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آگهــى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون ياد شده متقاضيانى كه اسناد عادى 
يا رســمى آنها در هيأت مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك شيروان چرداول مورد 
رسيدگى و هيأت راى به صحت بيع و تصرفات آنان را صادر نموده جهت اطالع عموم 
هــر دو نوبت به فاصله 15 روز بشــرح ذيل آگهى مى گــردد:1- آقاى مهدى رمضانى 
فرزند جمعه ، ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 875/90 مترمربع پالك 1983 
فرعى از 213 اصلى واقع در شهرستان سيروان ، روستاى سرابكالن 2- آقاى نعمت 
اله دندانمزد فرزند على خان ، ششدانگ يكباب خانه به مساحت 299/59 مترمربع 
پــالك 382 فرعى از 158 اصلى خريدارى مع الواســطه از آقاى قنبر آزادى واقع در 
شهرســتان چرداول ، هليالن شــهر توحيد 3- خانم اخضر احمديان فرزند سيف اله ، 
ششدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 111/57 مترمربع پالك 2/9452 فرعى از 
204 اصلى خريدارى از خانم مرضيه حنيفى به وكالت از وراث مرحوم ذبيح اله حنيفى 
واقع در شهرســتان چرداول ، شهرك شــباب 4- آقاى على جبار ميرزائى فرزند على 
اكبر ، ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 391/98 مترمربع پالك 2/9450 فرعى 
از 204 اصلــى خريدارى از خانم مرضيه حنيفى بــه وكالت از وراث مرحوم  ذبيح اله 
حنيفى واقع در شهرستان چرداول شهرك شباب 5- خانم منظر جليليان فرزند الفت 
، ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 297/92 مترمربع پالك 122 فرعى از 136 
اصلى در محدوده اصالحات ارضى شــماره 13103 مورخ 41/8/20 بنام آقاى جافر 
جليليان واقع در شهرستان چرداول ، هليالن ، شهر توحيد. لذا چنانچه اشخاص ذينفع 
به آراء اعالم شــده اعتراض دارند ميتوانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشــار نوبت 
اولين آگهى و در روستاها پس از الصاق در محل اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان شيروان چرداول تسليم و رسيد اخذ نمايند ، معترض بايد ظرف 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نمايد و گواهى تقديم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل دهد در صورتى كه 
اعتراض در موعد قانونى واصل نگردد و يا معترض گواهى تقديم دادخواســت را به 
دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند به نام متقاضيان را خواهد 
نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ 

انتشار نوبت اول:1395/11/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/28 
نعمان كاظمى فر- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چرداول

آگهى ابالغ 
بايگانــى  شــماره  پرونــده:139504020022000045/1-  شــماره 
پرونده:9500048- شــماره آگهــى ابالغيــه:139503820022000031- بدين 
وســيله به خانم زهرا غالمى ميرآبادى فرزند احمد شناسنامه شماره 1564 صادره از 
نجف آباد ساكن ياسوج ابالغ مى شود كه بانك ملى شعبه غدير ياسوج به استناد سند 
رهنى شماره 7227 دفترخانه شماره 28 ياسوج جهت وصول مبلغ 1/237/893/000 
ريال تا تاريخ 95/02/26 به انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز 
تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به 
كالسه 9500048 در اين اداره تشكيل شده و به موجب گزارش مورخ 95/05/26 
كارشناس رسمى دادگسترى پالك ثبتى 1- فرعى 761 از پالك اصلى 301 در بخش 
26 فارس ، بويراحمد ناحيه 2 واقع در ثبت ياسوج به مبلغ 1/823/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده لذا با توجه به عدم شناســايى در آدرس متن ســند  و بنا به تقاضاى 
بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد ابالغيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض 
مى باشــيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتشــار اين ابالغيه به 
ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 6/000/000 ريال به 
شــماره حساب 2171324168006 بانك ملى به دفتر اين اجرا تسليم نماييد ضمناً 
به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد 
ترتيب اثر داده نخواهد شــد ضمناً در صورت عدم اعتراض ارزيابى فوق االشــار در 
خصــوص مورد وثيقه مندرج در ســند رهنى مزبور قطعى تلقــى مى گردد و با تقاضاى 
بستانكار از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى 

استيفا خواهد شد.
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ياسوج

آگهى ابالغ اجرائيه
بايگانــى  شــماره  پرونــده:139504020022000045/1-  شــماره 
پرونده:9500048- بدين وسيله به خانم زهرا غالمى ميرآبادى فرزند احمد شناسنامه 
شماره 1564 صادره از نجف آباد ساكن ياسوج ابالغ مى شود كه بانك ملى شعبه غدير 
ياســوج به استناد سند رهنى شماره 7227 دفترخانه شماره 28 ياسوج جهت وصول 
مبلغ 1/237/893/000 ريال تا تاريخ 95/02/26 به انضمام خسارت تاخير متعلقه 
و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه 9500048 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 
95/3/12 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى 
بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه 
روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد مورد وثيقه 
مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد.
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ياسوج

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسافربرى شماره 7 عدل به شماره ثبت 37966  
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده روز سه شنبه مورخ 1395/11/19  كه 
در محل دفتر پايانه غرب تهران در رابطه با تعيين مدير شعبه درشهرستان گنبدكاووس تشكيل 

شد تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
آقاى آرمان گرگانى فرزند عبدالقدير به شماره ملى 6249966870  به عنوان مديرشعبه 

شركت تعاونى 7 عدل در شهرستان گنبدكاووس انتخاب و به تصويب هيات مديره قرارگرفت.
 در اين جلســه شــمس اله آخوندزاده مديرعامل – محمد حسين آخوند زاده رئيس هيات 
مديره و اعضاى هيات مديره آقايان ســياوش تراب – محمد نجفى نژاد و حســن منتظرى حضور 

