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آگهى مفقودى
برگ ســبز خودرو سوارى پرايد بشــماره پالك ايران32-214 ى 27 بشــماره موتور 3616069 و شماره 
شاســى S1422289183878  به نام اينجانب مهدى بابا جانزاده مهاجر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

ســند مالكيت و ســند كمپانى و كارت خوردو پرايد مدل 1376 به شــماره انتظامى 254ج14- ايران 29 
به شــماره موتور 5966 به شــماره شاســى s1442275121517 بنام كاكاعلى همتى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. 

اصل برگ ســبز كاميون كاويان كفى بغل دار مســقف چادرى مدل 1389 رنگ نارنجى به شــماره شــهربانى 
889ع58- ايران 63 و شــماره موتور 398709142 و شــماره شاسى 570271 بنام مالك بهمن مسعود مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اينجانب هادى رشــيدى مالك خودرو پژو آردى آى به شــماره شــهربانى 294س15- ايران 28 و شــماره 
شاسى 83146449 و شماره موتور 11783045662 بعلت فقدان سند كمپانى تقاضاى رونوشت المثنى اسناد 
مذكــور را نموده اســت لذا چنانچه هــر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظــرف ده روز به دفتر حقوقى 
ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ســاختمان ســند مراجعه نمايد بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. همدان 

برگ كمپانى  و  شناســنامه   يا برگ  ســبز  ســوارى پژو  تيپ206tu 3 مدل 1390  رنگ  ســفيد  - روغنى   
شــماره  شاســى NAAPO3ED1CJ541420 وشــماره موتــور 14190054136 شــماره پالك  ايــران  51-

456د98مفقود گرديده و از درجه اعتبار  ساقط  ميباشد . سنندج 

شناســنامه مالكيت (برگ ســبز) و ســند فروش خــودرو وانت تويوتا 1600 به شــماره پــالك ايران 95-
455ب81 و شــماره موتور 090307 و شــماره شاسى 032970 متعلق به آقاى محمد ظاهر نورشه بخش مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شماره 95/213- سراوان 

اصل ســند كمپانى و برگ ســبز پرايد مدل 1387 رنگ نوك مدادى به شماره شهربانى 664ب87- ايران 
93 و شــماره موتور 2636001 و شماره شاســى 1412287546812 به مالكيت ميالد مهدى پور مفوقد شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

قرارداد اجاره عرصه از اراضى 2000 هكتار شهردارى چابهار يك قطعه زمين به شماره قرارداد 23814-
الف -89/11/14 محله 27 به شــماره پالك 2 قطعه 12 فرعى 1062 واقع در بخش 16 بلوچســتان شهرستان 

چابهار بنام عمر تباور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. چابهار

اصل سند كمپانى و برگ سبز سوارى پيكان رنگ سفيد مدل 1379 به شماره شهربانى 368ج44- ايران 
63 و شــماره موتور 11127952946 و شــماره شاسى 0079457177 بنام مالك حبيب صباحى مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. شيراز 

اصل ســند كمپانى وانت نيســان مدل 1390 به شــماره شاسى 321887 و شــماره موتور 605660 و به 
شــماره انتظامى 577ص23- ايران 95 بنام مالك واحد بخشــى ميرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

شيراز

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

برابــر راى شــماره 139560324001004106 مــورخ 95/11/4 هيــات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حمداهللا طاهرى فرزند حسين صادره از گناوه را در شش دانگ يك باب خانه به 
مســاحت 198/90 مترمربع در قســمتى 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 نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته 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 خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/11/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/3 - م 

الف/1191
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 139560324001004111 مــورخ 95/11/4 هيــات موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بى بى ســميه محمدى فرد فرزند ســيد على اكبر صادره از اشــكذر را در شــش 
دانگ يك باب خانه به مساحت 106/53 مترمربع در قسمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده 
اســت. لــذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت 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 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: 95/11/18- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 95/12/3 - م الف/1200
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شماره 139560324001003374 مورخ 95/9/3 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى رحيم غالمپور فرزند موســى صادره از گناوه را در شــش دانگ يك باب مغازه به مساحت 
16/80 مترمربع در قسمتى از پالك 1309 واقع در گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اوليــن آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديــم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/11/18- تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/3 - م الف/1057
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالسه پرونده:95-385/1   وقت رسيدگى :96/1/19  ساعت:11:30 

 خواهــان /خواهــان : رشــيد اســتادى دادخواســتي بــه طرفيــت خوانــده /خوانــدگان :حجــر طاهــره 
مجاهدخواســته:اجور معوقه دادخواســتي تسليم مجتمع شــوراهاي حل اختالف نموده كه جهت رسيدگي به حوزه 
يكــم ارجاع گرديده ووقت رســيدگي تعيين شــده به علت مجهول المــكان بودن خوانده به درخواســت خواهان 
ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73قانون آيين دادرسي مدني در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي ميشود 
.تا خوانده از تاريخ نشر اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رســيدگي حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا"ابالغي 

بوسيله آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود .
مدير دفتر حوزه يكم مجتمع شوراهاي حل اختالف شهرستان پاكدشت

اگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 
كالسه پرونده:95-1602/2   وقت رسيدگى :96/1/26  ساعت:11:00 

 خواهان /خواهان : رمضان خاورى دادخواستي به طرفيت خوانده /خواندگان :كيوان حسينى خواسته:مطالبه 
طلب دادخواستي تسليم مجتمع شوراهاي حل اختالف نموده كه جهت رسيدگي به حوزه دوم ارجاع گرديده ووقت 
رســيدگي تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد 
بــه ماده 73قانون آيين دادرســي مدني در يكي از جرايد كثيرالنتشــار آگهي ميشــود .تا خوانده از تاريخ نشــر 
اخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رســيدگي حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا"ابالغي بوسيله آگهي الزم شود 

فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود . 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاي حل اختالف شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شــماره بايگانى:951258 -خواهان:نرگس عباس پور  به طرفيت خواندگان /خوانده :ســيد مجتبى كريمى 
به خواســته  طالق به درخواســت زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان خاوران نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران واقع در تهران –قيامدشــت بلوار آزادى –باالتر ازپارك آزادى –دادگاه 
عمومــى بخش خاوران ارجا ع و به كالســه 9509980022300991ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن 
1396/01/20 وســاعت :9:30تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه 
تجويــز مــاده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقــالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر اگهى واطالع از مفــاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ 

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شــماره بايگانى:951062-خواهان:محمود پايدار نســب  به طرفيت خواندگان /خوانده :محمود ولى زاده 
وبهمن رامه  به خواســته  مطالبه وجه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان خاوران نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران واقع در تهران –قيامدشــت بلوار آزادى –باالتر ازپارك آزادى –دادگاه 
عمومــى بخش خاوران ارجا ع و به كالســه 9509980022300844ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن 
1396/01/20وســاعت :12:00تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان 
وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر اگهى واطالع از مفــاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ

