرديده 9409980231301128 كه وقت رسيدگي آن 1395/3/18 وساعت 
به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  به علت مجهول المكان  تعيين شده است.   10
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني ودستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
دادگاه   148 شعبه  حقوقي  دادگاه  منشي      110/3787   
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي 

 اجرائيه  مشخصات محكوم له: نام: مجتبى نام خانوادگي: اكبرى كلهرى نام پدر: خيراله 
مشخصات محكوم عليه: نام و نام خانوادگي: احمد پاليزبان نام پدر نور اله مجهول المكان 
مقام  قائم  يا  نماينده  مشخصات  المكان  مجهول  رحيم  پدر  نام  نژاد  كاظم  على  آقام   –
قانونى محكوم له/ محكوم عليه: پاك نوش خاكزادشاهاندشتى نام پدر رحمت اله نوع 
رابطه وكيل مجتبى اكبرى كلهرى و مجتبى داداشى نام پدر على نوع رابطه وكيل مجتبى 
اكبرى كلهرى محكوم به : به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره 
مبلغ  پرداخت  به  محكومند  عليه  محكوم   9409970231301058 مربوطه  دادنامه 
بابت هزينه  ريال  مبلغ 14/375/000  و  بابت اصل خواسته  ريال   475/000/000
داردسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ چك 

لغايت پرداخت در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر درحق صندوق دولت.
 148 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير      110/3786  
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهي ابالغ خواهان مجيد گنجى نيشابورى دادخواستي به طرفيت خوانده شراره دهقان 
ساوجبالغى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
عمومي شهرستان  دادگاه هاي  تقديم  دادرسى  مطالبه خسارت  و  بابت...  وجه  مطالبه  و 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي به شعبه104 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع 
پالك  فناخسرو-  خيابان  تجريش-  ميدان  تهران-  در  واقع  تهران  عدالت  قضايى 
73- مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه پرونده 9409980011101203 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/4/26 وساعت 9:30 تعيين شده است. به علت 
آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
نوبت  امور مدني ودستور دادگاه مراتب يك  نقالب در  وا  دادرسي دادگاه هاي عمومي 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
  110/3981     دادگاه حقوقي شعبه 104 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايى عدالت تهران 

محمدرضا  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  اسفنديارى  حميدرضا  خواهان  ابالغ  آگهي 
آبار به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت و اعسار از پرداخت هزينه 
دادرسى تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي 
به شعبه104 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در تهران- ميدان 
تجريش- خيابان فناخسرو- پالك 73- مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه پرونده 
9409980011100485 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1395/4/14 وساعت 
به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  به علت مجهول المكان  تعيين شده است.   12
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني ودستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
  110/3977     دادگاه حقوقي شعبه 104 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايى عدالت تهران 

دادنامه پرونده كالسه 9309980231500572 شعبه 150 دادگاه عمومى حقوقى 
 9409970231500866 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان: آقاى مجيد خوش نجات فرزند محمد تقى با وكالت خانم ملودى محتشمى فرزند 
خواسته ها:  المكان  مجهول  نشانى  به  على  فرزند  تهورى  احسان  آقاى  خوانده:  حسين 
آقاى  دعوى  در خصوص  دادگاه»  تاديه«راى  تاخير  مطالبه خسارت   – چك  وجه  مطالبه 
به  تهورى  احسان  آقاى  بطرفيت  محتشمى  ملودى  خانم  وكالت  با  نجات  خوش  مجيد 
خواسته مطالبه مبلغ 1/500/000/000 ريال موضوع يك فقره چك مستند دعوى به 
شماره مورخه 915971-91/8/10 عهده حساب جارى 01085396650097 بانك 
ملى ايران شعبه باغ صبا تهران با احتساب خسارات تاخير تاديه و دادرس بشرح متن 
بر  يد خواهان داللت  و وجود اصل چك در  اينكه صدور  به  نظر  دادخواست تسليمى 
اشتغال ذمه خوانده دارد و باتوجه به اينكه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون 
مانده و به اصالت آن خدشه اى وارد نشده است و در مقابل د عوى مطروحه نيز دفاعى 
پرداخت وجه  بر  دائر  دليلى  و  نيامده است  به عمل  تكذيبى  و  ايراد  و  معمول نشده 
چك مورد دعوى و تحصيل برائت ذمه از سوى خوانده ابراز نگرديده لذادادگاهدعوى 
دين  بقا  استصحاب  و  خوانده  مديونيت  احراز  با  و  تشخيص  صحت  بر  محمول  را 
مستندا به مواد310 و 313 و 320 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
استفساريه  وقانون  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع   1376/3/10 مصوب  چك  صدور 
مبلغ  پرداخت  به  را  نامبرده   1377/9/21 مورخ  مزبور  مجمع  مصوب  مذكور  تبصره 
هزينه  بابت  ريال   260/000 ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ريال   1/500/000/000
دادرسى و حق الوكاله طبق تعرفه قانونى و نيز خسارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تورم 
از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط واحد اجراى احكام از بانك مركزى جمهورى 
و  غيابى  راى صادره  مى نمايد  محكوم  خواهان  در حق  مى شود  استعالم  ايران  اسالمى 
ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين دادگاه و بيست روز پس ازآن قابل تجديدنظر 