داشتند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك تهران

 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالسه 950463 اجراى احكام مدنى موضوع پرونده دستور فروش پالك ثبتى 557 فرعى 
از 93 اصلى واقع در قريه ســربندان حســب دادنامه 9509972210300328 شــعبه سوم حقوقى و با توجه به 
دستور و توقيف و كارشناس محترم على شيوا به شرح ذيل نسبت به ارزيابى اقدام نموده با عنايت به پرونده كالسه 
950463 و پيرو گزارش كارشناســى شــماره 1485-ش مورخ 95/5/24 و با توجه به اعتراض احدى از طرفين 
پرونده مبنى بر منحصور نبودن ملك و ابهام در قدمت ابنيه احداثى به استحضار مى رساند مجدداً با حضور طرفين 
پرونده به محل تعرفه شده مراجعه گرديد و محل تعرفه شده با محل معرفى شده قبلى مطابقت داده شد كه مشخص 
شد محل با آنچه كه در گزارش ذكر شده مغايرتى ندارد الف) خوانده محترم پرونده مدعى هستند قطعه زمينى كه 
در نقشــه پيوست مشخص شــده هم در داخل اين پالك است كه در حال حاضر محصور نبوده در نقشه ارائه شده 
توســط بنياد مســكن هم وجود ندارد و در ابعاد مندرج در ســند نيز درج نشده با اين حال تشخيص صحت و سقم 
ادعاهاى ايشان در صالحيت اينجانب نبوده مستلزم اظهار نظر كارشناسى امور ثبتى است ليكن اينجانب در گزارش 
اوليه برمبناى سند ارائه شده و وضعيت ملك كه با يك ديوار قديمى و مطابق نقشه موجود در پرونده محصور بوده 
است اظهار نظر نموده اكنون نيز موردى كه نظريه قبلى را نفى كند مشاهده ننمودم با اين حال اگر كارشناس رسمى 
امور ثبتى نظريه اى مبنى بر عدم انطباق سند يا درست نبودن حدود ثبتى ارائه كند تغيير در نظريه اينجانب نيز با 
اعالم دادگاه محترم بر اساس اسناد جديد امكانپذير است. ب) خوانده محترم ادعائى هم در خصوص يك سال بودن 
قدمت ســاختمان ها مطرح نموده اند كه در بازديد مجدد مدعى بودند هر دو ســاختمان همزمان با هم ساخته شده 
اند ولى ساختمانى كه اينجانب (نوسازتر) اعالم نموده ام با سقف تيرچوبى و ديوارهاى اندود شده بوده و ساختمان 
(قديمى تر) با سقف شيروانى حلبى و ديوارهاى گلى ، لذا بر اساس ساختمان سقف شيبدار را قديمى تر تشخيص 
داده ام اساساً قدمت ساختمانها هم تاثيرى در نظريه اينجانب كه قيمت گذارى ملك بوده است نداشته است با اين 
حال در صورتى كه مقام محترم قضايى صالح بدانند ارجاع امر به كارشناسان داراى صالحيت تفسير عكسهاى هوائى 
نشان دهنده امر خواهد بود ولى تاثيرى در قيمت گذارى نخواهد داشت چرا كه قيمت گذارى با فرض فرسوده بودن 
هر دو بنا انجام شده است پ) ملك تعرفه شده در زمان بازديد محصور با ديوار اجرى و مشجر بوده مشتمل بر يك 
باب ساختمان خشت و گلى قديمى و يك باب ساختمان نوسازتر است ملك داراى خدمات زير بنائى نظير آب ، برق و 
گاز بوده در محدوده بافت روستاى سربندان واقع شده است حسب يك فقره تصوير سند مالكيت ابرازى در تاريخ 
1386/5/21 دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه باغ مشجر با بناى احداثى در آن به مساحت 393/42 مترمربع 
به پالك 1197 فرعى مفروز از پالك 577 فرعى از 93 اصلى واقع در قريه سربندان جزء حوزه ثبتى سند انتقالى از 
هاشم لطفعلى خانى طبق سند انتقالى 98210 مورخ 86/3/17 دفترخانه يك دماوند ذيل شماره 102109 صفحه 
دفتر 537 اداره ثبت دماوند به نام فريدون لطفعلى خانى به ثبت رســيده و طبق تصوير اســناد مالكيت ارائه شده 
مابقى سهام مشاعى متعلق به غير مى باشد كه تشخيص و تبيين ميزان و نحوه مالكيت افراد در صالحيت اينجانب 
و موضوع اين كارشناسى نمى باشد نظريه كارشناسى با عنايت به بررسى هاى به عمل آمده ارزش ششدانگ پالك 
تعرفه شده به شرط اينكه منعى از نظر انتقال نداشته و صرفنظراز معارضين بدهى ها و ديون احتمالى افراد حقيقى 
و حقوقى به عنوان ارزش پايه مزايده جمعاً 1/100/000/000 ريال معادل صد و ده ميليون تومان برآورد و اعالم 
مى گردد به عنوان قيمت پايه ارزيابى نموده است و نظريه كارشناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض 
مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته 
خواهد شد برنده مزايده بايستى فى المجلس مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 
سپرده دادگسترى دماوند واريز و متقاضيان مى بايستى ده درصد مبلغ پايه مزايده را به حساب سپرده واريز و تا 
قبل از شروع مزايده ساعت 10 صبح به اين اجرا اعالم نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق 
واريز نمايد و فيشهاى وارده را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل و چنانچه مبلغ الباقى قيمت مزايده را در 
مهلت مقرر در قانون واريز ننمايد مزايده باطل و تجديد خواهد شــد و مبلغ 10 درصد واريزى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد وقت مزايده 95/12/17 ســاعت 10 صبح است طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانند 5 روز 

قبل از شروع مزايده به دفتر اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند. م الف/1868
 دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مدنى دماوند

دادنامه
شــماره پرونده: 333/95، شــماره دادنامه:309/95 ، تاريخ رســيدگى:- بتاريخ 95/10/18 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه هفتم  (28 سابق) شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضا كنندگان ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه 333/95 تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت باريج اسانس با مديرعاملى 
خانم الله حجازى با وكالت خانم محبوبه عباســى به طرفيت آقاى منصور شــبانيان ملكشاه فرزند نبى اله به خواسته 
مطالبه وجه به ميزان 163/579/256 ريال موجب 6 فقره چك به شــماره هاى 891496/24 مورخ 93/8/8 به 
مبلغ 20/000/000 ريال و 891497/61 مورخ 93/8/22 به مبلغ 20/000/000 ريال و 891500/59 مورخ 
93/9/18 به مبلغ 22/636/520 ريال – 656031 مورخ 93/9/12 به مبلغ 40/000/000 ريال و 656029 
مــورخ 93/8/29 به مبلغ 30/000/000 ريال و 656030 مورخ 93/8/24 به مبلغ 30/942/736 ريال عهده 
بانك ملت و صادرات به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى 
اصل عدم وجه ايرادات در اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاو قانونى ارائه 
ننموده و دعوى مطروحه مضون از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده 
اند فلذا بنا به مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه 
و صدور آن از ناحيه خوانده / امضاى آن ازناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و 
مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصول اسنادى 
/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته داشته 
و نظر به قاعده اســتصحاب دين و توجهاً به نظر مشــورتى اعضا محترم شــوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257و1258و1284و1286و1321و1324 قانون مدنى 
و مــواد 310و311و314 تجــارت و مــواد 194و197و198و503و515و519و522 ق ا د م و ماده واحده قانون 
استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 163/579/256 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 4/490/000 ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و 
تصديق منضمات به دادخواست ) حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه / وجود اسناد / تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد چك ها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكم مى نمايد راى صادره غيابى بدواً ظرف 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه هفتم (28 سابق) حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطاريه
نام اخطار شــونده: عابدين ارشــادى فرزند على جان مجهول المكان ، محل حضور دادگاه: شوراى حل اختالف 
بيســتون شــعبه اول حكمى ، وقت حضور:95/12/23 ســاعت 9/00- علت حضور: در خصوص دادخواست امير 