دادنامه
پرونده كالســه 9409982211701345 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (101 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره 9509972210601426- شكات: 1- آقاى داريوش كردى فرزند داود به نشانى 
شهرســتان دماوند جابان جنب مدرســه 15 خرداد مدرســه دخترانه ابتدايى 2- آقــاى محمدرضا رئوفى فرزند 
اولياقل به نشــانى جابان روبروى مســجد كوچه حجتى، متهمين: 1- آقاى كاظم يعقوبى فرزند غالم 2- آقاى نبى 
يعقوبــى فرزند غالم همگى به نشــانى جابان ســربندان 300 متر بعد از مخابرات منزل محمد عباســى، اتهام ها: 
1- توهيــن به اشــخاص عــادى 2- تهديد 3- ضرب و جرح عمــدى (راى دادگاه) در اين پرونــده كاظم يعقوبى و 
نبى يعقوبى متهمند به الف ) مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى نســبت به شــاكى به اسامى محمدرضا رئوفى 
و ب) توهين نســبت به شــكات ج) تهديد نسبت به شكات به اسامى فوق الذكر دادگاه با عنايت به جامع اوراق و 
محتويات پرونده و شكايت شكات و گزارش مرجع انتظامى و اظهارات شهود تعرفه شده از سوى شكات و گواهى 
پزشــكى قانونى و اينكه متهمان با وصف احضار از طريق نشــر آگهى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال نكرده 
اند لذا دادگاه با عنايت به مراتب و كيفرخواســت اصدارى و ســاير امارات و قرائن انتســاب بزه هاى معنونه به 
نامبردگان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 125-134-714 از قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و مواد 
608-669 از قانــون مذكــور مصوب 1375 هر يك از متهمان را از جهت ارتكاب بزه مشــاركت در ايراد صدمه 
بدنى به پرداخت يك دوم از ســه دينار بابت كبودى پلك فوقانى چشــم راســت در حق محمدرضا رئوفى فرزند 
اولياقــل و از جهت ارتكاب بزه فحاشــى هر يك از نامبردگان را با لحــاظ مقررات باب تعدد به تحمل هفتاد و چهار 
ضربه شــالق و از جهت ارتكاب بزه تهديد به شــكات هر يك ازنامبردگان را به تحمل دو ســال حبس محكوم مى 
نمايد كه البته از دو مجازات اخير الذكر صرفاً مجازات اشــد قابل اجراء مى باشــد و در خصوص شكايت داريوش 
كــردى عليه نامبردگان مبنى بر مشــاركت در ايــراد صدمه بدنى عمدى و با توجه به اينكه مطابق نظريه پزشــكى 
قانونــى صدمات وارده به آقاى داريوش كــردى در حالت غير منازعه حادث گرديد لذا با توجه به فقد دليل كافى 
و توجهــاً به اصل برائت و مســتنداً به مواد 4-340 و 341 آئين دادرســى كيفرى مصــوب 1392 متهمان را از 
اتهام انتســابى (مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى داريوش كردى ) تبرئه مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1910
 رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9509982211700694 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (101 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره 9509972210601384 ، شــاكى: آقاى مجتبى شــكارى فرزند عبداله به نشانى 
گيالونــد بلــوار آيت اله خامنه اى نبش خ ابوريحــان بيرونى اتوگالرى مجتبى ، متهم: آقاى ســيد فرزاد رضوى به 
نشــانى گيالوند همند وادان ، اتهام ها: 1-تخريب 2- فحاشــى (راى دادگاه) در اين پرونده ســيد فرزاد رضوى 
متهم اســت به فحاشــى به شــاكى به هويت مجتبى شــكارى و تخريب شيشــه مغازه متعلق به مجتبى شــكارى به 
شــرح مندرج در پرونده دادگاه با عنايت به گزارش مرجع انتظامى و شــكايت شــاكى خصوصى و اظهارات گواه و 
كيفرخواست اصدارى و اينكه متهم با وصف احضار از طريق نشر آگهى حضور نيافته واليحه اى نيز ارسال نكرده 
اســت و با توجه به ساير امارات و قرائن انتســاب بزه هاى معنونه به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به مواد 
608 و 677 از قانون مجازات اســالمى مصوب 1375و ماده 134 از قانون مذكور مصوب 1392 و لحاظ مقررات 
بابت تعدد نامبرده را از جهت ارتكاب بزه فحاشى به تحمل هفتادو چهار ضربه شالق تعزيرى و از جهت ارتكاب بزه 
تخريب عمدى شيشه مغازه شاكى به تحمل سه سال حبس محكوم مى نمايد كه صرفا مجازات اشد قابل اجراء مى 
باشد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مهلت 

بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1905
 رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خوانده مجهول المكان آقاى بهنام اصغرى طويله
خواهان شــركت كشــت و صنعت سرخدشــت دماوند با مديرعاملى مجتبى قصابيان دادخواستى به طرفيت 
خوانده بهنام اصغرى طويله و به خواســته الزام به تنظيم ســند رسمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
دماوند نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند واقع در 
شهرستان دماوند ارجاع و به كالسه 9509982210200641 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/1/14 
و ســاعت 11 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايــد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه 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/1912
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى تبصــره يــك ماده 394 قانــون آيين دادرســى كيفرى به رضا مســعودى كه در پرونده كالســه 
9509988323800606 بــه اتهــام ورود به عنف تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى 
مورخ 1396/2/30 راس ســاعت 10 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به 

دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/5847
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)
دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان دماوند به موجب كيفرخواســت شــماره 951191 در پرونده كالســه 
فوق براى ســخى حيدرى به اتهام فاقد گواهينامه رانندگى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين 
شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1396/1/19 ســاعت 10/00 تعيين گرديده اســت با عنايت به 
مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومــى و انقــالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر 
در دادگاه حاضــر گــردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رســيدگى غيابــى به عمل خواهد 

آمد.م الف/1909
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست)
دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست شماره 951164 در پرونده كالسه فوق 
براى مهدى نوريان فرزند على شــاه به اتهام بى احتياطــى در امر رانندگى منجر به فوت تقاضاى كيفر نموده كه 
رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1396/1/15 ساعت 10/00 تعيين 
گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 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 رســيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد.م الف/1911
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به ســعيد صادقى كوچلبكى فرزند فتحعلى 
كــه در پرونده كالســه 9409988328601808 به اتهام قدرت نمايى و تخريب تحت تعقيب مى باشــد ابالغ 
مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1396/2/30 راس ســاعت 9 صبح با در دســت داشــتن شماره پرونده 
مذكــور خــود را در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفى نمايد در صورت عــدم حضور دادگاه غيابــاً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/5849
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به سجاد حسينى فرزند حسين كه در پرونده 
كالســه 9409982178100020 به اتهام نقض تدابير امنيتى سيســتم رايانه اى تحت تعقيب مى باشد ابالغ 
مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 1396/2/30 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكــور خــود را در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفى نمايد در صورت عــدم حضور دادگاه غيابــاً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/5848
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 9409988404301003 آقاى لقمان مظفرى فرزنــد عبدالمجيد به اتهام خيانت در 
امانت و سرقت بواسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى در 
امور كيفرى مصوب 78 حسب دستور رئيس شعبه اول دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر مراتب در روزنامه 
با هزينه دادگســترى در تاريخ 1396/01/27 ســاعت 08/30 صبح جهت رســيدگى در اين شعبه حاضر و از 

اتهام انتسابى دفاع و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده بعمل خواهد آمد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

آگهى ابالغيه
مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: ذبيح اله ســليمانى ثابت فرزند ولى اله ، تاريخ حضــور: 1396/1/15 
ســه شــنبه ساعت 11/00 ، محل حضور استان كرمانشاه شهرســتان كنگاور بلوار شهيد چمران ابتداى شهرك 
مهردشــت، در خصوص دعوى نعمت اله خلوصى اطهر به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين 

