
11 دوشنبه  25 تیر 1397  شماره 4791  آگهی
متن آگهى

به اطالع مى رســاند اينجانب / عباس شــيخى نارانى مالك / مالكين 2 ســهم از مشــاع از 10 ســهم مشــاع 
پالك ثبتى 62/27 واقع در قريه مشــاء به نشــانى مشاء ، دشــتك موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 13281-
95/11/13 ، 10892-94/7/13 صادره به تاريخ ... متقاضى تعيين بســتر و حريم / رودخانه / نهر عمومى در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، 
تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين 
مشــاعى تقاضا مى شود با در دســت داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به امور 
آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف 
مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5304- تاريخ انتشــار نوبت اول:97/4/25- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/5/4
اداره امور آب تهران - دماوند

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

برابر راى شــماره 139760322002000213 هيــات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
اقاى اميد شيبك فرزند حمزه بشماره شناسنامه 171 صادره از زابل در يك باب منزل به مساحت 239 مترمربع 
پالك663 فرعى از 1- اصلى واقع در بخش دو سيستان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم 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: يكشنبه 1397/4/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/4/25
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان سنندج تصرفات مالكانه  بال 
معارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وسيله مشخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت اطالع 
عموم آگهى مى گردد در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكيت   متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند  از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه  اعتراض  خود را به اين 
اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يكماه    از تاريخ  تسليم اعتراض دادخواست  خود را  به مرجع  
قضايى تقديم و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
و گواهى اخذ وتحويل اداره ثبت نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند 
مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 1- ششدانگ 
يكبابخانه بنام خانم يمن ويسى فرزند محمد كريم صادره سنندج تحت پالك 3768 فرعى از 4 اصلى بخش ده به 

مساحت 85/80 متر مربع به آدرس سنندج حسن آباد خ الهورپور پشت كتابخانه. م/الف: 5897
تاريخ نوبت اول: 97/4/11 
تاريخ نوبت دوم : 97/4/25

جالل شجاعى – رئيس ثبت منطقه دو سنندج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-557/2 وقت رسيدگى:97/6/3 شنبه  ســاعت: 9:45- خواهان: ابوالفضل استوار  
خوانده:  حميد بخشــى- خواسته:مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگى به اين حوزه دوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-12/9  وقت رســيدگى: 97/5/30 ســاعت: 10:45- واخواه:حســين سلطانى(زهرا 
ســلطانى وابراهيم سلطانى)واخوانده:نسرين هامون نورد- خواســته:مهريه  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع 
شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رســيدگى به اين حوزه نهم ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى 
مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده 

روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه نهم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده: 97-473/1  وقت رســيدگى: 97/6/3 شنبه  ساعت:10:30- خواهان:مسعود اسمعيلى  
خوانده:ياور سيرى- خواسته:مطالبه اجور معوقه  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده 
كه جهت رســيدگى به اين حوزه  اول ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير 
االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.

چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

((آگهى مزايده نوبت اول))
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان سقز در نظر دارددر رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 9600527 
، ملــك ذيــل را از طريق مزايده حضورى به فروش برســاند. مشــخصات مــورد مزايده:  6 دانــگ عرصه و اعيان 
منزل مســكونى بشــماره پالك 125 فرعى از 37 اصلى بخش 6 ســقز واقع در روســتاى ماهيدر سفلى با ماليكت 
آقاى احمد محمدنژاد به مســاحت 387/8 متر مربع به انضمــام كليه متعلقات و امتيازات مربوطه جمعا به ارزش 
155/120/000 ريــال بــرآورد گرديده اســت، مزايده حضورى و در مورخه 1397/5/17 ســاعت 10 در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز برگزار و مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه 
شروع مى شود و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيشنهادى  را ارائه نمايد. برنده بايستى فى المجلس 
ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده را بحساب سپرده شماره 2171294253007 دادگسترى سقز 
واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد 
تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شد. كسانى كه قصد بازيد از مورد مزايده را داشته باشند، پنج روز مانده به روز 

