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سازمان بنادر و دريا نوردي
اداره کل بنادر و دريانوردي استان خوزستان-خرمشهر-منطقه آزاد اروند

اخطار به کليه ذينفعان کاالهاي کانتينري و غير کانتينري وارده تا تاريخ  ١٣٩٥/٠٤/٠١ به انبارها و محوطه هاي منطقه آزاد  اروند  بندر خرمشهر

به اطالع کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع (اعم از شرکت هاي کشتيراني ، متصـديان حمل و نقل،صاحبان کاال و..........) در کاالهاي کانتينري و غير کانتينري وارده تا تاريخ ٠١/ ١٣٩٥/٠٤ به انبارها و محوطه هاي منطقه آزاد اروند - بندر خرمشهر  مي رساند چنانچه ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به تعيين و تکليف و يا ترخيص 

و يا خروج کاالهاي خود اقدام ننمايند ، اين منطقه جهت وصول مطالبات و جلوگيري از تضـييع حقوق دولت و همـچنين رفع تراکم و رسوب کاال و استفاده بهينه از ظرفيت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کاالهاي کانتينري و غير کانتينري مندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.

الزم به ذکر است اطالعات مربوط به کاالها و کانتيرهاي مزبور در سايت اينترنتي    اداره کل بندر و دريا نوردي استان خوزستان-بندر خرمشهر  به نشاني خرمشهر-اداره کل بندر و دريا نوردي  قابل مشاهده مي باشد .

CFS ليست كاالهاى متروكه موجود در انبار
شرح كاال صاحب كاال واحد وزن وزن واحد  تعداد مانده CFS تاريخ قبض انبار تاريخ ورود  ترمينال CFS شماره قبض انبار شماره قبض انبار صاحب كاال شماره بارنامه كشتى - سفر رديف

BAR CHAIR SEA حسن هاللي محمدي كيلو گرم 10 كارتن 1 1395/03/01 1393/12/06 2552 179751 SCP0068WHAT9302_ 1 IKH-0898 - يدككش مدائن و بارج دانيال 1

SPARE PARTS شركت آذين ترابر ساحل شوكا كيلو گرم 35 (PA) بسته 3 1395/03/01 1395/01/19 2555 182114 TKDKHO1606065-T1 163J - شناور سپهر پيام 2

BOLT AND NUT COMMODITY شركت كاميار تجارت اروند كيلو گرم 130 كارتن 10 1395/03/09 1395/01/30 2557 182489 PXMKO1674331-T1 J 164 - شناور سپهر پيام 3

  PLASTIC TOYS شركت اطلس شايان هوشمند كيلو گرم 3 كارتن 1 1395/03/12 1395/02/23 2558 182639 NKHO16315133T1 167K - شناور سپهر پيام 4

 GERBOXES شركت مشتاق تجارت ساحل اروند كيلو گرم 2500 نگله 4 1395/03/12 1394/09/18 2559 179483 1038-1040_ 2 FARD0098 - فريدا 5

EMPTY CARTON حسن هاللي محمدي كيلو گرم 10 نگله 1 1395/03/24 1393/12/19 2560 179744 SCP0070WHAT0212_ 1 IKH-0915 - يدك كش حاوي102بارج آيناز 6

            SCREW AND ROLLER DRAWER SLIDE   SCREW
ROLLER DRAWER SLIDE شركت اطلس شايان هوشمند كيلو گرم 9 كارتن 1 1395/03/24 1394/11/08 2578 182060 HDM1043SCOT2602-1 يدك كش مها و بارج مها 1253-1 7

ليست كانتينرهاى پر متروكه

نوع بسته تعداد شرح كاال قبض انبار تاريخ ورود شماره سفر نام كشتي بارنامه دريايي صاحب كاال رديف

نگله 1,058 INTERLILING 182071 1395/03/01 IKH-1369 يدككش اوستا 7 بارج آسيا HDM1051SESL4406 شركت فراي دي 1

كارتن 2,300 HOME - APPLICANCE 182085 1395/03/01 IKH-1369 يدككش اوستا 7 بارج آسيا HDM1051SNSN1718 شركت مهتاب تجارت كوير يزد 2

(PK) بسته 107 ARTIFICIAL FLOWER,VASE   HS CODE 6702100000, 6913100000               2,600.00     107 182279 1395/03/03 141 J شناور رونيكا 0246A10345 نادر پارسا فر 3