شعبه حاضر شويد. م الف/7/780/ك
 مدير شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: قاســم اله دانه فرزند باقر ، شــغل آزاد، مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: 
خديجه مرادى ارشــد فرزند محمد اســماعيل ، خانه دار ، به نشانى كنگاور خيابان شهيد رجايى كوى گل محمدى 
پالك 1 ، محكوم به: بموجب راى شــماره 530 تاريخ 95/9/3 حوزه ســوم شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور 
(و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
نفقه خواهان طبق نظر كارشناسى 1- از تاريخ 94/6/3 ماهيانه 350 هزار تومان لغايت پايان سال 94 ، جمعاً 
24/266/640 ريال تعيين مى شود .2-نفقه زوجه در سال 95 ماهيانه 3/920/000 ريال تعيين مى گردد 
تــا تاريخ 95/9/1 به مادت 9 مــاه جمعاً مبلغ 3/528/000 تومان معــادل 35/280/000 ريال و جمع كل تا 
تاريخ 95/9/3 مبلغ 59/546/640 ريال مى باشد و از تاريخ 95/9/3 مبلغ 3/920/000 ريال لغايت آتيه 
همچنان اســتمرار دارد در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد و نيم عشــر دولتى مبلغ پنجاه هزار تومان در حق 
صنــدوق دولــت صادر و اعالم مى گردد. به اســتناد مــاده 19 آئين نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه ســوم 
توسعه اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى، محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت 
پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد. م الف/7/1781
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف كنگاور

آگهى تجديد وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده: 950211/2004- وقت رسيدگى: ســاعت 16/30 روز سه شنبه مورخه 96/1/15- 
خواهــان: نادره ميرابيان فرزند حســين ســمنان بلوار 17 شــهريور روبروى سرپرســتى بانك ملــت- خوانده: 
عباســعلى يحيايى مجهول المكان - خواســته: مطالبه وجه- خواهان دادخواســتى تســليم شــوراى حل اختالف 
شهرستان سمنان نموده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دســتور شــورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف فوق الذكر واقع در 
سمنان جنب فضاى سبز سه راه جاللى پمپ بنزين مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند. در غير اينصورت شــورا غيابا 

رسيدگى و تصميم قطعى اتخاذ خواهد نمود.
دبيرخانه شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان سمنان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: شــعيب كارگر، مجهول المكان، مشخصات محكوم له: حســين زمزم مجرد فرزند 
تقى به نشانى شهرك صنعتى شركت فرش زمزم، محكوم به: به موجب راى شماره 668/95 تاريخ 95/9/23 
حوزه ســيزده شوراى حل اختالف كاشان (به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى-) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت چك شماره 117737 مورخ 
94/8/25 و پرداخت 45250 تومان هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت 
وصــول بر مبناى نرخ تورم و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولــت. راى غيابى و طبق تبصره 1 ماده 
206 قانــون اجرا عمل مى شــود . ماده 34 قانون اجــراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى 

ندارد صريحاً اعالم نمايند. 
قاضى حوزه 13 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

دادنامه
پرونده كالسه 9509988370700163 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور تصميم نهايى 
شــماره – خواهان آقاى مظفر رحمتى تركاشــوند فرزند شاداهللا به نشــانى كنگاور جاده كارخانه جنب سيلو كوى 
آزادى پالك 12- خوانده: آقاى ذبيح اله سليمانى ثابت فرزند ولى اله به نشانى ، خواسته ها: 1-تامين خواسته 
2- مطالبه خســارات دادرســى 3- مطالبه خســارت تاخير تاديه 4- مطالبه وجه چــك (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواســت آقاى مظفر رحمتى تركاشــوند فرزند شــاداله به طرفيت آقاى ذبيح اله ســليمانى ثابت فرزند ولى 
اله به خواســته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى اين شعبه بدين نحو كه خواهان بيان نموده توانايى پرداخت 
هزينه دادرســى را ندارم و ليســت اموال خود را ارائه كرده و براى اثبات ادعاى خود به استشــهاديه محلى و 
شهادت شهود استناد نموده و شهود همگى ادعاى خواهان را تاييد نموده اند و خوانده در جلسه حضور نيافته 
لذا دادگاه مجموعا دعواى خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 3و2و8و18 قانون نحوه اجراى محكوميت 
هاى مالى و 504 و 505 و 506 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسى 
صــادر و اعــالم مى گردد راى صادره حضورى و ظــرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابــل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/7/1784/ك
 رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كنگاور

دادنامه
پرونده كالسه 9509988270400598 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كنگاور تصميم نهايى 
شــماره 9509978370400988- خواهان: آقاى فريبرز فرازمهر فرزنــد غالمعلى با وكالت آقاى رضا خزائى 
فرزند كرمعلى به نشــانى كنگاور خ دادگســترى روبروى اداره ثبت اسناد و امالك دفتر رضا خزايى ، خواندگان: 
1- خانــم خاور عزيــزى زازرمى فرزند الماس 2- آقــاى نبى عزيزى زازرمى فرزند المــاس 3- آقاى محمدرضا 
عزيــزى زازرمــى فرزند الماس 4- آقاى فريدون  عزيزى زازرمى فرزنــد الماس 5- خانم زينب عزيزى زازرمى 
6-خانــم شــهناز عزيزى زازرمــى فرزند الماس 7- آقاى شــريف عزيزى زازرمى فرزند المــاس 8- آقاى لطيف 
عزيــزى زازرمى فرزند المــاس 9- خانم فريبا عزيزى زازرمى فرزند الماس 10- خانم ملوك احمدى 11- آقاى 
منوچهــر عزيزى زازرمى فرزند الماس 12- آقاى بهزاد عزيــزى زازرمى فرزند الماس 13- خانم كوكب احمدى 
14- خانم كوكب مقصودى 15- آقاى محمد امين عزيزى زازرمى 16- خانم مهناز عزيزى زازرمى  فرزند الماس 
17- آقــاى شــازده عزيــزى زازرمى فرزند الماس 18- خانــم حميده عزيزى زازرمى فرزنــد الماس 19- خانم 
مهين نظرى كاكاوند فرزند همايون همگى به نشــانى ، خواســته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك (راى دادگاه) 
در خصوص دادخواســت فريبرز فرازمهر با وكالت رضا خزايى به طرفيت نبى ، لطيف ، منوچهر ، شــريف ، بهزاد 
، محمدرضــا ، فريــدون ، همايون ، بهروز ، خاور ، حميده  ،شــهناز ، مهناز ، شــازده ، فريبا همگى عزيزى رازرمى 
فرزنــدان المــاس كه وراث مرحوم الماس عزيزى كه همايون و بهروز حســب گواهى حصر و وراثت فوت نموده 
انــد و وراث فــوت همايون عبارتند از مهين نظرى ، زينب عزيــزى ، كوكب مقصودى ، محمد امين عزيزى و ورثه 
مرحوم بهروز عزيزى كوكب مقصودى به خواســته ى الزام به تنظيم ســند رسمى واقع در روستاى چناران پالك 
47 دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده با توجه به اينكه حسب سند شماره 699 مورخ 36/1/7 ملك 
موصوف به الماس عزيزى منتقل شده است و منتقل اليه نيز حسب مبايعه نامه مورخ 69/7/1 آنرا به خواهان 
خريدارى نموده اســت و از ســوى ديگر خواندگان مجهول المكان و از طريق آگهى به دادرســى فراخوانده شده 
انــد كــه حضور پيدا ننموده اند و دفاعــى در رد يا پذيرش دعواى خواهان ارائه نــداده اند و دادگاه با مالحظه 
دادخواســت تقديمى مبايعنامه هاى پيوســتى و ســند ضميمه پرونده حكم به الزام خواندگان به تنظيم ســند 
رســمى ششــدانگ يك جفت و دو سير زمين كشــاورزى واقع در روســتاى چناران خزل بخش كنگاور پالك 48 
مســتنداً به مواد 10-219-220 قانون مدنى صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى ظرف 20 روز از ابالغ 
قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر اســتان كرمانشــاه 