مزايده ، با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. م/الف:800
آزاد اسعدى-مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 به 
آقاى ســعيد داورى فر فرزند حق على كه در پرونده كالســه 970079 جزايى به اتهام تهديد با چاقو تحت تعقيب 
مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/6/18 راس ساعت 10/00 با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/625
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)
حسب اجرائيه صادره از شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن به شماره 96/ش151/6 و دادنامه شماره 
1551 مــورخ 95/11/30 موضوع محكوميت آقاى براتعلى مدير با عنايت به معرفى مال از ســوى خانم افســانه 
نويدى ، ملك به پالك ثبتى 5431 فرعى از 9 اصلى به مساحت 313 مترمربع به مزايده گذارده خواهد شد كه به 
شرح آتى توصيف و ارزيابى مى گردد ملك واقع در رودهن خيابان مالصدرا قطعه 58 منبع اب كه شماال پى است 
بطول 10 متر به قطعه 55 تفكيكى ، شرقا پى است به طول 30 متر به قطعه 59 تفكيكى ، جنوباً پى است به طول 
10/2 متر به خيابان 10 مترى ، غرباً پى است به طول 32 متر به قطعه 57 تفكيكى كه طبق طرح هاى هادى حدود 
296 مترمربع در محدوده قانونى با كاربرى مسكونى و مقدار 14 مترمربع فاقد كاربرى و در حريم شهر بوده است 
ملك فاقد بنا بوده و اطراف ملك خيابان كشــى شــده است قطعه زمين مذكور بر روى تپه ماهور واقع شده و غير 
مســطح مى باشــد كه با توجه به جميع جهات موثر از قبيل موقعيت ووضعيت قرار گيرى و مجموعه مدارك ابرازى 
ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه بازداشتى يا بدهى احتمالى به اشخاص حقيقى يا حقوقى 
و نبودن مانعى جهت انتقال قطعى 1/700/000/000 ريال برآورد گرديده كه قيمت پايه مزايده بوده و مزايده 
از اين قيمت آغاز خواهد شد و به باالترين پيشنهاد به فروش مى رسد شركت در مزايده براى عموم آزاد بوده و 
متقاضيان مى توانند براى بازديد از ملك مذكور دستكم يك هفته قبل از تاريخ مزايده با هماهنگى واحد اجراى 
احكام شوراى حل اختالف رودهن از ملك بازديد كنند برنده مزايده مى بايست حداقل ده درصد مبلغ پيشنهادى 
را فــى المجلــس و نقداً و مابقى را حداكثر ظرف يــك ماه پرداخت نمايد و اگر نه مبلغ پرداختى به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد در صورت مواجهه روز مزايده با تعطيلى غير مترقبه جلســه مزايده در اولين روز كارى بعد از آن در 
همــان مكان و زمان برگــزار مى گردد. زمان مزايده: 1397/5/17 ســاعت 16/00- مــكان: دفتر اجراى احكام 

شوراى حل اختالف رودهن. م الف/5292
 مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف رودهن

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر و محصور با بناى احداثى به پالك 1637 فرعى از سنگ 68 
اصلى قريه روح افزاء كه بنام خانم مريم قطبى جشــوقانى فرزند حســين ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم 
حضــور مالــك تاكنون انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى 
كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1397/6/20 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام 
ميگردد بدينوســيله به اطالع اهالــى و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعــالم ميدارد كه در روز و 
ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود 
و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/25- م 

الف/5282
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / عبدالصاحب حبيب بغالنى فرزند على داراى شناســنامه 1074 به شــرح كالســه 308/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســكينه حبيب بغالنى فرزند نعيم 
به شناســنامه 16411 در تاريخ 97/3/27 در اقامتگاه (آبادان) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر 
است به: 1- على حبيب بغالنى ش ش 69 همسر متوفى 2- عبدالصاحب حبيب بغالنى ش ش 1074 پسر متوفى 
3- ابتسام حبيب بغالنى ش ش 6371 دختر متوفى 4- بسهن حبيب بغالنى ش ش 1940068428 دختر متوفى 
5- ســعيد حبيب بغالنى ش ش 1940210070 پســر متوفى 6- احالم حبيب بغالنــى ش ش 1940370892 
دختر متوفى 7- صادق حبيب بغالنى ش ش 1940452163 پسر متوفى و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محسن سليمانى با وكالت حامد حاج مبينى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه يك فقره 
چك بمبلغ 30/000/000 ريال تحت شماره 174657-89/7/20 عهده بانك سپه و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد تا صدور اجراى حكم و مطالبه كليه خســارات دادرسى و حق الوكاله وكيل به طرفيت غالم على 
نياســرى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف 
به كالســه 966/96 ثبت و براى تاريخ 97/5/30 ســاعت 10/45 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه 
خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور 
مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا 
قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين 

آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف كاشان

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 
بــه آقاى بهرام خانى كه در پرونده كالســه 960998832230640 به اتهام انشــعاب غير مجاز تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/6/13 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى 

نمايد.م الف/623
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى فردين حســينى كه در پرونده كالســه 96098832260459 به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/6/11 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد.م 

الف/624
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

راى ا صالحى 
پرونده كالسه 9609988603100415 شعبه 31 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان 
كرمانشــاه تصميم نهايى شــماره ، خواهان: آقاى محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشــانى اســتان كرمانشــاه ، 
شهرســتان كرمانشــاه ، شهر كرمانشاه ، سه راه شريعتى نبش پاساژ دوســت فروشگاه لوازم خانگى كاالى كيش ، 
خواندگان: 1- ژاله رضاپور فرزند محمد 2- مهرى جهان شاهى زاده فرزند احمد همگى به نشانى ، خواسته: مطالبه 
وجه بابت ... ، گردشكار: قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل صدور راى 
مى نمايد. (راى تصحيحى) نظر به اينكه در دادنامه شماره 9609978603100529 احدى از خواندگان بعلت سهو 
قلم مهدى جهان شاهى زاده قيد شده است فلذا مستندا در اجراى مقررات ماده 309 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى دادنامه به اين نحو تصحيح مى گردد كه خوانده بنام خانم مهرى جهان شــاهى 
زاده تصحيحى مى گردد. تسليم رونوشت راى اصلى بدون رونوشت راى تصحيحى ممنوع مى باشد راى صادره به 
تبع راى اصلى غيابى كه ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و 20 روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى كرمانشاه مى باشد. 
 قاضى شوراى حل اختالف كرمانشاه

متن آگهى
در خصوص پرونده كالسه شماره 970042 اين شعبه نظر به مجهول المكان بودن متهم آقاى محمد لكزايى 
فرزند شيراحمد به اتهام رانندگى بدون گواهينامه در اجراى مقررات ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقرر ظرف يك ماه پس از نشر 
آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد امد. 
داديار شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان – حسين محمدى