نگله 16 COMPUTER LAPTOP COMPUTER PARTS AND ACCESSORIES  PRINTER AND  ACCESSORIES 182399 1395/03/05 233 شناور دانيال دريا نورد 13010_ 1 شركت مديران تجارت آذرخش 4

نگله 105 AGRICULTURAL SMALL DIESEL ENGINE SINGLE CYLINDER 182427 1395/03/06 0113 فريدا VASLDHKHO001883 شركت راهيان تجارت البرز سبز شمالي 5

كارتن 548 SHIPPER S LOAD AND COUNT N/M STANDING FAN  HS CODE  84145100.  **NATIONAL CODE  10101013484  ***NATIONAL CODE  10101013484 182441 1395/03/06 0113 فريدا Z232321045 شركت مهتاب تجارت كوير يزد 6

(PK) بسته 1,400
 SHIPPER S LOAD, STOW, COUNT AND SEALED SAID TO CONTAIN 1.400 PACKAGES WALLPAPERS AND OTHER DECORATIVE ARTICLES AS PER SUPPLIERS

        10 DAYS FREE TIME AT POD         STANDARD      STANDARD/HC DAYS      40 PER DAY        FROM11 TO 15  362316 IRR        FROM 16 TO 20  573667IRR
FROM 21 TO 30  905790 IRR 31 DAYS ONWARD 1056755 IRR

182924 1395/03/13 142K شناور رونيكا ESAHAMKOR305 فاطمه رضايي منش 7

كارتن 883 KITCHEN WARE AND SPARE PARTS 191584 1395/03/13 NPG-
1370 ايران شاهد 0850-1-2_ 1 شركت تجارت تراب صنعت گنجينه 8

كارتن 2 KITCHEN WARE AND SPARE PARTS 191585 1395/03/13 NPG-
1370 ايران شاهد 0850-1-2_ 2 شركت پرتو سپهر مبتكران 9

كارتن 877 CERAMICE WARE 183197 1395/03/20 TDS17J علي 18 TDS/KHOJEA/9323 شركت كشتيراني ترنگ دريا 10

كارتن 1,019

SHIPPER S LOAD, STOW, WEIGHT, COUNT AND SEALED 

02X40â€™ HC FCL CONTAINER STC 

TOTAL  SPORTS ACCESSORIES AND CLOTHES

183486 1395/03/26 TDD02J شناور دانيال دريا نورد TDS/2751/JEAKHO شركت ساحل مينو خزر طبرستان 11

(PK) بسته 6

 SHIPPER S LOAD, STOW, COUNT AND SEALED SAID TO CONTAIN 2 PIECES GENERATORS TYPE MAN , USED 2 PIECES WITH INDUSTRIAL ROBOTS, TYPE
 KUKA , USED, 1 LOT WITH AIR PRESSURE APPLIANCES, RTYPE FESTO , USED AND 1 LOT ELECTRONIC MATERIALS, VARIOUS BRANDS, USED 10 DAYS FREE

       TIME AT POD          SATANDARD  STANDARD/HC DAYS           40 PER DAY FROM 11- 15         362316 IRR FROM 16 TO 20       573667 IRR FROM 21 TO 25
905790 IRR 26 DAYS ONWARD     1056755 IRR

183437 1395/03/27 143K شناور رونيكا ESAHAMKOR311 فاطمه رضايي منش 12

(PK) بسته 1,328 WEBBING SLING HS CODE. 56074900.90 CHAIN HS CODE.73158900 21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION 183492 1395/03/27 0115 فريدا 2572885650 شركت كشتيراني درياي متحد 13

آگهى مفقودى
شناسنامه (برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ صبا GLXI مدل 1386 رنگ نوك مدادى متاليك 
به شماره موتور 2118124، شماره شاسى S1412286376833 و شماره پالك ايران 84-617ب95 به نام 

حسنيه اعلم الهدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى خودرو سوارى سيستم ســمند تيپ LX XU7 مدل 1393 رنگ ســفيد- روغنى به شماره 
موتور 124K0406159 ، شــماره شاسى NAAC91CC5EF664051 و شماره پالك ايران 84-643س54 