مى باشد. م الف/7/1781/ك
 دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقى كنگاور

دادنامه
شــماره پرونــده:547/95 ، شــماره دادنامــه:989/95-95/11/19 ، تاريــخ رســيدگى:- ، بتاريــخ 
1395/11/17 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 8 شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل 
تشــكيل اســت پرونده كالســه 547/95 تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى 
آقاى محســن ســليمانى فرزند حســينعلى به طرفيت آقاى حســين ياور فرزند محمود به خواسته مطالبه وجه به 
ميزان 14/500/000 ريال بابت يك فقره چك به شماره 988072 سررسيد 93/10/25 عهده بانك تجارت 
به انضمام خســارات دادرســى خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم 
توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه 
خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى (نشــرآگهى) در جلســه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده 
و دليلــى بــر پرداخت دين يا ابراء ذمــه خود به نحوى از انحــاء قانونى ارائه ننموده و دعــوى مطروحه مصون از 
هرگونــه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقــى مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق 
و بــا عنايــت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدورآن از ناحيه 
خوانده / امضاى آن ازناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 
قانــون مدنــى و آثــار حاكم بر امضاى ذيل ســند و در عين حال نظــر به اينكه وجود / اصل ســند / تجارى فوق 
االشــعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و نظر 
به قاعده اســتصحاب دين و توجهاً به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون 
مدنــى و مــواد 310-311-314 تجارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق ا د م و ماده 
واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص 
مصلحــت نظــام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانــده را به پرداخــت مبلغ 14/500/000 ريــال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 512/500 ريال بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست 
و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست ) و پرداخت هزينه آگهى طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه / وجه سند / تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد چك 93/10/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ 
تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم 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 8 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 9309988404300086 آقاى يوســف آتش پرســت فرزند عزيز به اتهام توهين و 
تهديد نســبت به شاكى از طريق ارســال پيامك به شماره شاكى بواســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به 
تجويز ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مصوب 78 حسب دستور رئيس شعبه اول دادگاه 
كيفرى شهرســتان روانســر مراتب در روزنامه با هزينه دادگســترى در تاريخ 1396/01/27 ساعت 09/00 
صبــح جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفــاع و در صورت عدم حضــور در موعد مقرر 

رسيدگى و اظهار عقيده بعمل خواهد آمد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

حصر وراثت
نظر به اينكه خانم ســرور مقدســى طزرقى داراى شناســنامه شماره 364 به شــرح دادخواست به كالسه 
896 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان روح اله مقدســى 
طزرقــى بــه شناســنامه 198 در تاريــخ 74/9/21 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفتــه و ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- محمدحســين مقدســى طزرقى فرزند روح الــه ش ش 32343 متولد 
1338 فرزند مرحوم2- ســرور مقدسى طزرقى فرزند روح اله ش ش 364 متولد 1327 فرزند مرحوم به جز 
نامبردگان فوق وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
خانم ماه پرى مردانى داراى شناسنامه شماره 171 به شرح دادخواست به كالسه 950968 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان گوهر آذرى به شناسنامه 54 درتاريخ 
94/11/19 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- 
عليمردان مردانى فرزند حســين ش ش 9914 صادره از شــيروان2- دل افروز مردانى فرزند حسين ش ش 
9913 صادره از شيروان 3- ماه پرى مردانى فرزند حسين ش ش 171 صادره از شيروان 4- فاطمه مردانى 
فرزند حسين ش ش 12311 صادره از گنبدكاووس. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يك 
نوبت در نشريه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد  از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف  يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
خانم ســليمه كسرقه به شناسنامه 241 به استناد شــهادتنامه وگواهى فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 1/95/49 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار نموده كه شادروان ايشان افضل نيا 
فرزند اينگدرلن به شناسنامه شماره 219 درتاريخ 1365/05/03 درگذشته و وراث حين الفوت وى عبارتند 
از:1- سليمه كسرقه  فرزند مرحوم ايشان به ش ش 241 متولد 1365 نسبت فرزند اناث متوفى2- عرضه 
افضل نيا فرزند ايشان به ش ش 1934 متولد 1356 نسبت فرزند اناث متوفى3- آق محمد افضل نيا فرزند 
ايشــان به ش ش 71 متولد 1364 نســبت فرزند ذكورمتوفى4- انه جان كســرقه فرزند صفرقلى به ش ش 
361 متولد 1332 نسبت  همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررا يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيت نامه ازمتوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م-الف:8689
احمدى- قاضى شوراى حل شهراختالف شهر اينجه برون 

حصر وراثت
آقاى حســين ممشــلو فرزند محمد به شــرح دادخواستى كه به كالســه 95/718 الف ش دوم اين شورا 
ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثت نموده واعالم داشــته كه خانم مرضيــه ميردار فرزند 
حســن به شماره شناســنامه 4 صادره از مينودشــت درتاريخ 1395/8/28 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان 
مينودشــت فوت نموده و ورثه/وراث حين الفوت وى عبارتست از:1- ايوب ممشلو فرزند حسين ش ش 842 
تاريخ تولد 1362/6/30 فرزند ذكور متوفيه2- محســن ممشلو فرزند حسين ش ش 4880002739 تاريخ 
تولد1368/2/1 فرزند ذكورمتوفيه3- ســميه ممشلو فرزند حســين ش ش 841 تاريخ تولد 1362/6/30 
فرزنــد اناث متوفيه4-ســمانه ممشــلو فرزند حســين ش ش 1243 تاريــخ تولــد 1364/6/30 فرزند اناث 
متوفيه5- حســين ممشلو فرزند محمد ش ش 4 تاريخ تولد 1318/7/15 همسر متوفيه. وال غير،اينك شورا 
پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف يك ماه به  اين شــورا مراجعه و  تقديم 