رضايى راد به طرفيت شما در وقت مقرر شده جهت اخذ توضيح و صلح و سازش در اين شعبه حاضر شويد. 
شعبه يك شوراى حل اختالف بيستون

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139560301053005598 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم جواد محمدى فرزند حســين بشــماره شناسنامه 7968 صادره از رى در يك دانگ و نيم مشاع از شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 11825/34 مترمربع از پالك 2131 فرعى از 89 اصلى خريدارى 
از مالك رسمى آقاى / خانم جواد محمدى 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 داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

95/11/28- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/14 - م الف/6556
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139560301053005600 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم حميد محمدى فرزند حســين بشماره شناســنامه 5166 صادره از ورامين در سه دانگ مشاع از شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 11825/34 مترمربع پالك 2131 فرعى از 89 اصلى خريدارى از 
مالك رسمى آقاى / خانم حميد محمدى 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 داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

95/11/28- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/14 - م الف/6555
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139560301053005602 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم حسين محمدى فرزند ميرزا بشماره شناسنامه 10 صادره از هندودر در يك دانگ و نيم مشاع از شش 
دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 11825/34 مترمربع پالك 3121 فرعى از 89 اصلى خريدارى از 
مالك رسمى آقاى / خانم حسين محمدى 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 داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

95/11/28- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/14 - م الف/6554
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى اخطار اجرايى 
مشخصات محكوم عليه: 1- نرجس طحان نوش آبادى 2- احمد يوسف پور كاشى مجهول المكان ، مشخصات 
محكوم له: ايمان علوى به نشانى خ رجايى پاساژ سبز ط پائين پ 7 همراه كسرى ، محكوم به: به موجب راى شماره 
585/95 تاريخ 95/7/11 حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان (به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – 
دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ 25/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 795/000 ريال بابت خســارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد تا زمان فصول بر مبناى نرخ تورم در حق محكوم له پرداخت نيم عشــر اجرايى در حق دولت و 
رعايــت تبصــره 2 ماده 306 ق ا د م الزامى اســت. ماده 34 قانون اجــراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 

ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان بانك ملى ايران شعبه مركزى سرابله دادخواستى به طرفيت خواندگان محمد غالمى 
پور و بهروز احمدى به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان چرداول نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان چرداول واقع در ورودى شهر 
سرابله ، روبروى شهرك سپاه ، جنب ميدان امام خمينى (ره) دادگسترى شهرستان چرداول ارجاع 
و به كالســه 9509980853500420 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/3/6 ساعت 
9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 

حاضر گردد. 
ليال اكبرى- منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان چرداول

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان بانك ملى ايران شعبه مركزى سرابله دادخواستى به طرفيت خواندگان يداله عزيزى 
و رحمت اله فرج الهى به خواســته مطالبه وجه تقديم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان چرداول 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان چرداول واقع در ورودى 
شهر سرابله ، روبروى شهرك سپاه ، جنب ميدان امام خمينى (ره) دادگسترى شهرستان چرداول 
ارجــاع و به كالســه 9509980853500561 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/3/2 
ســاعت 11/00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و بــه تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب 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 نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
ليال اكبرى- منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان چرداول

متن آگهى
خواهان حســين ولى زاده  دادخواســتى به طرفيت خوانده ســيد مقصود  ميرنورى به خواسته مطالبه طلب و 
خسارات  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بهارستان  نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 7دادگاه عمومى حقوقى  
شهرستان بهارستان واقع در جاده ساوه –كيلومتر 25-نسيم شهر –ميدان هفت تير –ابتداى بلوار خير آباد –خيابان 
دادگسترى-دادگســترى شهرستان بهارستان ارجاع و به كالســه 9509982988700790ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1396/01/20 و ســاعت 10:30 تعيين شده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و 
درخواســت خواهان /شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 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 دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر 
در ثبت گرمسار

برابــر راى شــماره 139560329012002166 مورخ 1395/11/11صــادره از هيات تصرفات مالكانه و 
بالمعارض خانم مرضيه حســنى فرزند على در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 274/09  متر 
مربع قسمتى از پالك 4  فرعى از 1 - اصلى واقع در حسين آباد حاج تقى خريدارى مع الواسطه/ بالواسطه از مالكيت 
مشــاعى دارد مالك رســمي پالك فوق ، موضوع پرونده كالسه  12000024-95  با حدود و  مشخصات معين محرز 
گرديده و بلحاظ عدم دسترسي به مالك در اجراي مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى  مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشــر مي گردد معترضين مي توانند 
ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تســليم و ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه را تسليم نمايند. در صورت 
عدم وصول اعتراض ويا عدم ارائه گواهي تقديم دادخواست پس از گذشت موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر 
و تسليم خواهد شد بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. م الف :822       

تاريخ انتشار نوبت اول :95/11/14    تاريخ انتشار نوبت دوم : 95/11/28                        
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:قاســم فرصتى لرد خوانده: مهدى اتحادى خواسته:مطالبه وجه   در تاريخ 95/11/25  خواهان فوق 
دادخواستى حقوقى  به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به  شعبه 29 تقديم كه به شماره 951358 ثبت 
وبراى روز 1396/2/27 ساعت 9:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى  مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد و خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه29شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت9510462523300313 شــماره پرونده: 9509982523301139 خواهان:ايمانعلى 
يوســفى چهرقانى خوانده:ارســالن بهارى كامل آباد خواســته: اثبات مالكيت وتنفيذ بيع  در تاريخ 1395/11/11  
خواهان فوق  به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به  شعبه 33 تقديم كه به شماره 951147 ثبت وبراى 
روز 1396/3/30 ساعت 10:30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى  مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد و خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 33 حقوقيشوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت9510462523300304 شماره پرونده: 9509982523301026 خواهان:على اصغر 
آدينه خوانده:مهدى مجيدى  خواسته: مطالبه وجه  در تاريخ 1395/10/19  خواهان فوق  به طرفيت خوانده فوق 
به شــرح خواسته فوق به  شعبه 33 تقديم كه به شــماره 951034 ثبت وبراى روز 1396/2/23 ساعت 9 صبح 
وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت 
دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد و خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتردادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت9510462523300293 شــماره پرونده: 9509982523301097 خواهان:يوسف 
ملكى خوانده:على خانكى خواسته: تنفيذ واعالم فسخ بيع  در تاريخ 1395/11/2  خواهان فوق  به طرفيت خوانده 
فوق به شرح خواسته فوق به  شعبه 33 تقديم كه به شماره 901105 ثبت وبراى روز 1396/3/6 ساعت 9 صبح 
وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت 
دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد و خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتردادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 33 حقوقيشوراى حل اختالف استان قم