آگهى مفقودى
اصل مجوز حمل سالح شكارى تك لول ساچمه زنى ته پر كوسه كاليبر 12 ساخت كشور پاكستان به شماره 
سالح 468-91774765 بنام ولى سارانى فرزند عبدالرحيم به ش ش 309 به ش ملى 3673257978 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. زابل

شناســنامه(برگ سبز) خودرو ســوارى سيســتم پژو تيپ PARS XU7 مدل 1395 برنگ مشكى-متاليك 
بشماره شاسى NAAN01CE2GH870694 و شماره موتور 124K0848704  شماره پالك ايران 99-897 و 

23 به نام جمال دالوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كمپانى ســمند تيپ ال ايكــس مدل 83 رنگ نقــره اى متاليك ش موتور12483192165 شاســى 
17600039 پالك 82-227ط13 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز و كارت ماشــين پــژو206 مشــكى تيــپ 6 مــدل 1396 به شــماره 10-212ص72 شاســى 
NAAP13FE3HJ128330 ش موتور 174B0016372 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى 

گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

كليــه اســناد و مــدارك وانــت دوكابين مــزدا 2600 رنگ طوســى متاليك بــه شــماره 72-112و46 ش 
موتور008805 شاسى 212842  مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

اينجانب رضا باقرزاده مالك خودرو پژوپارس به شماره بدنه 5503988CNG ش موتور12486187837 
پالك 72-266و61  به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است 
. لــذا چنانچــه احدى ادعايى درخصوص خودروى فــوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى ســارى واقع در 
كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. سارى

بــرگ ســبز و كارت ماشــين پرايــد جى تــى ايكس آى مدل 1384 رنگ ســفيد شــيرى روغنــى ش موتور 
01157568 شاســى S1412284510277 پالك ايران67-332ب15مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

بــرگ ســبز و بــرگ كمپانــى خــودرو ســوارى پرايــد  بــه  شــماره موتــور 1754543 و شــماره شاســى 
S1412285977833   و شماره پالك 339 د 56- ايران 96 به نام مژده ريواده  مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.  گرمسار

برگ سبز سوارى تيبا مدل 1394 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران36-696 م 55 بشماره موتور 
8163163 و شــماره شاســى NAS821100E1013146 بنام مرتضى قلعه نوى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كارت هوشمند كاميون كشنده ولوو مدل 1386 رنگ سفيد بشماره پالك ايران68- 317 ع 24 بشماره 
موتور 557179  وشماره شاسى NADAP40A26T866471 بشماره هوشمند 1809873 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

سند كمپانى سوارى L90 مدل 1395 رنگ مشكى متاليك بشماره پالك ايران77-658 س 54 بشماره 
موتور 100016216RR036663 و شــماره شاســى NAALSRBYWGA525938 بنام عليرضا نظر مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

دادنامه
پرونده كالسه 9709988499800008 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى شماره 
9709978499800618- خواهان: خانم مهتاب ذوالفقاريان قنبرى فرزند نقى به نشــانى شــهر كرمانشــاه 22 
بهمن خيابان گذرنامه كوچه 220 پالك 95 ، خواندگان: 1- خانم ويدا حزير فرزند محمد به نشانى شهر اراك شهرك 
رضوى كوى الدن 5 پالك 27 واحد 1- 2- آقاى عبدالحسين حزير فرزند محمد به نشانى مجهول المكان  3- خانم 
ندا حزير فرزند محمد به نشــانى كرمانشــاه 22 بهمن خ گذرنامه كوى 220 پالك 65 -4- خانم زينب خاتون حزير 
فرزند محمد به نشانى شهر كرمانشاه 22 بهمن خيابان نوبهار كوچه 111 ساختمان گاندى واحد 9-  خواسته ها: 1- 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه مهريه ، دادگاه با بررسى محتويات اوراق 
پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال تكيه بر وجدان و شرف بشرح زير مبادرت بصدور 
راى مى نمايد (راى دادگاه) در اين پرونده خانم مهتاب ذوالفقاريان قنبرى دادخواســتى بطرفيت خانم ندا حزير و 
خانم زينب خاتون حزير و آقاى عبدالحســين حزير و خانم ويدا حزير بخواسته مطالبه مهريه يكصد و پنجاه هزار و 
پانصد ريال به نرخ روز با احتساب هزينه دادرسى كه تا اين مرحله پرداخت شده است تقديم دادگاه نموده است 
با اين توضيح كه خواهان اظهار مى دارد طى عقدنامه شــماره 6344 مورخ 47/4/20 صادره از دفترخانه رســمى 
ازدواج شــماره 206 حوزه ثبت كرمانشــاه به عقد دائمى مورث خواندگان با مهريه مذكور درآمده است از آنجا كه 
مهريه وى حال و عندالمطالبه مى باشد درخواست الزام خوانده به پرداخت آن از محل ماترك بجاى مانده از مورث 
خواندگان را دارد دادگاه با عنايت به محتويات پرونده از جمله سند نكاحيه مورد اشاره و وجود علقه زوجيت بين 
خواهان و مورث خواندگان را محرز دانسته خواندگان با وجود ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى دادگاه حاضر نشده 
اســت و دفاعى در رد ادعاى خواهان معمول نداشته است و قاضى محترم مشاور نيز موافق محكوميت خوانده به 
پرداخت مهريه مى باشد على هذا حقانيت خواهان در دعوى مطروحه ثابت و محمول بر صحت تلقى مستندا به ماده 
1082 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت مورث خواندگان به 
پرداخت مهريه از ماترك بجاى مانده از مرحوم محمد حزير به ميزان يكصدو پنجاه هزار و پانصد ريال به نرخ روز كه 
حين اجرا توسط اجراى احكام مدنى بر اساس نرخ شاخص ترقى قيمتها محاسبه خواهد شد و نيز هزينه دادرسى 
كه تا اين مرحله پرداخت شده است در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره در خصوص خواندگان رديف دوم 
و سوم غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در 
محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد و در خصوص خواندگان رديف اول و چهارم حضورى و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
 رئيس شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه

دادنامه
پرونــده:9309981213301641 دادنامــه:9409971211900969 متهمين:1-محمــد مقصودى ف 
نادر2-محمــد فرجى ف حبيب اهللا3-اميد شــرافتى ف قربــان ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره از 
دادســراى عمومى و انقالب آمل1- اميد شرافتى ف قربان 34 ساله مجرد داراى سابقه كيفرى2-محمد فرجى ف 
حبيب اله 24 ســاله مجرد داراى ســابقه كيفرى3-محمد مقصودى ف نادر 30 ساله متاهل فاقد سابقه كيفرى در 
اين پرونده متهم اند به مشاركت در نگه دارى سوخته ترياك به ميزان شش گرم و هشتاد سانت و شيره ترياك 
به ميزان يك گرم و از نوع شيشه به ميزان ده سانت.دادگاه باتوجه به محتويات پرونده،گزارش تنظيمى از مرجع 
انتظامى –كشــف مواد مخدر از محل حضور متهمين و برگ توزين تنظيمى ضم پرونده دفاعيات بالوجه متهمين در 
دادســرا و دفاعيات متهمان رديف اول و دوم در دادگاه بزه انتســابى به متهمين را به استناد بند يك از ماده 5 و 
بند 2 از ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 با اصالحيه بعدى آن مصوب سال 89 محرز دانسته با رعايت 
ماده 125 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392هريك از متهمين موصوف را در خصوص نگه دارى سوخته ترياك 
و شــيره ترياك به پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدى در حق دولت و تحمل هفت ضربه شــالق و در خصوص 
نگه دارى شيشه به پرداخت دوميليون ريال جريمه نقدى در حق دولت و تحل سى ضربه شالق و ضبط مواد مخدر 
مكشــوفه به نفع دولت محكوم مى نمايد.رأى صادره درخصوص متهمان رديف اول و دوم حضورى و ظرف بيســت 
روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محتاكم تجديدنظر مازندران و درخصوص متهم رديف سوم باتوجه به ابالغ قانونى 
احضاريه و عدم وصول اليحه از متهم جهت دفاع با رعايت ماده 406 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 
غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادركننده رأى سپس ظرف بيست روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1943
رييس شعبه دادگاه انقالب اسالمى آمل-مرتضى مهدوى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى خير محمد كرد فرزند داد محمد بشــماره شناسنامه 1961 متولد سال 1359 صادره از خاش با 
استناد به شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 137-97-1 دادخواست 
مورخ 97/4/24 تقديم شوراى حل اختالف حوزه 1 شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان 
دادمحمد ميربلوچ زهى فرزند شيردل بشماره شناسنامه 3710209641 متولد 1327/12/16 صادره از 
خاش در تاريخ 97/2/2 درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- مه بى بى كرد فرزند نجيم 
خــان ش ش 86 متولد 1335 صادره از ميرجــاوه زوجه 2- خير محمد كرد فرزند دادمحمد ش ش 1961 
متولد 1359 صادره از خاش فرزند متوفى 3- سيد احمد كرد فرزند دادمحمد ش ش 1962 متولد 1360 
صــادره خاش فرزند متوفــى 4- آرمين كرد فرزند دادمحمــد ش م 3719878481 متولد 1365 صادره 
خــاش فرزند متوفى 5- فريد ميربلوچ زهى فرزند دادمحمد ش ش 3710210240 متولد 1372 صادره 
خاش فرزند متوفى 6- محمد ميربلوچ زهى فرزند دادمحمد ش ش 3710310598 متولد 1376 صادره 
خــاش فرزند متوفى 7- نويد ميربلوچ زهى فرزند دادمحمد ش ش 3710409411 متولد 1378 صادره 
خاش فرزند متوفى 8- ابوذر ميربلوچ زهى فرزند دادمحمد ش ش 3710565294 متولد 1381 صادره 
از خــاش فرزند متوفى 9- گل حور كرد فرزنــد داد محمد ش ش 1959 متولد 1355 صادره خاش فرزند 
متوفــى 10- حوريه كرد فرزند داد محمد ش م 3719131955 متولد 1358 صادره خاش فرزند متوفى 
11- اسماء ميربلوچ زهى فرزند داد محمد ش ش 3710210224 متولد 1368 صادره خاش فرزند متوفى 
12- عصمــت ميربلوچ زهى فرزند داد محمد ش ش 3710210232 متولد 1370 صادره از خاش فرزند 
متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا 
چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن 
مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به 
آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/5/234
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده: 9709985452100069- بايگانــى: 970077 - خواهان: پروانه جهان بين فرزند 
يحيى ، خوانده: ارســالم درزاده فرزند رمضان (مجهول المكان) خواســته: طالق ، خواهان پروانه جهان بين 
فرزند يحيى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى ارسالن درزاده فرزند رمضان مجهول المكان به خواسته 
طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985452100069 شعبه اول دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/18 ساعت 10/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/83
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناصر احسان منش فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 167 به شرح 
دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 9709985500900251 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شاه پرى آتش فراز در 863 اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به: 1- خواهان با مشخصات سجلى فوق فرزند متوفى 2- حيدر 
گلى فرزند محمدعلى به ش ش 1029 – 3- عليرضا احســان منش فرزند محمدعلى به ش ش 253- 4- 
صفر احسان منش فرزند محمدعلى به ش ش 14م  – 5- ابراهيم احسان منش فرزند محمدعلى به ش ش 
168 -6- احمد احسان منش فرزند محمدعلى به ش ش 166 همگى فرزندان متوفى 7- محمدعلى احسان 
منش فرزند گل محمد به ش ش 454 همسر متوفيه ، اينكه 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 باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1004
 مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