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

حصر وراثت
خانم فاطمه امينى فرزند رحمت اله به شــرح دادخواســتى كه به كالسه 95/707 الف ش دوم اين شورا 
ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده واعالم داشــته كه رحمــت اله امينى فرزند جواد 
به شــماره شناسنامه 7 صادره ازشــاهرود درتاريخ 1395/6/18 دراقامتگاه دائمى خود شهرستان مينودشت 
فــوت نموده و ورثه/وراث حين الفوت وى عبارتســت از:1-محمد رضا امينــى فرزند رحمت اله ش ش2153 
تاريــخ تولــد1350/11/2 فرزند ذكــور متوفى2-غالمرضــا امينى فرزنــد رحمت الــه ش ش 49 تاريخ تولد 
1353/1/27 فرزند ذكورمتوفى 3-جواد امينى فرزند رحمت اله ش ش 672 تاريخ تولد1363/5/7 فرزند 
ذكــور متوفى4-زهرا امينى فرزند رحمت الــه ش ش91 تاريخ تولد 1347/5/1 فرزنداناث متوفى5-راضيه 
امينــى فرزند رحمــت اله ش ش 266 تاريخ تولــد1355/11/21 فرزندانــاث متوفى6-وحيده امينى فرزند 
رحمــت اله ش ش 3039 تاريخ تولد1360/6/13 فرزنداناث متوفى7-عاليه امينى فرزند رحمت اله ش ش 
235 تاريــخ تولــد 1348/11/10 فرزندانــاث متوفى8-فاطمه امينى فرزند رحمت الــه ش ش 4210 تاريخ 
تولــد1365/12/10 فرزنداناث متوفى9-معصومــه حياتى فرزند فرج الــه ش ش9 تاريخ تولد1320/4/2 
همسرمتوفى. وال غير،اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف يك ماه به  

اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.  
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

راى قاضى شورا
شــماره بايگانى950688 كالســه 9509987157800659 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
گنبدكاووس درخصوص دعوى آقاى هادى عليارى شالقونى به طرفيت آقاى حسن ناصرى منش به واسطه مطالبه 
طلب بمبلغ-/39/772/000 ريال وكليه خســارات دادرســى خواهان با ارائه مداركى به پيوست دادخواست 
مدعــى به پرداخــت مبالغى بابت ابتياع خريد ســرقفلى مغازه خوانــده كه از اجراى احكام مدنى شــورا متحمل 
گرديده شــده و در اثبات ادعا به محتويات پرونده اجرائى مورد بحث به كالسه 94/1218 استناد نموده شورا 
پرونــده مربــوط را از مرجع مذكور مطالبــه كه خالصه آن حكايــت از آن دارد خواهان بابــت تنظيم خريد مغازه 
مذكور دردفترخانه اســناد رســمى شــماره 87 گنبدكاووس مبلغ-/21/035/000 ريال هزينه پرداخته بنابر 
ايــن و با توجه به موارد فوق الذكر بنظر شــورا خواســته خواهان تا مبلغ پرداختــى فوق ثابت و محرز و حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ -/21/035/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ -/1/870/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى و نســبت به مازاد با توجه به اينكه خواهان حســب مندرجات صورتجلســه95/10/30 
دادخواســت خود را مســترد داشــته قرار رد دعوى صادر و اعالم ميگردد. اين راى غيابى و از تاريخ ابالغ ظرف 
بيســت روز قابل واخواهى دراين شــعبه و دربيســت روز اضافى قابل رســيدگى تجديد نظردرمحاكم عمومى 

حقوقى گنبدكاووس مى باشد. 
حبيبى–قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

راى قاضى شورا
پرونده كالسه 9509987157700180 شماره بايگانى950180 شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس درخصوص دادخواست خانم مريم تيمور طالبى بطرفيت خانم سلمازحسينى منجزى بخواسته مطالبه 
مبلغ-/55/000/000 ريال با احتســاب كليه خســارات وارده (من جمله هزينه دادرسى بعالوه خسارت تاخير 
تاديه)،خواهان جهت اثبات دعوى خود به كپى برابر اصل يك فقره چك به شماره 922024/331784 به تاريخ 
94/11/30 به مبلغ-/55/000/000 ريال از شــماره حســاب جارى 36691677 عهده بانك رفاه كارگران 
شعبه شيخ بهايى و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه به تاريخ 95/3/18 استناد نموده است، با عنايت 
به محتويات پرونده، مالحظه مفاد دادخواســت تقديمى و مســتندات ابرازى، مســتند دعوى خواهان اگرچه ذاتا 
ســند تجارى نيســت اما براســاس ماده 314 قانون تجارت ازاوصاف و تضمينات اسناد تجارى برخورداراست و 
وجود آن در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به خواهان دارد و نيز نظربه اينكه خوانده با وصف ابالغ 
به نحو آگهى در جلسه مقرر شورا حضور نيافته اليحه دفاعيه اى نيز ارسال ننموده است و درمانحن فيه درجهت 
اثبات برائت ذمه خويش دليلى ارائه نكرده اســت از اين رو شــعبه دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و 
به اســتناد مواد 313، 314و249 قانون تجارت تبصره الحاقى به مــاده 2 قانون صدورچك ومواد 198، 519 
و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميت به پرداخت-/55/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
و پرداخت مبلغ /835/000 ريال بعنوان هزينه دادرســى خواهان صادرو اعالم مى نمايد همچنين درخصوص 
خســارت تاخير تاديه واحد اجراى احكام دادگسترى مكلف است با توجه به شاخص بهاء كاالها و خدمات مصرفى 
بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران نســبت به احتساب آن ازتاريخ سررسيد چك به تاريخ 95/11/30 لغايت 
زمان اجراى حكم اقدام، از خوانده اخذ و له خواهان ايصال نمايد، حكم صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست 
روزپس ازابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم 

حقوقى شهرستان گنبدكاووس مى باشد. 
يوسفى–قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى مزايده
به موجب پرونده كالسه 950111 اجرايى شعبه پنجم اجراى احكام حقوقى دادگاه عمومى ياسوج محكوم 
له خانم بى بى پور بهشــت تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه رجب همايون فر كه نوع و مشــخصات و 
قيمت هر كدام بشــرح ذيل مى باشــد معادل مبلغ 559/063/212 ريال بابت محكوم به وهزينه دادرسى در 
حق محكوم له بابت اصل خواسته و مبلغ 27/953/160 ريال بابت حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده و 
انتشار آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى استان كهگيلويه وبويراحمد را نموده و به همين سبب 
در مورخه 95/12/17 از ســاعت ده الى دوازده در محل اين شــعبه مزايده برگزار خواهد شــد متقاضيان مى 
توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را مالحظه نمايند قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود 
بر اســاس نظريه كارشناس رسمى / خبره دادگســترى مبلغ 320/000/000 ريال بوده و برنده مزايده كسى 
اســت كه باالترين قيمت را پيشــنهاد و ده درصد بهاء را فى المجلس بعنوان ســپرده به قســمت اجرا تسليم و 
بقيــه بهاى اموال را ظرف 30 روز از تاريخ انجــام مزايده پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت مابقى اموال 
ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد اين آگهى نوبت اول مى باشد نوع و 
مشــخصات و قيمت اموال مورد مزايده بشــرح زير مى باشد يك دســتگاه خودروى سوارى آروى ام كو تيپ وى 
الى مدل 1394 به رنگ سفيد بدون رنگ و تصادف و داراى مبلغ 13/200/000 ريال تخلفات پرداخت شده 

كه طبق نظر كارشناس به ميزان 320/000/000 ريال برآورد گرديده است. 
مدير اجراى شعبه پنجم حقوقى دادگاه عمومى ياسوج

آگهى رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى كورش شــبانكاره داراى شناســنامه شماره 974 بشرح دادخواســت تقديمى از شوراى حل اختالف 
حوزه شــماره 5 گناوه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شاپور شبانكاره 
بشناســنامه شــماره 9 صادره از گناوه در تاريخ 95/11/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1- كورش شــبانكاره ش ش 974 متولد 1346 پسر متوفى 2- حميدرضا شبانكاره 
ش ش 200 متولــد 1355 پســر متوفــى 3- مهرنوش شــبانكاره ش ش 13302 متولــد 1347 دختر متوفى 
4- كيانوش شــبانكاره ش ش 796 متولد 1350 دختر متوفى 5- پروين شبانكاره ش ش 218 متولد 1363 
دختر متوفى 6- الهام شبانكاره ش ش 219 متولد 1352 دختر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه اشخاص اعتراض دارند و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزدشــان باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم واال گواهى صادر مى گردد ضمناً 
هر وصيت نامه جز ســرى و رســمى كه بعد از اين موعد ابراز شــود از درجه اعتبار ســاقط و بالاثر خواهد بود.  