                                                                   آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست:9510462522300169 شــماره بايگانى شعبه: 950848 خواهان:سيد احمد موسوى 
خوانده:مريم رشــادى خواســته: مطالبه وجه چــك در تاريــخ 1395/8/16 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه 23 تقديم كه به شــماره 9509982522300847 ثبت و براى روز 
1396/2/9 ساعت 11  صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتــب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم 

رساند.بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
  دفتر شعبه23 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره ابالغنامــه: 9510102513307495شــماره بايگانى شــعبه: 950511خواهان:بانــك مهر اقتصاد 
(موسســه قرض الحســنه بسيجيان )با وكالت بهروز درخشان  دادخواســتى به طرفيت خواندگان ابوالفضل صادق 
زاده وابراهيم جبلى بامكان  به خواســته مطالبه خســارت دادرسى ومطالبه وجه سفته ومطالبه خسارت تاخير تاديه 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان قم نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان قم واقع درقم- خيابان ساحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، 
شــعبه ســيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجــاع و به كالســه 9509982513300442 ثبــت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1396/2/17 و ساعت 8:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان ودرخواست 
خواهان وبه تجويزماده73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك 
نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خواندگان مجهول المكان  پس ازنشرآگهى واطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت 
رسيدگى حاضرگردد. قم- خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، شعبه 

سيزدهم دادگاه عمومى حقوقى 
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم – رازينى

متن آگهى
بدينوسيله به تجويز ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى به آقاى حسين روشنى ابالغ ميگردد كه خانم زينب 
عبدى نيا و آقاى رستم عبدى نيا و صادق عبدى نيا شكايتى عليه شما دال بر ورود به عنف قدرتنمايى با چاقو و تخريب 
شيشــه درب منزل به اين دادگاه تقديم نموده كه پس از صدور كيفرخواســت از ســوى دادسراى عمومى وانقالب 
هرســين به كالســه 950199 شعبه 101 جزايى هرسين ثبت شده و وقت رســيدگى براى مورخه 1396/1/28 
ساعت 10 تعيين گرديده است لذا به شما ابالغ ميگردد چنانچه مدرك يا دفاعياتى داريد كتباً و در موعد مقرر فوق 
جهت رســيدگى در دادگاه حاضر شــويد مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار كه توسط قوه قضائيه تعيين 

گرديده منتشر و چنانچه نياز به احضار شما باشد يك نوبت ديگر روزنامه خواهد شد.
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر هرسين (101 جزايى سابق)

آگهى مفقودى
ســند كمپانى خودرو سوارى پرايد سيستم ســايپا تيپ 131SL مدل 1390 رنگ نقره اى متاليك به شماره 
موتور 4409096 ، شــماره شاسى S1412290035308 و شماره پالك ايران 84-837د63 به نام محمدحسين 

اكبرى نودهى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه ( برگ سبز ) خودرو سوارى پرايد سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 1394 رنگ سفيد روغنى به 
شماره موتور 5347933 ، شماره شاسى NAS411100F3410695 و شماره پالك ايران 84-579س54 به نام 

فواد پيلك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه (برگ سبز) خودرو ســوارى پيكان مدل 81 به شــماره انتظامى 215ب92- ايران 49 به شماره 
موتــور 11158124099 و به شــماره شاســى 81525444 به نام ابراهيم عرب زاده مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

كارت دانشجويى آقاى يوسف ماهيگيران فرزند عبداهللا به شماره ملى 3430193303 با شماره دانشجويى 
9401653 رشــته مهندســى برق از مجتمع آموزش عالى سراوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سراوان – شماره 95/210

برگ سبزتراكتوركشــاورزى مدل 1390 به شماره موتورlfw06829x  وشــماره شاسى l07082  به شماره 
پالك 225 ك13 ايران 59 به نام تنقر ويردى كلته پور قور لى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.گرگان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: شــركت باريج اسانس به نشانى كاشــان كيلومتر 44 جاده كاشان مشهد 
اردهال – مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: على نصرالهى پور فرزند عبداله مجهول المكان ، مشخصات نماينده 
يا قائم مقام قانونى محكوم له/ محكوم عليه: محبوبه عباســى فرزند كاظم به نشــانى تهران شــهرك آزادى ميدان 
نبــى اكــرم خيابان امام صادق پالك 22 ايران زمين وكيل شــركت باريج اســانس ، محكوم به: بموجب درخواســت 
اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه 9509973659200582 محكوم عليه محكوم اســت به به پرداخت مبلغ 
495/634/240 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات دادرسى (هزينه دادرسى و ورودى دادخواست و 
اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست به مبلغ 15672200 ريال و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه به 
مبلغ 16400000 ريال) و پرداخت خســارت تاخير تاديه وجوه اسناد تجارى مستند بنحوى از تاريخ هاى سررسيد 
تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى شــود در حق محكوم له 
ضمناً دادنامه مذكور غيابى و هزينه اجرايى به عهده محكوم عليه 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)
مدير دفتر شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