متن آگهى
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به آقاى غالمرضا كبيرى فرزند عبدالوهاب كه مجهول 
المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه ششم حقوقى سمنان بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9709972310600008 محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 
يك ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/629/197 ريال بابت هزينه هاى دادرسى 
دريافت شده و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت صدور حكم و اجراى آن با محاسبه 
از طريق اجراى احكام مدنى بر مبناى شــاخص كل بهاى كاالها و خدمات اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد ضمنا هزينه اجرايى به عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به 
غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له ، يا ابالغ 
واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 
قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى 
نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان

آگهى ابالغ دادنامه غيابى به خوانده
درخصوص پرونده كالسه 940399ح2 دعوى خواهان عليرضا نشتا رحيمى خوانده:محمدتقى رنجكش 
خواســته:مطالبه و جه چك-تامين خواســته) كه خوانده مذكور مجهول المكان مى باشــد و نسبت به دعوى 
مطروحــه حكــم صادر گرديــده (عطف به تبصره ماده 302 ق آ د م )بدين وســيله مفاد حكــم صادره از اين 
دادگاه با شماره 96/568-96/9/9 به شرح ذيل ((رأى دادگاه)):درخصوص دادخواست 94/6/3 عليرضا 
نشــتارحيمى به طرفيت تقى رنجكش به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت وجه دو فقره چك جمعا به 
مبلغ  هشتادوهشت ميليون ريال به شماره هاى 295034-92/5/12 به مبل چهل و هشت ميليون ريال و 
295035-92/2/15 به مبلغ چهارميليون ريال به انضمام كليه هزينه هاى دادرسى و تاخير تاديه با استناد 
به تصوير مصدق چك صادره و گواهينامه عدم پرداخت آن كه بدوا تقاضاى صدور قرار تامين خواسته نيز 
نموده كه به شرح دادنامه شماره 394—940-94/6/5 قرار تامين خواسته صادر گرديد . نظر به اين كه 
وجــود اصــل چك هاى موضوع دعــوى و گواهينامه هاى عدم پرداخت آن هــا در يد خواهان كه كپى مصدق 
آن ها ارائه و ضميمه دادخواســت گرديده داللت بر اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان به مطالبه و 
دريافــت آن از خوانــده دارد و خوانده وجه چك را در وعده در بانك محال عليه كارســازى نكرده و دليلى بر 
پرداخــت آن وجــود ندارد و با وصف دعــوت از آدرس و اقامتگاه بانكى و دعوت از طريق نشــر آگهى حاضر 
نشــده و دفــاع و ايــرادى در مقابل دعوى خواهان از خــود به عمل نياورده دادگاه دعــوى خواهان را وارد و 
ثابت تشخيص مستندا به ماده 313 ق تجارت و مواد 198و515و519 ق آ د م حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت هشتادوهشــت ميليون ريال اصل خواســته و 2,483,500 ريال هزينه دادرســى و ابطال تمبر 
قانونى تصويق اوراق قضايى و پرداخت 250,000 ريال هزينه انتشــار آگهى و نيز خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ مطالبه تا زمان پرداخت برمبناى شاخص اعالمى بانك مركزى(كه در زمان اجرا قابل محاسبه خواهد بود 
)در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخوهى و 
درخواست رسيدگى مجدد در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف همين مدت قابل درخواست 
تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد((( يك بار در روزنامه كثيراالنتشار(مركز يا محلى) منتشر 
مى گردد تا ضمن ابالغ به خواندگان مذكور از مفاد آن مطلع و جهت دريافت دادنامه و مالحظه شــرح آن در 
دفتر اين دادگاه حاضر شــده و اصل دادنامه را دريافت نمايند.حكم صادره از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
بيســت روز قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه 
هاى تجديدنظر اســتان مى باشــد.بديهى اســت پس از اتمام مهلت هاى مذكور حكم صادره قابليت اجرا را 