به نام سميرا آذرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آرمــان دژآهنــگ برگ ســبز يا ســند مالكيــت موتور ســيكلت كبيــر az150 بــه رنگ قرمز – زرشــكى 
مــدل 1391 بشــماره  پــالك 375-92799  بــه شــماره موتــور 162fmj*41399700   شــماره شاســى 

NCV***150N9103902 مفقود گرديده و از درجه اعتبار  ساقط مى باشد . مريوان 

ســند كمپانى موتور ســيكلت هوندا 125 بشــماره پالك ايران 766-95917 مدل 1390 رنگ مشــكى 
بشــماره شاســى 9056593 و شــماره موتور 1117532 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

(سبزوار) 

سند مالكيت و سند كمپانى موتور سيكلت راديسونCC125 مدل 1390 رنگ سبز بشماره پالك 766-
75223 بشماره موتور 10R11845  و شماره تنه 125R9006042 به نام سيد سن صفارى فرزند ميرزا على 

بشماره شناسنامه 32175 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

كارت هوشمند راننده بنام نياز محمد چيالن فرزند چارى به شماره كارت 1912179 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

 
برگ سبز پيكان به شماره پالك 963س35- ايران 32 بنام حسن عفتى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. بجنورد
 

اينجانب ارتق محمد دانائيان مالك پژو 405 به شــماره شــهربانى 823و12 – ايران 42 و شــماره موتور 
12485098493 و به شــماره شاســى 24223538 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى 
اســناد مذكور را نموده اســت لــذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكــور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى است 

پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

آســندكمپانى ســوارى پيكان تيپ 1600I مدل81 رنگ ســفيد روغنى موتور 11158138137 شاسى 
0081539730 پالك 72-295د99 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

شاســى   12487084294 موتــور  22-441ى36  پــالك   1387 مــدل  پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
NAAN01CA58E721086به نام محمد توكلى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

 10FSE33692589 ســند كمپانى و برگ سبز پژو206 پالك44-636ق74 شاسى 80610229 موتور
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از ضمانت كشف هرگونه فساد 

احتمالى را به عهده گيرد.سارى

مدرك فارغ التحصيلى محمود عليزاده گرجى ف احمد ش ش 189 صادره از بهشــهر در مقطع كارشناســى 
رشــته اقتصاد شــاخه نظرى واحد دانشگاهى قائم شهر به شــماره(2986)-03/19/4 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

بــرگ ســبز كاميون ايســوزو كفى بغــل دار مــدل 1389 رنــگ قرمز روغنــى موتور 782245 شاســى 
NAG089NPRF20408 پــالك 62-496ع69 بــه نام على اكبر محدث ديلمى مفقــود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد.سارى

 EQB1252087172545 برگ سبز كاميون ايسوزو كفى بغل دار مدل 1390 رنگ قرمز روغنى موتور
شاسى NA5K1063CBS592785 پالك 62-897ع77 به نام ندا محدث ديلمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد.سارى

 EQ4BTAA3987140011 برگ سبز كاميون ايسوزو كفى بغل دار مدل 1390 رنگ قرمز روغنى موتور
شاسى NA5K1063CBS592556 پالك 62-884ع77 به نام ندا محدث ديلمى مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد.سارى

شاســى   163B0126306 موتــور  72-374و57  پــالك  بــك  هــاچ  پــژو206  كمپانــى  بــرگ 
NAAP13FE9EJ509563 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

شــركت فرآورده هاى لبنى يانســر بهشهر نياز به مســئول فنى داراى مدرك تحصيلى مهندسى كشاورزى 
بــا گرايش صنايــع غذايى دارد. تلفن تمــاس: 34534762 و 33044439 و 09111511091 مى باشــد./

نوبت دوم سارى

بــرگ ســبز خــودرو كاميون كشــنده مــدل 2007 به شــماره انتظامى 31-721 ع59 و شــماره شاســى 
LGAGLMYM373016316 و شــماره موتــور 69904965 متعلق به هوشــنگ روزبهانــى مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. 

كارت هوشــمند خــودرو به شــماره 8103459 متعلق به خودرو ســوارى پــژو 405 به شــماره انتظامى 
768/31ع64 و شــماره موتور 22568232883 و شــماره شاســى 0082031792 مفقــود گرديده و فاقد 

اعتبار است. 