دادنامه 
خواهان: خانم مريم زنگنه فرزند قربانعلى به نشــانى دورك شــاهپورى منزل قربانعلى زنگنه-خوانده: آقاى 
سيد بهمن جابرى دوركى فرزند سيد حفيظ اله به نشانى- خواسته: صدور گواهى عدم امكان سازش به درخواست 
زوجــه- بــه تاريخ 95/11/13در وقت فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان بــه تصدى امضاء كننده ذيل 
تشــكيل است، پرونده كالسه 950046 تحت نظر اســت. دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى، با استعانت از خداوند 
متعال، تكيه بر شرف و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شرح آتى مبادرت به انشاء رأى مى كند.(رأى 
دادگاه ) در خصــوص دعــوى مريم زنگنه فرزند قربانعلى به طرفيت ســيد بهمن جابــرى دوركى فرزند حفيظ اله به 
خواسته الزام زوج به طالق به دليل ترك خانواده، بدين توضيح كه خواهان با تقديم دادخواست و متعاقباً ثبت آن 
و جرى تشريفات قانونى بيان داشته همسرش پس از ده روز از تاريخ عقد بدون دليل و هماهنگى با وى از كشور 
خارج شده و تاكنون نيز مراجعتى نداشته است در اين راستا ادعاى طرح شده بواسطه ى مرقومه واصله از پليس 
اطالعات استان و اظهارات گواهان تعرفه شده از سوى خواهان نيز قابل تصديق است بعالوه عدم حضور خوانده در 
جلســات دادرســى نيز خود مثبت ادعاى مشاراليه است. على اى حال دادگاه با در نظر داشتن جميع موارد ممنونه و 
اوضاع و احوال مضبوط در دادگاه و با در نظر داشتن نظريه تقديمى از سوى داوران كه اعالم داشته تالش آنها براى 
ايجاد سازش ميان طرفين بدون نتيجه بوده است. خواسته ى مطروحه را ثابت و وارد تشخيص داده و عسر و حرج 
زوجه را مســتند به بند يك از تبصره ماده 1130 قانون مدنى و در راســتاى شروط مندرج در سند نكاحيه پيوست 
دادخواست به لحاظ ترك زندگى خانوادگى از سوى زوج در مدتى بيش از شش ماه متوالى غير قابل خدشه مى پندارد 
لهذا مستنداً به مواد 4، 24، 26، 27، 28، 29، 32، 33، 34،35، 37 و 39 از قانون حمايت خانواده مصوب 1391 
حكم به الزام زوج به طالق زوجه صادر و اعالم مى گردد.( مدت اعتبار حكم طالق شــش ماه پس از تاريخ ابالغ رأى 
فرجامى يا انقضاى مهلت فرجام خواهى است) در اين راستا به خواهان اجازه داده مى شود در صورت امتناع زوج از 
اجراى مفاد رأى، با مراجعه به يكى از دفاتر رسمى مربوط و با بذل تمام يا قسمتى از مهريه خويش و يا بيشتر از آن 
و قبول بذل به وكالت از زوج خود را به طالق خلع مطلقه ساخته و آن را به ثبت برساند كليه محاضر رسمى طالق نيز 
مأذون در ثبت و اجراى صيغه طالق خلع به شرح اخيرالذكر مى باشند. شايان ذكر است اوال حسب اقرار زوجه ى غير 
مدخوله و فاقد فرزند از خوانده دعوى مى باشد و ثانياً خواهان نيز از مطالبه تمامى حقوق مالى خويش صرف نظر كرده 
و آنها را به زوج بذل نموده است. اين تصميم غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 
ى دادگاه و متعاقباً ظرف همان مهلت قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى 

و النهايه ظرف مدت مذكور قابل فرجام خواهى در ديوان محترم عالى كشور مى باشد. 
 دادرس دادگاه عمومى بخش ناغان- رضا قاسمى

متن آگهى
خواهان / شــاكى سيد ميرمصطفى ســادات دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم بهنام جعفر قربانى و جواد 
خادميان هاشمى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و الزام به تنظيم سند رسمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرستان دماوند نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند واقع در شهرســتان دماوند ارجاع و به كالســه 9509982210300363 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى 
آن 1396/01/16 و ســاعت 09/00 تعيين شده اســت 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم داخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1895
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى
خواهان / شاكى ناهيد اميرى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم عزيزه صفار و على دهقان و فاطمه دهقانى 
و مهناز صفار و على دهقانى و حجت اله صفار و محمد دهقانى و جعفر دهقانى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و 
اثبات مالكيت (مالى غيرمنقول) و الزام به تنظيم سند رسمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
دماوند نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرســتان دماوند واقع در 
شهرستان دماوند ارجاع و به كالسه 9509982210300667 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/01/16 
و ســاعت 11/00 تعيين شــده اســت 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 داخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/1901
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى به شــماره كالســه 950758ح3 در تاريخ 95/11/21 خواهان طاهر محمدى 

خراسانى صحيح است كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 

آگهــى موضــوع ماده 3-قانــون ومــاده 13-آئين نامه  قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيات حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان آق قال تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز 
گرديده است.لذا مشخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى ميشــود.در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالك 
شهرستان آق قال تسليم و پس از اخذ رسيد, ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضايى تقديم نمايند.       
بخش شش ثبت اق قال:

  1. كالســه 1391114412008000601- آقــاى عبدالقاديــر براهوئى فرزند حســين  بشــماره 
شناسنامه 8600 صادره از تركمن به شماره ملى 2239565993  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
بمســاحت 238,68 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 48 فرعى از2 -اصلى واقع در اراضى دوگونچى از 

سهمى صالح دردى ايزدى
2. كالسه 139111441200800053- آقاى مصطفى قادر گرگيج فرزند  مجيد بشماره شناسنامه 
4970264716 صادره از اق قال  به شماره ملى 4970264716  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
بمساحت 572,23 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 12 فرعى از3-اصلى واقع در اراضى اق  از سهمى 

رجب ايزدى
3. كالسه 1391114412008000780—خانم گلى لك زائى فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه  
250 صادره از اق قال به شــماره ملى 4979547559  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 
162,17 مترمربــع مفروز ومجزا شــده از پــالك 12 فرعى از3-اصلى واقع در اراضى اق  از ســهمى رجب 

ايزدى
بخش هفت ثبت اق قال:

4. كالسه 1391114412008000782-- آقاى عبدالناصر توكلى فرزند نوروز  بشماره شناسنامه  
2123 صادره از اق قال به شماره ملى 4979475566 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 
402,94 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 551 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از سهمى حامد 

احدى و فاطمه مشروطه بالسويه
5. كالســه 139411441200800036-- آقاى داود طالبى فرزند نورمحمد  بشــماره شناســنامه 
4970038023  صادره از اق قال به شماره ملى 4970038023  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
بمساحت 510,00 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 5 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از سهمى 

مهين دخت تاج بخش
6. كالســه 139511441200800049-- آقــاى عبدالعزيز يلقى فرزند عطا بشــماره شناســنامه  
14916 صادره از  اق قال به شماره ملى 4979189423 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 
169,40 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 172 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از سهمى شاه 

دردى يلقى
7. كالســه 1392114412008000378—خانم دورسن قزلى فرزند انا دردى  بشماره شناسنامه 
2261 صادره از اق قال به شماره ملى 4979062733 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 
140,11 مترمربــع مفــروز ومجزا شــده از پالك  6 فرعــى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از ســهمى انا 

دردى قزلى
8. كالســه 1392114412008000379-- خانم عايشه قزلى فرزند انا دردى  بشماره شناسنامه 
2262 صادره از اق قال به شماره ملى 4979062741  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 
139,40 مترمربــع مفــروز ومجزا شــده از پالك  6 فرعــى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از ســهمى انا 

دردى قزلى
9. كالسه 1395111441200800075-- آقاى عبدالغفور التينى فرزند تاشلى  بشماره شناسنامه  
1 صادره از تركمن به شماره ملى 6289842013 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 342 

مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 303 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال از سهمى تاسلى التينى
10. كالســه 13921114412008000240—آقاى عراز قلى منصورى قزل  فرزند گرگان بشماره 
شناسنامه 6972 صادره از اق قال  به شماره ملى 4979110061 ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
بمســاحت 61 مترمربع مفروز ومجزا شــده از پالك 6 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از ســهمى 