خواهد داشت.م/الف
     رييس شعبه دوم دادگاه حقوقى رامسر-سيد رضا رادفر

دادنامه
پرونــده:9609981213800730 متهم: محمد زمانــى با كفالت محمدرضا عليزاده ف مهدى ((رأى 
دادگاه)):به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب آمل محمد زمانى ف ممى متولد 1344 
متاهل و فاقد سابقه كيفرى در اين پرونده متهم است به استعمال مواد مخدر از نوع شيشه و نگه دارى 
شيشــه به ميزان پنج سانت ،دادگاه باتوجه به محتويات پرونده-گزارش تنظيمى از مرجع انتظامى-كشف 
مواد مخدر از متهم و برگ توزين تنظيمى ضم پرونده –دفاعيات متهم در دادسرا و دادگاه بزه انتسابى به 
متهم را به اســتناد بند 2 از ماده 19 و بند 2 از ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 با اصالحيه 
سال 89 محرز دانسته متهم موصوف را با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 92درخصوص 
استعمال شيشه به پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدى در حق دولت و تحمل هفتادوچهارضربه شالق و 
درخصوص نگه دارى شيشه به پرداخت يك ميليون ريال جريمه نقدى در حق دولت و تحمل پنجاه ضربه 
شــالق و ضبط مواد مخدر مكشــوفه به نفع دولت محكوم مى نمايد.رأى صادره حضورى و ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1942
رييس دادگاه انقالب آمل-مرتضى مهدوى

دادنامه
پرونــده:9609981212600612 متهــم: پرويــز داودى ف محمــود ((رأى دادگاه)):بــه موجــب 
كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى وانقالب آمل پرويز داودى ف محمود 26 ســاله متاهل و فاقد 
سابقه كيفرى در اين پرونده متهم است به استعمال ترياك و نگه دارى شيره ترياك به ميزان پنجاه سانت 
،دادگاه باتوجــه به محتويات پرونده-گزارش تنظيمى از مرجع انتظامى-كشــف مواد مخدر از متهم و برگ 
توزين تنظيمى ضم پرونده –دفاعيات متهم در دادسرا و دادگاه بزه انتسابى به متهم را به استناد بند يك 
از ماده 5 و 19 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 با اصالحيه سال 89 محرز دانسته متهم موصوف 
را با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 92درخصوص استعمال ترياك به پرداخت پنج ميليون 
ريال  جريمه نقدى در حق دولت و تحمل هفتادوچهارضربه شــالق و درخصوص نگه دارى شــيره ترياك به 
پرداخت يكصدهزار ريال جريمه نقدى در حق دولت و تحمل يك ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مكشوفه 
به نفع دولت محكوم مى نمايد.رأى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1941
رييس دادگاه انقالب آمل-مرتضى مهدوى

آگهى
پرونده:9609981213900767 شــاكى:عباس راه خفته ف قلى متهم: عزيزاله رستمى ف عبداله 
((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى وانقالب آمل عزيزاله رستمى ف عبداله 
45 ســاله متاهل و داراى ســابقه كيفرى در اين پرونده متهم است به استعمال مواد مخدر از نوع شيشه 
،دادگاه باتوجه به محتويات پرونده-گزارش تنظيمى از مرجع انتظامى–دفاعيات متهم در دادسرا و دادگاه 
بــزه انتســابى به متهم را به اســتناد بند 2 از ماده 19 قانون مبارزه با مــواد مخدر مصوب 76 با اصالحيه 
ســال 89 محرز دانســته متهم موصوف را به پرداخت ده ميليون ريال جريمه نقدى در حق دولت و تحمل 
هفتادوچهار ضربه شالق محكوم مى نمايد.رأى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1940
رييس دادگاه انقالب آمل-مرتضى مهدوى

دادنامه
پرونده:9609981985400099 شــاكى:جابر شــكرى ارزفونى ف دوســتعلى متهمين:1-عيسى 
آذريان ف عباس2-حســن صالحى پور3-مهدى كيخا ف حســن4-ميالد سرگلزايى ف حسين 5-على زايى 
اتهام: تخريب ((رأى دادگاه)):برابر كيفرخواست شماره 9610431985000584 – 96/6/31 صادره از 
دادسراى عمومى و انقالب مياندرود مهدى كيخا ف حسن فعال متوارى اهل و ساكن روستاى اسالم آباد فاقد 
سابقه كيفرى متهم است به تخريب عمدى خودروى موضوع شكايت شاكى براساس مجموع اوراق پرونده 
شاكى مدعى است در ساعت حدود يك شب در حال عبور از اسالم آباد به شركت دشت جاويد بوده كه عده 
اى از متهمين جلوى وى را گرفته و با خودرويش از مسير اصلى منحرف شده سپس متهم مبادرت به تخريب 
شيشه جلو و چراغ جلو و سقف ماشين وى نموده و صورتجلسه مشاهدات مامورين مرجع انتظامى داللت بر 
اثبات ادعايش مبنى بر تخريب خودروى وى داشته و متهم على رغم احضار در جلسات تحقيقاتى به منظور 
دفاع از اتهام انتسابى يا بيان عذر موجه اش حاضر نگرديده لذا دادگاه اتهام انتسابى را وارد تشخيص و 
به استناد ماده 677 قانون مجازات اسالمى ايشان را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم و اعالم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه دادگاه و پس از آن 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رضايى-رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى مياندرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدابراهيم كريمى ولوجائى ف نورعلى
خواهان ســيد وحيد رمضانى الريمى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد ابراهيم كريمى ولوجائى 
به خواســته خلع يد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به السه 9609981984200437 شعبه دوم دادگاه 
عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رســيدگى 97/7/8 ســاعت 11 تعيين گرديدكه حســب دســتور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى حصر وراثت
خانم نسرين غالمپور ف محمد به شرح درخواستى كه به شماره 3/382/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محمد غالم پور اسطلخى ف 
رحمت ش ش 3 صادره صومعه ســرا در تاريخ 97/4/1 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-رقيه دانايى ف نظر محمد ش ش 33 همســر دائمى متوفى 
2-على غالم پور ش ش 300   3-نسرين غالم پور ش ش 27   4-مريم غالم پور اسطلخى ش ش 164   
5-ســكينه غالم پور اســطلخى ش ش 84   6-ســمين غالم پور اســطلخى ش ش 972   7-ليال غالم پور 
اســطلخى ش ش 3359 فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبــور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