ســند موتور ســيكلت كوير 150CC به رنگ آبى مدل 1391 به شماره موتور 150N3C001656 و به 
شــماره تنه 150K9101446***N3C بنام عقيل جمشــيدى فرزند حســين مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. بوشهر

اينجانبــه فاطمــه پرداخته فرزند محمد به شــماره ملــى 6249356231 مالك خودروى وانت سيســتم 
پيــكان تيپ 1600i مدل 1389 برنگ ســفيد-روغنى به شــماره موتور 11488113085 و شــماره شاســى 
NAAA36AA4AG208749  به شــماره پالك 96-669 ص41 بعلت فقدان اســناد فروش (سند كمپانى و 
برگ ســبز) تقاضاى رونوشت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص 
خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روزبه دفترمنطقه ايى سارى واقع دركيلومتر6 جاده سارى به نكا جنب شركت 

شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس ازمهلت مزبورمطابق ضوابط مقرراقدام خواهد شد. گنبد

آگهى وقت رسيدگى
ش ابالغ نامه:9510102011311286 در پرونده كالسه 950438 موضوع خواسته اميرعلى مرات به 
طرفيت از مجتبى كريمى و غيره به خواســته الزام به تنظيم ســند و تســليم مبيع وقت رسيدگى 95/11/17 

ساعت 9:50 صبح تعيين شده است. لطفا در تاريخ فوق جهت رسيدگى حاضر شويد.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى  بخش سرخرود

دادنامه
 پرونده كالسه :623-95 شماره دادنامه 689-95/10/5 مرجع رسيدگى  :  شعبه دوم  شوراهاى  حل 
اختالف شهرستان  ديواندره . خواهان  : آقاى حبيب اهللا شمسى فرزند احمد  ساكن  ديواندره  شهرك  انديشه   
دومين كوچه هشــت  مترى  پشــت مدرســه غير انتفاعى وريا انتهاى كوچه منزل حبيب اهللا  شمسى . خوانده  : 
آقاى  حميد   فالحى  فرزند  محمد  امين  ساكن  مجهول المكان  . خواسته  : مطالبه  وجه مبلغ چهل و يك ميليون  
و دويســت و  ســيزده هزار و هفتصد ودوازده  ريال  به شرح متن  به انضمام خسارت تاخير تاديه  تا روز  اجرا  
حكم  و هزينه  هاى نشر  آگهى و كليه  خسارات  قانونى  و هزينه دادرسى . گردشكار : خواهان دادخواستى  به 
خواســته فوق به طرفيت  خوانده   باال  تقديم داشــته  كه  پس  از ارجاع  به اين  شــعبه  و  ثبت به كالسه فوق 
و جرى  تشــريفات  قانونى  و در وقت مقرر جلســه شــورا  به تصدى  امضا كنندگان زير  و با توجه  به محتويات  
پرونده  ختم رسيدگى  را  اعالم و  به  شرح  زير  مبادرت  به صدور  راى  مى نمايد . (راى  شورا)  در خصوص  
دادخواست   اقاى  حبيب اهللا   شمسى   فرزند  احمد  بطرفيت آقاى  حميد  فالحى   فرزند  محمد  امين  بخواسته  
مطالبه  مبلغ  چهل و يك ميليون  و دويســت   و ســيزده هزارو  هفتصدو  دوازده  ريال   به انضمام  خســارات  
دادرســى  و تاخير  در تاديه  بدين   شــرح  خواهان  در جلســه  دادرســى  اظهار  داشت  خوانده  اقدام  به اخذ  
تســهيالت  بانكى   در بانك كشــاورزى  نمودند  كه بنده  بعنوان ضامن، ضمانت  باز  پرداخت وام وى را  متقبل  
نمودم  چون  نامبرده  در موعد   نسبت  به پرداخت  اقساط وام  اقدامى بعمل  نياوردند بانك  محال  عليه ناچارا  
مبلغ مذكور  را از حســاب  بنده  برداشــت  نمودند  حال  با توجه  به اينكه  آدرســى  دقيقى  از وى  ندارم  بنابر 
اين  تقاضاى  رســيدگى  از  طريق نشــر   آگهى مورد استدعاســت لذا شــورا  با بررسى  جامع  اوراق و محتويات 
پرونده اســتماع اظهارات خواهان  مالحظه گواهى واصله  از  بانك  كشــاورزى  شعبه ديواندره منضم  پرونده و 
اينكه خوانده از  طريق روز نامه  كثير االنتشــار دعوت  در جلســه  دادرسى  حضور نيافته و  دليلى  بر پرداخت  
دين  و  برائت ذمه  خويش ابراز ننموده  است  عليهذا  شورا  دعوى عنوان  شده را ثابت دانسته ومستندا به 
مواد 198-519-522 قانون آيين دادرسى  مدنى  و مواد 1257 قانون مدنى  و ماده 9 قانون شوراهاى  حل 
اختالف  حكم  به محكوميت  خوانده  به پرداخت مبلغ چهل و يك ميليون  و دويســت وســيزده هزار و هفتصد 
و دوازده   ريال بابت  اصل  خواســته  و مبلغ يك ميليون  و نود  و پنج هزارو  ســيصدوچهل وســه ريال  بعنوان 
هزينه دادرسى و ايضا خسارات  تاخير تاديه  ازتاريخ  تقديم دادخواست  مورخ 95/8/17 لغايت  اجراى   كامل 
دادنامه  قابل  محاسبه در واحد  اجراى  احكام  مدنى  در حق   خواهان  صادر و اعالم ميگردد  راى  صادره  غيابى  
محسوب  و  ظرف مهلت  بيست روز  پس از تاريخ ابالغ  قابل  واخواهى  در همين  شعبه  و پس  از  انقضاى آن 

ظرف بيست روز قابل  تجديد نظر  خواهى  در دادگاه عمومى محل مى باشد م/الف:643
 عليپور – قاضى  شعبه دوم  شورا حل اختالف  ديواندره

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139560319014007469  مــورخ 95/06/7 هيــات دوم  موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت 
تصرفات مالكانه  بالمعارض  متقاضى ســهيل عبدى يزدى فرزند عنايت اله شــماره شناســنامه 346  صادره از 
يزد در ششــدانگ يك باب مغازه مشــتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 206/80 متر مربع پالك 8642 فرعى از 
574 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 341 فرعى از 574 اصلى قطعه 2 واقع در ميدان معلم خيابان آزادى 
نبــش كوچــه هالل احمر اراضى جيرفــت بخش 45 كرمان  خريدارى از مالك رســمى طوبى خواجه نصيرى محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

  جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139560319014010294 مورخ  95/9/9 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات 
مالكانــه  بالمعــارض  متقاضى عبدالمظفر ناصرى فرزند محمد شــماره شناســنامه 432  صــادره از عنبرآباد در 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و باغ به مساحت 114163 متر مربع پالك 230 فرعى از 59 مفروز و مجزى 
شده از پالك – فرعى از 59 اصلى قطعه يك واقع در اراضى دهنو بلبلى عنبرآباد بخش 45 كرمان  خريدارى از 
مالك رســمى آقايان عبدالمظفر ناصرى – حسين شگرف نخعى – داراب بلبلى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض – دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

 جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت
 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139560319014009525  مورخ  95/8/13 موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه  
بالمعارض  متقاضى  فريدون حيدرى فرزند  قاسم شماره شناسنامه  153 صادره از جيرفت در ششدانگ يك 
بــاب خانه به مســاحت 181 متــر مربع پالك 537 فرعى از 581 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك – فرعى از 
581 اصلى قطعه دو واقع در اراضى حســين آباد جيرفت بخش 45 خريدارى از مالك رســمى كيومرث منشــى 
زاده محــرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد – ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض – دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/09/29
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

  جواد فاريابى ، رئيس ثبت اسناد و امالك جيرفت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان / شــاكى معصومه محمدى تهرودى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم منصور لرى به خواسته  
مطالبه خسارت دادرسى  و اثبات مالكيت ( مالى غير منقول ) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمان نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمان واقع در اســتان كرمان – شهرســتان 
كرمان – چهارراه عدالت – دادگســترى اســتان – كد پســتى : 7613839188 تلفــن : 03431226201-4 
ارجاع و به كالســه 9409983870100533  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/12/18  و ســاعت  
11:30 تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواســت خواهان / شــاكى و به 
تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده / 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. 
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى  شهرستان كرمان – الهام شمس الدينى

رأى دادگاه
در خصــوص دعوى خواهان بانك صادرات اســتان خراســان رضــوى با وكالت آقاى اســماعيل جزندرى به 
طرفيــت خوانــده گان آقايان 1- ناصر عزيزيان فرزند ســيف اله 2- حســن نورى فرزند يوســف3- على اصغر 
آبرودى فرزند محمد 3- حســن دارينى فرزند على رديف 3 ســاكن ســبزوار و بقيه ســاكن سبزوار به خواسته 
تقاضاى صدور حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 265,335,745 ريال بابت اصل و ســود 
قرارداد مشــاركت شــماره 660262761003 مــورخ 95/4/26 و پرداخت مبلــغ 18,787,515 ريال بابت 
خســارت تاخيرتاديــه تا مورخ 95/4/26 و اســتمرار اين خســارت از مورخه مذكور الى يــوم الوصول از قرار 
روزانه مبلغ 361,765 ريال (36 درصد ) و پرداخت كليه خسارات و هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل، 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، دادخواســت تقديمى،اظهارات وكيل خواهان و مســتندات ارائه شــده و 
اينكــه خوانــده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه دادگاه حضــور نيافته و دفاعى ننموده نظر به اينكه مســتندات 
ابرازى كه مويد به امضاء منتســب به خوانده گان اســت داللت بر اشــتغال ذمه ايشــان دارد، با استصحاب بقاء 
دين و عدم ارائه دليل از ســوى آنان بر فراغ ذمه، دعوى خواهان را وارد تشــخيص و به استناد ماده 10،219 
و 220 قانــون مدنى و 198، 502،515 و 519 قانون آئين دادرســى مدنى، خوانــدگان را تضامنا به پرداخت 
مبلــغ 265,335,745 ريــال بابت اصل و ســود قرارداد مــار الذكر و پرداخت مبلــغ 18,787,515 ريال بابت 
خســارت تاخيــر تاديه تا مورخ 95/4/26 و اســتمرار اين خســارت از مورخه مذكور الى يــوم الوصول از قرار 
روزانــه مبلغ 361,765 ريال (36درصد ) و مبلغ 8,521,900 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه در حق خواهان محكوم و اعالم مى نمايد . راى صدره غيابى و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ 

قابل واخواهى خواهد بود. 
محمدكاظم توحيدى زاده- رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سبزوار

آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)

دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان ســبزوار به موجب كيفرخواست شماره 9510435182103070در 
پرونــده كالســه 9509985182500374 براى ابوالفضل مقــدم به اتهام ضرب و جرح عمــدى تقاضاى كيفر 
نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1395/11/27 ساعت 09:30 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 
و 180 قانون آيين 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.
(عباسعلى بشارتى- مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر سبزوار (103 جزايى سابق

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139560324001003482 مــورخ 95/9/20 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضــى خانم مدينه حاجيانى فرزند عبدعلى صادره از ديلم را در ششــدانگ يك باب خانه 
به مســاحت 273/92 مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/10/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

95/10/28 - م الف/1041
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه هيات حل اختالف قانون ســاماندهى توليد و عرضه مســكن مســتقر در ثبت اســناد و امالك 
ديلــم مالكيت و تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى على قرباغى فرزند عبدالرحيم نســبت به ششــدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 118/85 مترمربع واقع در بندر ديلم خ شــريعتى شمالى كوچه شــهيد انصار جنب خانه رضا 
كريمــى تحت پالك 731 برابر راى شــماره 680-95/6/23 را از اين اداره درخواســت نموده ، آگهى موضوع 
قانون ســاماندهى آن صحيحاً منتشــر گرديده چون نسبت به پالك موصوف تحديد حدود بعمل نيامده است لذا 
آگهى تحديد حدود اختصاصى آن بنا به درخواست مالك به استناد مواد 15 و14 قانون ثبت و تبصره هاى 4 و 
5 مواد 1و2و3 قانون اصالح و حذف موادى از قانون ثبت منتشر و به اطالع مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقى 
مى رســاند كه عمليات تحديد حدود آن راس ســاعت 9 صبح روز 1395/11/6 در محل شروع به عمل خواهد 
آمــد مهلت اعتراض نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى طبق ماده 25 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شــد معترضين نســبت به حدود ملــك فوق الذكر مكلفند طبق 
تبصــره 2 مــاده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتــى مصوب 73/3/25 ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت دادخواســت به مجمع قضايى محل وقوع ملك تسليم نمايند واال حق او 
ســاقط خواهد شــد ضمناً چنانچه روز تحديد حدود با تعطيل رسمى مواجه گرديد روز تحديد حدود يك روز بعد 

از تعطيلى خواهد بود. تاريخ انتشار:1395/10/13- م الف/148
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ديلم

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139560324001003344 مــورخ 95/9/1 هيــات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقاى مصطفى ابراهيم نژاد فرزند عباس صادره از گناوه را در ششــدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 223 مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/10/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

95/10/28 - م الف/1006
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالســه 950011 اجرايى شــعبه پنجم دادگاه حقوقى آمل محكوم عليه ربابه رجب پور محكوم 
اســت به پرداخــت 553,905,000 ريال به انضمام خســارت تاخيــر تاديه در حق محكوم لــه عباس جعفرى با 
وكالــت ميثــم عمران زاده و پرداخت نيم عشــر دولتــى در حق صندوق دولــت لذا دايره اجرا حســب تقاضاى 
محكــوم لــه و جهت وصول محكوم به و نيم عشــردولتى در نظر دارد ازاموال آقاى احمد رجب پور شــش دانگ 
پالك ثبتى 44 فرعى از3 اصلى بخش 11 آمل به مســاحت 994/8 مترمربع واقع در كمربندى هزارســنگر به 
محمودآباد نرســيده به جايگاه CNG ذبيحى ســمت راســت داخل كوچه پشــت كارخانه مقدس كه جهت وصول 
محكوم به معرفى نموده و كارشناس به مبلغ 1,200,000,000 ريال ارزيابى نموده را از طريق مزايده حضورى 
در روز دوشــنبه 95/11/11 از ســاعت 9 الى 10 صبح همان روز در دفتر اجرا به فروش برســاند. مزايده از 
قيمت پايه كارشناســى شــروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شــد. برنده مزايده مى بايست 10درصد 
مبلغ پيشــنهادى را به حســاب دادگســترى آمل واريز و الباقى را ظرف يك ماه توديع نمايد در غير اين صورت 
10درصد مبلغ پيشــنهادى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى شــود . طالبين و خريداران مى توانند 5 روز 

قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا از اموال مورد نظر بازديد به عمل آورند.م/الف
مدير دفترشعبه پنجم دادگاه حقوقى آمل-ابراهيمى

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139560324001003478 مــورخ 95/9/17 هيات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم آمنه رســتمى فرزند اســداهللا صادره از گناوه را در ششدانگ يك باب خانه به 
مساحت 230/51 مترمربع در قسمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبــت اول: 95/10/13- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 

95/10/28 - م الف/1003
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى محمد رسولى
خواهان مهناز ســارانى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد رســولى به خواســته اثبات زوجيت تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 
ســمنان واقع در اســتان ســمنان ، شهرســتان ســمنان ، بلوار قدس ، خيابان شــهداى دادگســترى كدپســتى 
3514689155 تلفن 30-33351025 (كد023) ارجاع و به كالسه 9409982310501099 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1395/11/16 و ساعت 11/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى وانقالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از  جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد ان 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. 
 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان سمنان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ســميه زراعت كار دافچاهى داراى شناســنامه شــماره 107805 به شــرح دادخواســت به كالســه 
951219/9 از اين شــورا درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان قربان 
زراعت كار دافچاهى به شناســنامه شماره 1050 در تاريخ 95/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر اســت به: 1- شايسته عبدالرحمنى تولد 35/4/1 ش ش 2 فرزند براتعلى 
زوجه 2- عباس زراعتكار دافچاهى تولد 66/1/2 ش ش 24398 فرزند قربان پسر متوفى 3- زهرا زراعت 
كار دافچاهــى تولــد 73/12/24ش ملــى 0018024289 فرزنــد قربان دختر متوفى 4- شــهناز زراعت كار 
دافچاهــى تولــد 56/6/30 ش ش 7942 فرزنــد قربــان دختر متوفى 5- ســميه زراعــت كار دافچاهى تولد 
59/6/28 ش ش 107805 فرزند قربان دختر متوفى 6- رقيه حســنى كته ســرى تولد 1305/1/1 ش ش 
190 فرزند محمد اســمعيل مادر متوفى . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى 

ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/49586
رئيس شعبه 19 شوراى حل اختالف كرج