م الف/1266
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه شماره 5 گناوه

   آگهى مزايده اموال توقيفى مرحله دوم
به موجب دادنامه شــماره 9409971982701148 صادره از شــعبه دوم دادگاه فريدونكنار و پرونده 
كالســه 950402 احكام مدنى آقاى عقيل شعبانيان ف خليل به  نشانى بابلسر ميدان شهربانى شبكه بهداشت 
محكوم است به پرداخت پانصدوپنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده ميليون و ششصدوبيست 
هزارريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ نه ميليون و ششــصدهزارريال حق الوكاله و مبلغ 38,946,459 ريال 
بابــت تاخيــر تاديه در حق آقاى على محمدحاجى تشــكرى بــا وكالت جهانبخش غالمــى و پرداخت 37,500,000 
ريــال بابت هزينــه ديوانى در حق دولت. با توجه بــه اين كه محكوم عليه يك قطعه زمين كشــاورزى به ميزان 
6400مترمربــع واقع در فريدونكنار روســتاى كالگرســرا قبل از مرغدارى كه بخشــى خشــكه يك باب اتاقك 
نگهبانى و انبار احداث شــده و قســمت شرقى و جنوب شرقى مى باشد و حدود اربعه آن از شمال به شاليزارى 
خليل شــعبانيان و از شــرق به رودخانه كالگر رود واز جنوب و غرب به عبور عام كشــاورزان و در حد شــمال به 
وسيله مرزه ساده كشاورزى از ملك خليل شعبانيان مجزا گرديده خارج از بافت روستايى فاقد امتياز آب وبرق 
و گاز و تلفن مى باشد را معرفى و توسط كارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 2,560,000,000 ريال قيمت گذارى 
گرديده و در روز يكشــنبه 95/12/15 ســاعت 10 صبح  در دفتر اجراى احكام دادگاه فريدونكنار به ميزان 
ارزيابى شــده به مزايده گذاشــته مى شود. افرادى كه قصد بازديد از اموال مورد مزايده را دارند بايد 5 روز 
قبل از مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايندو كسانى كه در جلسه مزايده باالترين قيمت را ارائه نمايند برنده 
مزايده خواهند بود و هم چنين برنده مزايده در روز مزايده ده درصد را به حساب دادگاه واريز و مابقى طبق 

مقررات پرداخت خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى فريدونكنار-قناد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
پرونده كالسه:3/449/95 وقت رسيدگى:96/1/28 ساعت 10:30 خواهان : شريفه بخشى خوانده:1-

ســبحان الفع2-احمد رستميان ف غالمحسين خواسته:تنظيم سند رسمى خودروپژو206 پالك 12-835ب74 
خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده فوق تسليم شعبه 3 حل اختالف دادگسترى جويبار واقع در خ امام جنب 
دادگســترى نموده كه در حال رســيدگى مى باشــد بنا بر تقاضاى خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن خوانده 
رديف دوم،حسب دستور شورا،وفق  ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى خواهد شد و خوانده مى بايست ظرف مهلت يك ماه در دفتر 
شــعبه حاضر و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در تاريخ 96/1/28 ساعت 10:30 جهت 

رسيدگى در جلسه حاضر گردد در غير اين صورت شورا تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود.م/الف
دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
پرونده كالســه:2/668/95 وقت رسيدگى: دوشنبه 96/1/28 ســاعت 10 صبح خواهان : بانك انصار 
جويبار با وكالت خانم ســيده مريم ســاداتيان خواندگان:1-ســياوش الندانى2-مريــم خنده كش3-عبدالرضا 
روحانى دوگاهى جملگى مجهول المكان خواسته:مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال خواهان دادخواستى به طرفيت 
خوانده فوق تســليم شــعبه 2 حل اختالف دادگسترى جويبار واقع در خ امام جنب دادگسترى نموده كه در حال 
رســيدگى مى باشــد بنا بر تقاضاى خواهان مبنى بر مجهول المكان بودن خواندگان،حســب دســتور شورا،وفق  
مــاده 73 قانــون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار به 
هزينه خواهان آگهى خواهد شــد و خواندگان مى بايســت ظرف مهلت يك ماه در دفتر شعبه حاضر و نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در  وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در جلسه حاضر گردد در غير اين 

صورت شورا تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود.م/الف
دفتر شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف جويبار

دادنامه 
پرونده:3/454/95 دادنامه:510/95-95/11/17 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى بهنام ســماك 
محمدى با وكالت ســيده مريم ســاداتيان جويبارى به طرفيت حامد رحمتى كوكنده به خواســته صدور حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت وجه چك به شماره 036787931 عهده بانك انصار به مبلغ سى ميليون ريال با 
احتساب كليه خسارات دادرسى اعم از حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى به شرح مفاد 
دادخواســت تســليمى نظر به اين كه صدور و وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده به 
ميزان وجه مندر در متن آن در مقابل خواهان به عنوان دارنده دارد و باتوجه به اين كه سند مرقوم از هرگونه 
تعرضى مصونمانده و به اصالت آن خدشــه اى وارد نشــده و با عنايت به اين كه خوانده موصوف به جهت عدم 
شناســايى در آدرس اعالمى از طريق نشــر آگهى به دادرسى دعوت گرديد و با وصف مذكور در جلسه دادرسى 
حاضر نشده و در قبال دعوى مطروحه دفاعى معمول نداشته و دليلى داير بر پرداخت وجه چك يا تحصيل برائت 
ذمه خويش ابراز ننموده لذا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و با احراز مديونيت خوانده و اســتصحاب 
بقاى دين مســتندا به مواد 310و314 و قانون تجارت و 198و502و515و519و522 قانون  آيين دادرســى 
مدنى نامبرده را به پرداخت مبلغ ســى ميليون ريال بابت چك مورد دعوا و مبلغ هشتصدوبيســت هزارريال به 
عنوان هزينه دادرســى هم چنين حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه و ايضا خسارت تاخير تاديه برمبناى  نرخ تورم 
از تاريخ سررسيد(95/4/30) لغايت وصول آن كه توسط اجراى احكام مدنى محاسبه مى شود در حق خواهان 
محكــوم مــى نمايــد.رأى صادره غيابى ظرف مهلت بيســت روز از تاريــخ ابالغ قابل واخواهــى در اين مرجع و با 

انقضاى مهلت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم شهرستان جويبار مى باشد.م/الف
حسن كارمزدى-قاضى شوراى حل اختالف جويبار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  
خواهان زهرا حســن وند كالنســرا دادخواســتى بــه طرفيت خوانده محمد ســاالريه  به خواســته طالق به 
درخواســت زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بابلســر نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان بابلســر واقع در  مازندران –بابلســر-خيابان پاســداران خيابان فلسطين دادگسترى 
بابلســر ارجاع و به كالسه 9509981291101196 و شــماره بايگانى 951234 ثبت گرديده و وقت رسيدگى 
96/1/14 ســاعت 10:30 صبح جهت اســتماع گواهى گواهان 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 دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم 
در موعــد مقــرر جهت اســتماع گواهى گواهــان خواهان در جلســه دادگاه حاضر گردد.در ضمــن ظرف يك هفته 
پس از نشــر آگهى مهلــت دارند جهت تفهيم موضوع داورى، داور واجدالشــرايط خود كه مســلمان،متأهل،مورد 
اعتماد،آشــنايى نســبى به مســائل شــرعى و خانوادگى و حداقل 30 سال سن داشته و به فســاد اخالقى اشتهار 

نداشته باشد(بهتر است از نزديكان باشد)را به اين دادگاه معرفى نمايند.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-زينب نورمحمدپور اميرى

آگهى ابالغ  وقت دادرسى 
در پرونــده كالســه 1/95/1039 شــورا طى دادخواســتى رضا قاچان بــه طرفيت مهدى بيــك محمدلو به 
خواســته مطالبه وجه وقت رســيدگى به تاريخ 96/1/19 ســاعت 9:30 صبح در شــوراى حل اختالف شعبه اول 
شهرى بابلسر تعيين، به علت مجهول المكان بودن خوانده مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
به دســتور شــورا و به تجوز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ 
نشــر آگهى به دفترشــورا مراجعه و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر فوق در 

جلسه رسيدگى حاضر شود.م/الف
شوراى حل اختالف شهرستان بابلسر

اجراييه
محكوم له: تعاونى اعتبار ثامن االئمه با مديريت عاملى محمد حسينى به نشانى مازندران سارى بلوار طالقانى 
مقابل بيمه آسيا مركزى سرپرستى ثامن محكوم عليه:1-موسى رمضانى آهنگر كاليى ف رضا به نشانى قائم شهر 
خ جوببار ك شــهيد سليمى ساختمان شيرگر2-حســين بيگلرى ف مظفر-مجهول المكان به  موجب دادنامه غيابى 
شــماره 9509971291300140-95/2/7 صادره از شعبه سوم حقوقى دادگسترى بابلسر محكوم عليهما به 
نحو تضامنى محكوم است به 1-پرداخت 105,000,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
آن برابر شــاخص بانــك مركزى از زمان مطالبه 94/7/8 تا زمان اجراى حكــم و پرداخت 3,250,000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت 3,720,000 ريال بابت حق الوكاله وكيل براى مرحله بدوى و پرداخت مبلغ 250,000 

ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق خواهان.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
در خصوص پرونده كالســه 14/95/678 درخواســت موسســه مالــى اعتبارى كوثر به عنــوان خواهان به 
طرفيــت آقاى عبــداهللا توكلى ف احمد به عنوان خوانده مبنى بر مطالبه وجه به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواســت خواهان و موافقت رييس شعبه وقت رســيدگى به تاريخ 96/2/3 ساعت 11:15 تعيين گرديده 
اســت، لذا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به شــعبه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف            
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف آمل   

دادنامه 
پرونــده:9509981984300172 رأى دادگاه:درخصــوص اتهام خانم كبرى مظفرى ف اســماعيل داير بر 
ايجاد مزاحمت تلفنى از طريق خط تلفن همراه به شماره 09376729083 براى شاكى آقاى ياسر مجلسى دارنده 
سيم كارت شماره 09330030173 با عنايت به اوراق پرونده و تحقيقات صورت گرفته خصوصا نتيجه استعالم 
از شــركت ايرانسل و پيامك هاى ارسالى براى شــاكى دادگاه بزه انتسابى را محرز دانسته و متهم فوق الذكر را 
به استناد ماده641 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات به تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى 
صادره غيابى ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه دادگاه و پس ازآن ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف331
رضايى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى مياندرود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونى اعتبارى ثامــن االئمه با وكالت1-محمود درويش ترابى2-فاطمه خداداى دادخواســتى به 
خواســته مطالبــه وجه بــه طرفيت آقاى عليرضا محمدزاده ف رجبعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
12/95/552 شــوراى سارى ثبت شــد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف 
سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 96/1/26 ساعت 11 در شعبه 12شوراى حل 

اختالف حضور به هم رسانند واالّ رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:11/950778 به تاريخ در وقت مقرر/فوق العاده جلسه شورا با حضور اعضا تشكيل است قاضى 
شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر اعضاى شــورا ختم رســيدگى اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى قاضى شــورا:درخصوص دادخواســت تقديمــى آقاى تقى برارى به طرفيت 
آقاى محمد رستمى به خواسته مطالبه 25,000,000 ريال بابت افت قيمت خودروى رانا به شماره انتظامى 55-
853س36 ناشــى از تصادف و مبلغ 1,500,000 ريال هزينه كارشناس و مبلغ 815,000 ريال هزينه دادرسى 
و گــزارش تامين دليل و خســارت هزينه دادرســى و تاخير تاديه بدين شــرح كه به موجب گــزارش تامين دليل 
كارشناس خواهان از باب تصادف با خودروى خوانده كه مقصر حادثه بوده است دچار خسارت افت قيمت گرديده 
لذا تقاضاى رســيدگى دارد.شورا طرفين را به دادرسى دعوت خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده 
و اليحه اى نيز ارســال نداشــته لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد198و515 قانون آيين 
دادرســى مدنى و ماده 2 قانون مســئوليت مدنى رأى به محكوميت خوانده به پرداخت 25,000,000 ريال بابت 
افت قيمت خودرو و مبلغ 1,500,000 ريال هزينه كارشناس و مبلغ 815,000 ريال هزينه دادرسى تامين دليل 
و مبلغ 750,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ ثبت دادخواست 95/9/24 لغايت اجراى 
حكم در له خواهان صادر مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مدت بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه وپس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف6405
 قاضى شعبه يازدهم حل اختالف آمل-ونوش بندپى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده اجرايى كالسه 940050 اجراى احكام حقوقى دادگسترى آمل محكوم عليه آقاى يونس شيرزاد 
ف يوســف محكوم اســت به پرداخت 665,000,000 ريال بابت اصل خواسته و 19,950,000ريال بابت هزينه 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا زمان وصول در حق محكوم له آقاى حميدرضا اسدى 
وپرداخت 34,247,500 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت لذا دايره اجرا حســب تقاضاى محكوم 
له و جهت وصول محكوم به و نيم عشــر دولتى در نظر دارد شــش دانگ پالك ثبتى 66 فرعى از 39 اصلى بخش 
2 آمــل متعلق به عباس نصيرى كه مشــاراليه جهت وصول محكوم به، به اين اجــرا معرفى نموده و داراى عرصه 
به مســاحت 298/70 مترمربع در آن مى باشــد و كارشناس بهاى شــش دانگ آن را مبلغ 500,000,000 ريال 
ارزيابى نموده اســت ، از طريق مزايده حضورى در روز  ســه شنبه 95/12/24 از ساعت 12 الى 13 همان روز 
در دفتر اجرا به فروش برساند . مزايده از قيمت هاى پايه فوق شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار مى 
گــردد .برنــده مزايده بايــد ده درصد مبلغ را فى المجلس و بقيه را حداكثر ظــرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده 
پرداخت نمايد. در صورت انصراف مبلغ پرداخت شــده اوليه در حق دولت ضبط خواهد شــد و تسليم مال بعد از 
پرداخــت تمام بهاى آن مى باشــد.طالبين مى توانند ظرف مهلت 5 روز قبــل از مزايده با هماهنگى اين دادگاه از 