در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد.
 110/3796    رئيس شعبه 150 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

حقوقى  عمومى  دادگاه   147 شعبه   9309980231200870 كالسه  پرونده  دادنامه 
مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران دادنامه شماهر 9409970231200319 خواهان: 
خوانده:  مختار  فرزند  فرهادى  على  آقاى  وكالت  با  قربانعلى  فرزند  محمدى  ناصر  آقاى 
آقاى محمدرضا مغفرتى آيردموسى مجهول المكان خواسته: اعسار از پرداخت محكوم له 
«راى دادگاه» در خصوص دعوى آقاى ناصر محمدى با وكالت آقاى على فرهادى بطرفيت 
آقاى محمدرضامغفرتى آيردموسى بخواسته اعسار از پرداخت محكوم به موضوع دادنامه 
ريال  مبلغ 500/000/000  پرداخت  به  اعسار  محكوميت مدعى  886-900 موضوع 
باستناد يك فقره چك از بابت ظهرنويسى به شرح منعكس در دادخواست تقديمى دادگاه 
ازتوجه به سوابق امر و اظهارات گواهان تعرفه شده و اينكه مدعى اعسار بازنشسته 
عدم  مراتب  به  نظر  مى باشد  ريال   14/000/000 ماهيانه  ميزان  به  حقوق  داراى  و 
توانايى نامبرده در پرداخت دفعتا واحده محكوم به احراز و از توجه به ميزان دارايى 
اوضاع و احوال حاكم به پرونده به استناد ماده 277 قانون مدنى و قانون اعسار مصوب 
1339/9/20 مبادرت به صدور حكم بر تقسيط بدهى خواهان به صورت پرداخت مبلغ 
ده ميليون تومان به عنوان پيش پرداخت (اولين قسط)همچنين پرداخت محكوم به در 
راى  مى نمايد  اعالم  و  بدهى صادر  كامل  اسقاط  تا  ريال  ماهيانه 8/000/000  اقساط 

صادره حضورى ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظرخواهى مى باشد.
 110/3794    رئيس شعبه 147 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى ترهان 

آگهي ابالغ خواهان زهرا سبزه ء دادخواستي به طرفيت خوانده رضا هاشم زاده فروزان 
و عبداله راد فر به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى و مطالبه خسارت دادرسى 
و الزام به تنظيم سند رسمى ملك و الزام به اخذ پايان كار تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 148دادگاه عمومي حقوقي 
مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد محالتى- خيابان ابوذر 
جنوبى – مجتمع شهيد محالتى ارجاع و به كالسه پرونده 9409980231301095 ثبت 
به علت  است.  شده  تعيين   10 وساعت   1395/3/19 آن  رسيدگي  وقت  كه  گرديده 
آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  مجهول المكان 
نوبت  امور مدني ودستور دادگاه مراتب يك  نقالب در  وا  دادرسي دادگاه هاي عمومي 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 148 شعبه  حقوقي  دادگاه  منشي      110/3792   
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه 

 ابالغيه  مشخصات ابالغ شونده حقيقى : نام زهرا نام خانوادگى: جعفرزاده تازه قشالق 
نام پدر: نبى مدارك پيوست: در خصوص تجديدنظرخواهى مهدى و غزال و پرستو طالپور 
كاشانى و شهرزاد عبد ميشانى بطرفيت زهرا جعفرزاده تازه قشالق ومحمود و داود و 
احمد وعليرضا وعلى اصغر و على اكبر و محمد وحبيب و بتول همگى على اكبر نيشابورى 
ومنيژه ومهناز وزهرا همگى طالپور كاشانى نسبت به دادنامه شماره 9401273 صادره 
از اين شعبه به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ 
مى شود مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرفده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه 
اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارسال 

مى گردد.
 110/3789    مدير شعبه 148 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 