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

دادنامه
پرونده:9209982011401419 و 9209982011401417 دادنامه:9609972011401561 
شكات:1-جهاد كشاورزى محمودآباد ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام حسن ايزدى و مهناز تقى زاده مبنى 
بر تغيير غيرمجاز كاربرى زمين كشاورزى موضوع شكايت اداره جهاد كشاورزى محمودآباد كه اداره شاكى 
اعالم داشته متهمين مقدار به ترتيب 20 متر و 21 مترمربع از اراضى كشاورزى واقع در روستاى ميرده 
سفلى را تبديل و تغيير كاربرى داده لذا درخواست رسيدگى دارد.دادگا باتوجه به گزارش مامورين جهاد 
كشاورزى،عدم دفاع موثر از سوى مشتكى عنه و نامه اداره بنياد مسكن انقالب اسالمى محمودآباد مبنى بر 
اين كه محل خارج از طرح هادى مصوب بوده و داراى كاربرى زراعى مى باشد اتهام انتسابى را محرز دانسته 
و به اســتناد مواد 1و3 قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغات مصوب 1374 با اصالحات بعدى حكم به 
محكوميــت متهم اول به پرداخت 6,000,000 ريال و متهم دوم 4,200,000 ريال جزاى نقدى(باتوجه به 
ميزان مســاحت تغيير كاربرى شــده و قيمت روز زمين با كاربرى جديد)و قلع و قمع و اعاده وضع به حالت 
ســابق را صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين 

شعبه و ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
على قلى زاده-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى بخش سرخرود

آگهى حصر وراثت
آقاى على شلى ف فيض اله به شرح درخواستى كه به شماره 332/97/ش ح2 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان فيض اله شلى ف رمضان ش 
ش 2 ت ت 1310/3/10 صادره تنكابن در تاريخ 95/10/11 در شهرستان تنكابن   بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســن رجبى فرد ش ش 2 ت ت 1336/4/4   2-على 
شــلى ش ش 174 ت ت 1340/3/7   3-خديجه شــلى ش ش 4 ت ت 1342/4/6   4-زبيده شلى ش 
ش 166 ت ت 1344/6/2   5-آذر شــلى ش ش 189 ت ت 1346/10/18 همگى فرزند فيض اله-

فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم مجتمع قضايى شوراى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على ابراهيمى ملك آبادى
ش بايگانى شعبه:970232 خواهان عباس شمشيرى دادخواستى به طرفيت خوانده على ابراهيمى 
ملك آبادى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000232 
شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/6/3 ساعت 9  تعيين گرديد . حسب دستور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا  خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شركت پوشاك پردازان رنگارنگ اوتى به مديريت مريم ورمزيار
ش بايگانى شعبه:970261 خواهان بهنام ملكى با وكالت سميه ناصرى صديق دادخواستى به طرفيت 
خوانده شــركت پوشاك پردازان رنگارنگ اوتى به مديريت مريم ورمزيار به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
چهارميليون تومان به شــرح يك فقره چــك بانك صادرات به شــماره 363723-96/10/6 مطرح كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982074100260 شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رســيدگى97/6/5 ســاعت 9:30  تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-منيژه طيبى

اجراييه
ش پ :11/96/31 محكوم له:زهره مطلبى با وكالت ســيد عبداله موســوى محكوم عليهم:1-ايوب 
نوروزى 2-مهدى رستمى2-حســينعلى اله خيلى 1-ســارى روســتاى معلم كالسفلى2-مجهول المكان به 
موجب رأى 232-96/4/27 شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم 
اند به پرداخت تضامنى يكصدوبيســت ميليــون ريال به عنوان اصل خواســته و 565,000 ريال هزينه 
دادرســى و 4,080,000 ريــال (چهارميليون هشــتادهزارريال) بابت حق الوكالــه مرحله بدوى هم چنين 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/12/20 تا زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص 
ســاالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شــود در حق خواهان صادر و  پرداخت 6,000,000 ريال در حق 
دولت.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ 
اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغيه
9609987423300863- مشــخصات ابالغ شونده حقيقى: على اكبر افشون فرزند بندر مجهول 
المــكان ، مهلت حضــور از تاريخ ابالغ:10 روز ، محل حضــور: دنا خيابان معاد مجتمع ادارات دادگســترى 
شهرســتان دنــا ، مهلت حضور: 30 روز ، نوع علت حضور: اداى توضيح بــه عنوان متهم به اتهام 1- ايراد 
ضرب و جرح عمدى با چاقو 2- مشــاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى 3- مشاركت در تخريب خودرو 4- 
مشاركت در سرقت دوربين عكاسى و دو ميليون وجه نقد ريال با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه 
به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
وفق تبصره ماده 48 ق آ ك متهم مى تواند يك نفر وكيل دادگسترى به همراه داشته باشد. توجه: پس از 
دريافت اين ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى 
در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و 
ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد . چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) 
دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به 

نزديكترين واحد قضائى مراجعه نماييد.
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دنا