اموال موردنظر بازديد به عمل آورند.م/الف6406
مدير اجراى احكام شعبه هفتم حقوقى دادگسترى آمل-فدايى

اجراييه
محكوم له: مرتضى تقوايى با وكالت ليدا تقوايى محكوم عليه:اســماعيل واحدى نســب ف غالمعلى مجهول 
المكان به موجب رأى 573-95/8/27 شــعبه ششــم شــوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت 20000000 ريال اصل خواسته با احتساب خسارت تاخير و تاديه لغايت زمان اجراى 
حكــم و 585000 ريال هزينه دادرســى و حق الوكالــه وكيل برابر با تعرفه در حق خواهــان ضمن اين كه حق 
االجرا بر عهده محكوم عليه مى باشد. به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقــع اجــرا بگذارد و يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد درغيراين صورت 
پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف6404                                                                               
مسئول دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل-فالح زاده

آگهى وقت رسيدگى
خواهان ربابه بنى اســد دادخواســتى به طرفيت خواندگان سيروس ارشدى خمسه و جواد شرف زاده به 
خواسته ابطال ســند مالكيت خوانده رديف اول موضوع سند انتقالى شماره 37233-90/12/14 تنظيمى در 
دفترخانه شماره 761 تهران تقديم دادگاه عمومى شهرستان عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم 
دادگاه حقوقى عباس آباد واقع در اســتان مازندران-شهرســتان عباس آباد- خيابان اصلى جنب فرماندارى-
دادگســترى عباس آباد ارجاع و به كالســه 940802 ثبت گرديده و وقت رســيدگى آن 96/2/27 ساعت 10 
تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خواندگان فوق و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
 مديردفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده:914/95/ش ح وقت رســيدگى:96/1/27 يكشنبه ســاعت 10:30 خواهان:رمضانعلى 
شريفى پرم كوهى خوانده:اشكان گيتى آرا خواسته:مطالبه اجرت المثل ايام تصادف از تاريخ 95/3/22 لغايت 
95/11/24 خواهان دادخواســتى تســليم مجتمع شــوراى حل اختالف عباس آباد نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه اول ارجاع و وقت رسيدگى تعيين گرديده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست 
خواهــان و دســتور شــورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت دارد و در وقت مقررباالجهت رســيدگى حضور 

به هم رساند.م/الف
دبير مجتمع شوراى حل  اختالف عباس آباد-احمد عباسى

برگه دادخواست
خواهان عبدالحســين ذاكرى ف حســن موتلد 1350 شغل آزاد به نشــانى عباس آبد خ شهدا كوى سهند 
جنب خيابان بورايش منزل شخصى شماره تماس 09113953849 خوانده:سيما شكوفه ف محمدحسين شغل 
آزاد-مجهول المكان خواسته:الزام خوانده مبنى بر تنظيم سند رسمى انتقال خط تلفن همراه 09113953849 
مقوم به مبلغ 5,000,000 ريال با  احتســاب خســارات دادرســى داليل و منضمات:كپى مصدق فروشــنامه و 
ســريال ســيم كارت فوق * رياســت محترم دادگسترى عمومى عبا س آباد ، سيســتم موبايل فوق را از خوانده 
خريــدارى نمــودم و در يد تصرف و انتضاع دارم و تقاضاى محكوميت خوانده را به اصل خواســته با احتســاب 

خسارات دادرسى دارم.م/الف
شعبه اول حل اختالف عباس آباد

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 951002 شعبه6 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوســيله به محمدكاظم على زاده 
گــودرزى فرزنــد قربانعلى مجهول المكان اخطارمــى گردد.خواهان مهدى وصال ده ارباب بــا وكالت خانم مژگان 
يادگارى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته اثبات بيع يك دستگاه خودرو پژو به شماره انتظامى 69 ايران 
522 و الزام به انتقال ســند  به شــوراى حل اختالف شعبه 2 گنبدكاووس تقديم نموده است.پس از ارجاع به 
اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق وجرى تشريقات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين 
نظربه اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك 
نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شــعبه ششــم شــوراى حل اختالف 
گنبدكاووس حاضرو نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه روز 
ســه شــنبه تاريخ 1396/01/05 ســاعت 09:00 صبح تعيين شده است شــركت نمايند. چنانچه نيازبه آگهى 

مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:مجتبــى الف خانى خوانده :ميثم رفيعى خواســته:مطالبه وجه در تاريخ 95/11/30 خواهان فوق 
دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه29  تقديم كه به شماره 950886 
ثبت و براى روز 1396/2/9 ســاعت 10:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى  
مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى 
جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگى دراين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 950544 اين بازپرسى آقاى مراد تكلو ف حسين متهم است به سرقت گوشى موبايل 
موضوع شــكايت آقاى شهرام ممشــى كه تحت تعقيب بوده و با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
بــه متهــم در اجراى مــاده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهــم جهت دفاع از 
اتهام انتســابى ظرف مهلت يك ماه پس از انتشــار در اين شعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى است در صورت 
عــدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.((مازندران-عبــاس آباد-خيابان اصلى-جنب 

فرماندارى –دادگسترى عباس آباد)).م/الف129/95
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضاجعفرزاده

آگهى مزايده
در پرونــده كالســه 950026 اجراييــه محكــوم عليــه ابوطالب بااوج احمدى محكوم اســت بــه پرداخت 
260,000,000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ8110000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم در حق محمد جمشــيدى كه محكوم عليه جهــت تاديه بدهى خويش مبادرت 
بــه تعرفــه يك قطعــه زمين به مســاحت 360مترمربع  واقع در عباس آباد روســتاى بااوج خيل خيابان شــهيد 
جــالل بائــوج احمدى جنب اعيانى آقاى خاكبيز نموده كه حســب ارزيابى كارشناســى دادگســترى ملك موصوف 
به مســاحت 360 مترمربع كه شــماال به تصرفات مهدى احمدى و شــرقا ملك آقاى خاكبيز و جنوبا ديوارى است 
بــه ملــك آقاى خاكبيــز و غربا به ملك آقاى احمدى محــدود مى گردد عرصه فاقد هرگونــه اعيانى و جزء اراضى 
كشــاورزى و زراعى مى باشــد كه باتوجه به كليه عوامل مذكور در قيمت گذارى ارزش ريالى ملك موصوف از 
قــرار مترمربعى800,000ريال كه مجموعا بــه مبلغ 280,000,000 ريال ارزيابى گرديد حال اين اجراى احكام 
در نظــر دارد ملــك موصوف را به تاريخ 95/12/23 دوشــنبه ســاعت 8:30 الى 9:30 صبــح در دفتر اجراى 
احكام مدنى شــعبه دوم دادگاه عباس آباد از طريق مزايده به فروش برســاند. طالبين مى توانند ظرف پنج روز 
قبل از مزايده جهت بازديد ملك به اين اجراى احكام مراجعه نمايند.مزايده از قيمت كارشناســى شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته خوهد شــد.10 درصد مبلغ مزايده نقدا دريافت و مابقى بايستى ظرف يك 

ماه پرداخت گردد.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم واحد اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-حسن شفيعى