فاطمه مشروطه
11. كالســه 1395114412008000138-- آقــاى عبدالرحيــم بدراقى فرزند ايشــان بشــماره 
شناســنامه  6298 صــادره از اق قال  به شــماره ملى 4979356788 ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثى بمســاحت 44,62 مترمربع مفروز ومجزا شــده از پالك 127 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق 

قال از سهمى نوربردى خندان
12. كالسه 1391114412008000519—خانم شهناز ايرى فرزند طوى محمد بشماره شناسنامه 
552 صــادره از بندر تركمن  به شــماره ملى 2239790660 ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى احداثى 
بمســاحت 200 مترمربع مفروز ومجزا شــده از پالك 1341 فرعى از4 -اصلى واقع در اراضى مرتع شوره 

زار  از سهمى عبدالكريم قره باش
13. كالسه 139511441200800042—خانم جميله هوزيارى فرزند عبدالحميد بشماره شناسنامه 
13151 صادره از اق قال به شماره ملى 497917885  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 
147 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 339 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از سهمى حاج محمد 

حسين جدى حصارى
14. كالسه 139511441200800073—خانم نغيمه نجفى  فرزند محمد بشماره شناسنامه 2333 
صادره از به شماره ملى 6289291777  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 402 مترمربع 

مفروز ومجزا شده از پالك 339 فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از سهمى ناصر ايزدى
15. كالســه 1391114412008000703- -وراث مرحوم اقــا اراز قربان يلقى فرزند اقا بايرام 
بشــماره شناســنامه 89 صادره از اق قال به شــماره ملــى 4979213391 برابر با گواهــى انحصار وراثت 
بشــماره 570-1392/12/14 شعبه ســوم شوراى حل اختالف شهرســتان اق قال بنامهاى:1-هاجر اونق 
فرزند مسان 2-تاج اونق فرزند امان 3-بى بى فاطمه يلقى فرزند اراز قربان 4-بهمن  يلقى فرزند اقا اراز 
قربان 5-نورمحمد 6-على 7-عبدالناصر 8-عبدالستار 9-عبدالستار 10-عراز گلدى  11-انه قربان  12-

منصور  13- گنگليك  14-فاطمه  15-مريم  16-آى سلطان  17-بيرام بى بى جملگى يلقى فرزندان اراز 
قربان  ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 50,30 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 418 
فرعى از1-اصلى واقع در اراضى اق قال  از ســهمى ســيد محمد خاوند به مساحت 5,90 متر مربع و اسحاق 
خاوند به مساحت 5,90 متر مربع و عبدالقادر خاوند به مساحت 6 متر مربع و احمد خاوند به مساحت 6 متر 
مربع و على خاوند به مساحت 6 متر مربع و امين خاوند به مساحت 9 متر مربع و جميله خاوند  به مساحت 
2,95 متر مربع و اقول بى بى خاوند به مســاحت 2,95 مترمربع و بى بى مريم خاوند به مســاحت 2,95 متر 

مربع و اق بى بى معظمى به مساحت 2,65 متر مربع
بخش سيزده  ثبت اق قال:

16. كالســه 1393114412008000173-- آقاى عبدالرحيم ال جليل فرزند حاج قربان بشماره 
شناسنامه 4970122253  صادره از اق قال  به شماره ملى4970122253   ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى بمساحت 309,03 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالك 5-اصلى واقع در اراضى محمدالق  
بديهى اســت در صــورت انقضاى مــدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادرخواهد نمود.
اگهى اصالحى:

17. كالســه 1393114412008000350- آقــاى حاجــى محمد كرم فرزند عبدالرحمن بشــماره 
شناســنامه 1211 صادره از گميشان  به شــماره ملى 6289507631 ششدانگ يك قطعه زمين بصورت 
مزروعى بمســاحت 130000 مترمربع مفروز ومجزا شــده از پالك 23 فرعى از3-اصلــى واقع در اراضى 

كسلخه از سهمى متقاضى به ميزان ده هكتار (100000 متر مربع)  و از سهمى اسماعيل بخششى  به ميزان 
سه هكتار (30000 متر مربع)  كه در اگهى هاى قبلى از سهمى متقاضى و از سهمى اسماعيل بخششى قيد 

و چاپ گرديده بود كه بدينوسيله اصالح ميگردد.
ضمنا"اعالم ميدارد مهلت اعتراض نسبت به آگهى اصالحى يك ماه از تاريخ اولين انتشار آگهى ميباشد 
. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات اداره ثبت اسناد وامالك 

اق قال سند مالكيت بنام متقاضيان  صادرخواهد نمود.
تاريخ انتشارنوبت اول:روز چهار شنبه مورخ   13 /    1395/11
تاريخ انتشارنوبت دوم: روز پنج شنبه  مورخ  28  /  11  /1395