                                                              متن آگهى 
خواهان/ شاكى شركت اعتبارى عسكريه به مديريت آقاى سيد امين جوادى دادخواستى به طرفيت خوانده 
/ متهم عبدالعظيم بيدل ســنگانى به خواســته مطالبه وجه بابت - تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
ســمنان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 16 شوراى حل اختالف شهر ســمنان واقع در سمنان بلوار 17 شهريور 
سه راهى پمپ بنزين جاللى جنب فضاى سبز تلفن 02333362142ارجاع و به كالسه 9509982746600210 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/11/23 و ساعت 16/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / 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.
دبير شعبه شانزدهم مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهر سمنان- مريم غريب

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: جان محمد ماكوزه اى به نشــانى پيرنجم الديــن گاراژ و انبار ضايعات 
جان محمد ماكوزه اى ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: صابر آقازاده خاتونى مجهول المكان ، محكوم به: 
به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509972744500239 محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 50000000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1375000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخه 95/4/8 لغايت هنگام 
وصول آن توسط اجراى احكام شورا محاسبه خواهد شد در حق محكوم له مى باشد. محكوم عليه مكلف است از 

تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى)
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف شهر سمنان آزيتا صندوقدار

آگهى ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقيقى: عليرضا آخوندى مجهول المكان ، تاريخ حضور: 1395/12/7 شنبه ساعت 
16/00 محــل حضــور يزد خيابان مهــدى كوچه كميته امداد مجتمع شــوراهاى حل اختالف شهرســتان يزد. در 
خصوص دعوى مهدى بلبل به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شــويد. م 

الف/3342
 مدير شعبه 27 (ويژه ايثارگران) شوراى حل اختالف شهرستان يزد

آگهى تاسيس  
شــركت تعاونى مســافربرى شــماره 14 درتاريخ 1359/07/23 تحت شــماره 37926 در اين اداره به 
ثبت رسيده و خالصه شركت نامه آن بشرح زيرجهت اطالع عموم آگهى مى شود.1-موضوع شركت: حمل و نقل 
مســافر و توشــه درداخل و خارج ازكشور بشرح ماده 5 اساسنامه 2-مركز اصلى شــركت: تهران خيابان بعثت 
ترمينال خزانه 3-سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون و پانصد و يك هزار ريال 4-مديران و دارندگان حق امضاء: 
آقايان محمود گودرزى زاده اردبيلى رئيس هيئت مديره على اكبر صيادى اســكوئى نايب رئيس هيئت مديره، 
سخاوت جعفرپور و عظيم منشى هيئت مديره، كريم منزلى، محمد قادرى و فريدون ساعتى اعضاء هيئت مديره 
و حــق امضاء اوراق و اســناد مالى و تعهد آور با امضاى دو نفر از ســه نفر آقايــان محمود گودرزى زاده اردبيلى 
و على اكبرصيادى اســكوئى و ســخاوت جعفرپور مى باشــد و امضاى اوراق عادى با امضاء رئيس هيئت مديره و 

با مهر شركت مى باشد.
   اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

ابالغ وقت رسيدگى
بدينوسيله در پرونده كالسه 950187/ح شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كالله 1- عزيز ناروئى فرزند 
ســليم 2-حبيب ناروئى فرزند ســليم به خواندگان مجهــول المكان وفق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى 
ابالغ مى گردد خواهان گنگليك طغانى بوكالت آق پور دادخواســتى به طرفيت شــما و غيره به خواســته مطالبه 
ســهم االرث به دادگســترى شهرستان كالله تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه وثبت آن به كالسه 
فوق وجرى تشــريفات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدوراخطاريه به طرفين، نظربه اينكه خواندگان مجهول 
المكان مى باشــند. مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى ازروزنامه هاى 
كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خواندگان دردفترشعبه سوم دادگاه عمومى كالله حاضر و نسخه ثانى دادخواست 
وضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلســه دادرســى كه به روز چهارشــنبه مورخ 1395/11/27 ساعت 
10:00 صبح تعيين شــده اســت شركت نمايند و ضمن حضور در جلســه دادگاه نسبت به اعالم آدرس خويش 

اقدام نمايند.
يوسف پورقاز-مدير دفترشعبه سوم دادگاه عمومى شهرستان كالله