عيسى حسن قاسمى-رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان آق قال

دادنامه
پرونده كالسه 9509982210300444 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شماره ، خواهان: بنياد 15 خرداد با نمايندگى آقاى نادر احدى آق قلعه فرزند ضيغم به نشانى تهران 
خ جمهورى خ ابوريحان ك رازى پ 23 ، خوانده: آقاى مصطفى حسين هاشمى به نشانى مجهول المكان ،خواسته ها: 
1- مطالبه خســارات دادرسى 2- تخليه عين مســتاجره (راى دادگاه) خواسته دعوى بنياد پانزده خرداد به طرفيت 
آقاى مصطفى حسين هاشمى فرزند احمد بشرح دادخواست تقديمى تقاضاى تخليه عين مستاجره به لحاظ تغيير شغل 
با احتســاب كليه خســارات دادرسى و حق الزحمه نماينده قضايى مى باشد و ماحصل ادعاى بنياد خواهان در جلسه 
دادرســى مورخ 1395/06/02 توســط نمايندگان حقوقى آن نهاد آقايان مهدى عباسى وفايى و عابث اصالنى بدين 
شرح بيان شده است به موجب سند رسمى تقديم شده پالك ثبتى 3046 فرعى از 71 اصلى در مالكيت اين بنياد 
مى باشد كه به موجب قرارداد شماره 1523/46/6 مورخ 68/10/25 يك باب مغازه احداثى در قسمتى از پالك 
مزبور به شماره 21+1 در قالب عقد اجاره جهت شغل تراشكارى به خوانده واگذار شده است برابر بند 5 قرارداد 
اجاره نامه مذكور ، خوانده حق تغيير شغل در مورد اجاره را نداشته كه متاسفانه شغل تراشكارى را به نانوايى تغيير 
داده اند همچنين برابر بند 3 قرارداد ياد شــده خوانده اجازه تعدى در مورد اجاره را نداشــته اســت مع الوصف با 
تخريب و تجميع آن با مغازه شماره 22+1 مبادرت به احداث نانوايى نموده كه از مصاديق بارز تعدى مى باشد برابر 
صورتجلسه مورخ 95/6/27 در پرونده كالسه بايگانى 950375 آن شعبه محترم عضو مجرى قرار تغيير شغل از 
تراشــكارى به نانوايى و تعدى در مورد اجاره به صراحت روشــن و مبرهن شده و دالئل مذكور تامين و صورتجلسه 
گرديده است همچنانكه مالحظه مى فرمايند خوانده محترم بدون كسب اجازه و رضايت اين بنياد شغل تراشكارى را 
به نانوايى تغيير داده كه تصديق خواهند فرمود شغل نانوائى هيچ سنخيتى با شغل تراشكارى ندارد ضمناً با تخريب 
و تجميع ان با مغازه شماره 22+1 مرتكب تعدى در مورد اجاره شده است بنابراين در اجراى مقررات بندهاى 7 و 
8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه سال 1356 موجبات اعمال فسخ قرارداد اجاره براى 
اين بنياد فراهم شده است لذا از محضر ان دادگاه محترم تقاضاى رسيدگى و صدور حكم به اعالم فسخ قرارداد 
اجاره صدرالذكر و حكم تخليه عين مستاجره به انضمام پرداخت كليه خسارات دادرسى و حق الزحمه نماينده قضائى 
مــورد استدعاســت ضمناً خوانــده ريالى به عنوان حق ســرقفلى در حق بنياد پرداخت نكرده اســت از آن جايى كه 
محتويات پرونده كالسه بايگانى 950375 عضو محترم مجرى قرار مويد ادعاى خواهان مبنى بر تغيير شغل خوانده 
از تراشكارى به نانوايى و تعدى در مورد اجاره مى باشد و دالئل مذكور تامين و صورتمجلس گرديده است و دليلى 
بر اخذ مجوز شفاهى براى تغيير شغل خود ارائه ننموده است از طرفى واگذارى به غير منوط به اخذ مجوز كتبى موجر 
وفق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مى باشد و طبق بند 7 و 8 ماده 14 اين قانون تغيير شغل 
به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره از مورد اجاره از موجبات صدور حكم به تخليه است مگر اين كه 
از منظر عرف شــغل جديد مشابه شغل سابق باشــد كه خوانده چنين ادعايى ننموده و عرف نيز شغل تراشكارى را 
مشابه نانوايى نمى داند تعدى و تفريط مستاجر نيز به لحاظ تجميع دو باب مغازه با يكديگر احراز شده است لذا دادگاه 
مســتنداً به ماده پيش گفته و ماده 519 از قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و ماده 
واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوكاله وصولى به نمايندگان حقوقى موثر در دعاوى مصوب 1366 حكم 
به تخليه و انتزاع يد مستاجر از محل عين مستاجره و پرداخت مبلغ 880000 ريال هزينه ى دادرسى و حق الوكاله 
وكيل كه از ناحيه اجراى احكام محاســبه مى شــود در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادر شده غيابى بوده 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از انقضاى مدت فوق ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1896
 رئيس شعبه ى سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9509982210300447 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شماره ، خواهان: بنياد 15 خرداد با نمايندگى آقاى نادر احدى آق قلعه فرزند ضيغم به نشانى تهران 
دماوند ، خوانده: آقاى حسين ملكيان ثابت به نشانى مجهول المكان ،خواسته ها: 1- تخليه عين مستاجره 2- مطالبه 
خسارات دادرسى (راى دادگاه) خواسته دعوى بنياد پانزده خرداد به طرفيت آقاى حسين ملكيان ثابت فرزند عباس 
بشــرح دادخواست تقديمى تقاضاى تخليه عين مســتاجره به لحاظ تغيير شغل با احتساب كليه خسارات دادرسى و 
حق الزحمه نماينده قضايى مى باشد و ماحصل ادعاى بنياد خواهان در جلسه دادرسى مورخ 1395/06/02 توسط 
نمايندگان حقوقى آن نهاد آقايان مهدى عباســى وفايى و عابث اصالنى بدين شــرح بيان شــده است به موجب سند 
رسمى تقديم شده پالك ثبتى 3046 فرعى از 71 اصلى در مالكيت اين بنياد مى باشد كه به موجب قرارداد اجاره 
شماره 1523/46 مورخ 66/7/20 يك باب مغازه احداثى در قسمتى از پالك مزبور به شماره 3+1 در قالب عقد 
اجاره جهت شــغل آب ليموگيرى به خوانده واگذار شــده اســت برابر بند 5 قرارداد اجاره نامه مذكور ، خوانده حق 
تغيير شغل در مورد اجاره را نداشته كه متاسفانه شغل مذكور را به دفتر فنى داربست فلزى تغيير داده اند برابر 
صورتجلسه مورخ 95/6/27 در پرونده كالسه بايگانى 950375 آن شعبه محترم عضو مجرى قرار تغيير شغل از 
آب ليموگيرى را به دفتر فنى داربســت فلزى تغيير داده اند كه در مورد اجاره به صراحت و روشــن و مبرهن شده 
و دالئل مذكور تامين و صورتجلسه گرديده است همچنانكه مالحظه مى فرمايند خوانده محترم بدون كسب اجازه و 
رضايت اين بنياد شغل پيش گفته را به دفتر فنى داربست فلزى تغيير داده كه تصديق خواهيد فرمود آن دو شغل 
هيچ سنخيتى با يكديگر ندارند بنابراين در اجراى مقررات بندهاى 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
دوم مرداد ماه ســال 1356 موجبات اعمال فســخ قرارداد اجاره براى اين بنياد فراهم شده است لذا از محضر ان 
دادگاه محترم تقاضاى رسيدگى و صدور حكم به اعالم فسخ قرارداد اجاره صدرالذكر و حكم تخليه عين مستاجره به 
انضمام پرداخت كليه خسارات دادرسى و حق الزحمه نماينده قضائى مورد استدعاست ضمناً مستاجر حين التنظيم 
قرارداد اجاره مبلغ دو ميليون ريال از ســه ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق ســرقفلى به بنياد پرداخت كرده 
اســت از آن جايى كه محتويات پرونده كالســه بايگانى 950375 عضو محترم مجرى قرار مويد ادعاى خواهان مبنى 
بر تغيير شــغل خوانده از آب ليموگيرى به دفتر فنى داربســت فلزى مى باشد و دالئل مذكور تامين و صورتمجلس 
گرديده است و دليلى بر اخذ مجوز شفاهى براى تغيير شغل خود ارائه ننموده است طبق بند 7 ماده 14 اين قانون 
تغيير شغل به هر مدت و نسبت به هر قسمت از مورد اجاره از مورد اجاره از موجبات صدور حكم به تخليه است 
مگر اين كه از منظر عرف شغل جديد مشابه شغل سابق باشد كه خوانده چنين ادعايى ننموده و عرف نيز شغل دفتر 
فنى داربســت فلزى را مشــابه آبليموگيرى نمى داند  لذا دادگاه مســتنداً به ماده پيش گفته و ماده 519 از قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوكاله 
وصولى به نمايندگان حقوقى موثر در دعاوى مصوب 1366 حكم به تخليه و انتزاع يد مستاجر از محل عين مستاجره 
و پرداخت مبلغ 880000 ريال هزينه ى دادرســى و حق الوكاله وكيل كه از ناحيه اجراى احكام محاســبه مى شود 
در حق بنياد خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادر شده غيابى بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين مرجع و پس از انقضاى مدت فوق ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد. م الف/1898
 رئيس شعبه ى سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان / خواهان ها اســماعيل جعفرى ، دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه چك ، به طرفيت 
ســيد حســين ميرى قمصرى به دادگسترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه ششم دادگاه حقوقى به كالسه 
941012 ثبــت و براى روز 96/1/20 ســاعت 10/00 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديــده از آنجا كه خوانده/ 
خواندگان مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده / نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلســه دادگاه حاضر شــوند ضمنا نامبردگان مى 
توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. 

انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. 
دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت كريم فاروق نيا فرزند كام خان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9509985500200756 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كام 
خان نارويى بشناسنامه 3620716595 صادره از زاهدان در تاريخ 1371/02/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق فرزند متوفى 2- خديجه 
ناروئى فرزند كام خان به ش ش 3622056916 صادره از زاهدان فرزند متوفى 3- زينب ناروئى فرزند كام خان 
بــه ش ش 1008 صادره از زاهدان فرزند متوفــى 4- فاطمه ناروئى فرزند كام خان به ش ش 23911 صادره از 
زاهدان فرزند متوفى 5- شــاه بى بى ناروئى فرزند كام خان به ش ش 9 صادره از زاهدان فرزند متوفى 6- شــاه 
پرى ناروئى فرزند كام خان به ش ش 127 صادره از زاهدان فرزند متوفى 7- حســين ناروئى فرزند كام خان به 
ش ش 1770 صادره از زاهدان فرزند متوفى 8- مريم ناروئى فرزند كام خان به ش ش 701 صادره از زاهدان 
فرزنــد متوفــى 9- خدابخش ناروئى فرزند كام خان به ش ش 1017 صــادره از زاهدان فرزند متوفى 10- زهرا 
ناروئــى فرزنــد كام خان به ش ش 847 صادره از زاهدان فرزند متوفى 11- حســن ناروئى فرزند كام خان به ش 
ش 17 صــادره از گنبــدكاوس فرزند متوفى12- محمد ناروئى فرزند كام خان بــه ش ش 605 صادره از زاهدان 
فرزند متوفى والغير، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/3539
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 9500194 
بدينوســيله بــه آقاى قاســم حاجى محمدى نــام پدر محمد حســين تاريخ تولــد 1360/6/30 شــماره ملى 
4609431051 شــماره شناســنامه 490 به نشانى گرمسار خيابان مبارزان كوچه ششــم ساختمان فاخر بدهكار 
پرونده كالسه 139504029114000144/1 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد 
كه برابر ســند رهنى شــماره 15749-1393/11/26 تنظيمى دفترخانه شــماره 3 گرمسار بين شما و بانك ملى 
گرمسار مبلغ 688253718 ريال بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود  اقدام  و در 
غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد ضمنا پالك ثبتى 

17/2064 در وثيقه مى باشد . م الف : 866      
 مسئول شعبه اجراى اسناد رسمى ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- مختارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره پرونده: 9509982520900746 شــماره درخواســت: 9510462520900078 خواهان:حامد 
مرادى خوانده: فرهاد قديم ماللو خواســته: مطالبه وجه در تاريخ خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خوانده فوق 
به شــرح خواسته فوق به شعبه 9 تقديم كه به شــماره 950748 ثبت و براى روز 1396/2/16 ساعت 18 وقت 
رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه 
مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساندبديهى است در صورت عدم 
حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم، خيابان ايستگاه راه آهن، مجتمع شوراى حل اختالف، 

طبقه دوم، شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره پرونده: 9509982521000465 شماره درخواســت: 9510462521000018 خواهان:حسين 
نصيرى خوانده: فتح على غالمى نظراباد خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/7/1  خواهان فوق دادخواســتى به 
طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 10 تقديم كه به شماره 950465 ثبت و براى روز 1396/1/20 
ساعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساندبديهى است در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم، خيابان ايستگاه راه آهن، مجتمع شوراى 

حل اختالف، طبقه دوم، شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
دفتر شعبه 10 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره ابالغنامــه: 9510102513308007شــماره بايگانى شــعبه: 950471خواهان:بانــك مهر اقتصاد 
(موسســه قرض الحسنه مهر بســيجيان )با وكالت مع الواسطه بهروز درخشــان  دادخواستى به طرفيت خواندگان 
رســول قربانى اصل ومصطفى آقاجانى وعلى آقاجانى زاده به خواسته مطالبه وجه چك ومطالبه خسارت تاخير تاديه 
ومطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 13 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم واقع درقم- خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان 
قــم، طبقه همكف، شــعبه ســيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجــاع و به كالســه 9509982513300407 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/3/7 و ساعت 9:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
ودرخواست خواهان وبه تجويزماده73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه 
مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــارآگهى مى شــود تا خواندگان پس ازنشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت 
رســيدگى حاضرگردند. قم- خيابان ساحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، 

شعبه سيزدهم دادگاه عمومى حقوقى 
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم – رازينى

آگهى وقت رسيدگى متهم
شاكى خانم مريم بردينه فرزند على شكوائيه اى عليه متهم محمد محمدخانى به اتهام سرقت وجه نقد از طريق 
استفاده از عابر بانك به مبلغ يكصد و هفتاد هزار تومان در پنج مرحله تقديم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان 
كنگاور نموده كه با كيفرخواست شماره 9510438370200858 جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشاه ، شهرستان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شهرك مهردشت ارجاع و 
به كالســه 9509988374300048 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى ان 1396/01/19 و ساعت 08/30 تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 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 كيفرخواست را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

متن آگهى
خواهان / شاكى نادر ياسينى دادخواستى به طرفيت خوانده / متهم ليال اصغر پور دماوندى به خواسته افراز 
ملك و مطالبه خســارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان دماوند نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند واقع در شهرستان دماوند ارجاع و به كالسه 
9509982210300675 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/01/16 و ساعت 10/00 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواســت خواهان/شــاكى 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 داخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1904
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند