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقايان ابراهيم صالحى سربيژن و هوشنگ نصرت 
آبادى فرزند ابوالحسن

خواهان آقاى قاســم اســكالى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى هوشــنگ نصرت آبادى و آقاى 
ابراهيم صاحلى سر بيژن به خواسته انتقال سند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709985457100124 شــعبه 1 شوراى حل اختالف شهرســتان چابهار ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/7 ســاعت 18/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار  آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/85
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثت محمد رضا مقدم فرزند حســن داراى شناســنامه شــماره 4051 
صادره از زاهدان به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 970239 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســبحان مقدم فرزند محمدرضا به شــماره 
ملــى 3612496573  در تاريــخ 1396/6/24 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر پدر متوفى 2- افسانه جمال زهى 
مقدم فرزند حميدرضا به ش ش 742 صادره ســراوان (مادر متوفى) ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 
نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/1025
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خديجه كردزابلى فرزند قاســم به ش ش 733 به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شــده به كالســه 9709985500900268 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت 
نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان محمد اســالم كرد فرزند يحيى بــه ش ش 1372 در اقامتگاه 
دائمــى خــود در تاريخ 97/3/24 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- خواهان 
با مشــخصات ســجلى فوق الذكر همســر متوفى 2- يوســن كرد به ش ش 3612004220 -3- محمد 
كــرد به ش ش 3613777592 -4- فاطمه كرد بــه ش ش 3612184733- 5- طيبه كرد به ش ش 
3613071381- 6- هدى كرد به ش ش 3614297144- 7- هاجره كرد زابلى فرزند كريم به ش ش 
10 مادر متوفى 8- يحيى كرد فرزند دوست محمد به ش ش 1028 پدر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1022
 مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى مراد بخش حسين پور داراى شناسنامه 5259252632 به شرح دادخواست به كالسه 77/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ياســر حسين پور 
بشناســنامه 3640110218 در تاريخ 97/4/3 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مراد بخش حسين پور فرزند بارك ش ملى 5259252632 
پدر متوفى 2- معراج حســين پور فرزند ياســر ش ملى 7010234612 پســر متوفى 3- سراج حسين 
پــور فرزند ياســر ش ملــى 7010151156 پســر متوفى 4- حديثه حســين پور فرزند ياســر ش ملى 
3641987121 دختر متوفى 5- خنســا حسين پور فرزند ياســر ش ملى 3641890993 دختر متوفى 
6- گل النســاء چارچارى فرزند احمد ش ملى 3640410191 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم عايشه راى زن داراى شناسنامه 3651182789 به شرح دادخواست به كالسه 78/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حفيظ هوت زاده بشناسنامه 
3640263588 در تاريخ 97/2/29 در آخرين اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- عايشه راى زن فرزند شيران ش ملى 3651182789 مادر متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به 

اين شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى عليرضا چاهه داراى شناســنامه شــماره 0780089693 به شرح دادخواست 
به كالســه 13/97/277 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان آغــا بى بى چاهه به شناســنامه 646 در تاريــخ 96/2/20 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفتــه و ورثــه حين الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-عليرضا چاهه فرزند اســداله ش 
ش0780089693 متولــد1368 فرزند2-زهــرا چاهــه فرزنــد اســداله ش ش256 متولد1366 
فرزنــد3- ربابــه چاهه فرزند اســداله ش ش999 متولــد1354 فرزند4-رقيه بيگــم چاهه فرزند 
اســداله ش ش976 متولــد1349 فرزند5-مريــم چاهــه فرزنــد اســداله ش ش23 متولد1343 
فرزند6-عباسعلى چاهه فرزند اسداله ش ش906 متولد1346 فرزند7-محمد چاهه فرزند اسداله 
ش ش1085 متولد1356 فرزند8-ليلى چاهه فرزند اسداله ش ش998 متولد1352 فرزند-ورثه 
ديگــرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد مــاده 362 ق امور 
حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از 

تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى حصر وراثت
خانم شــهين كاظمى دينه رودى ف موسى به شرح درخواســتى كه به شماره 3/121/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان موسى كاظمى 
دينه رودى ف قاســم ش ش 93 صادره تنكابن در تاريخ 94/9/19 در شهرســتان تنكابن-بخش نشــتا  
بــدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-يوســف ش ش 282   2-كامبيز 
ش ش 497   3-شــهروز ش ش 481   4-شــهرام ش ش 482   5-شــهين ش ش 305   6-منيژه ش 
ش 392   7-پوران ش ش 69 همگى كاظمى دينه رودى ف موسى –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا 
پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نشتارود-شهاب لهراسبى

آگهى ابالغيه
9609987423300863- مشــخصات ابالغ شونده حقيقى: احسان افشون مجهول المكان ، مهلت 
حضور از تاريخ ابالغ:10 روز ، محل حضور: دنا خيابان معاد مجتمع ادارات دادگسترى شهرستان دنا ، مهلت 
حضور: 30 روز ، نوع علت حضور: اداى توضيح به عنوان متهم به اتهام 1- مشاركت در ايراد ضرب و جرح 
عمدى 2- مشاركت در تخريب خودرو 3- مشاركت در سرقت دوربين عكاسى و دو ميليون تومان وجه نقد 
موضوع شــكايت آقاى جابر پور جمالى با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد 
ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد. وفق تبصره ماده 48 
ق آ ك متهم مى تواند يك نفر وكيل دادگسترى به همراه داشته باشد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه 
، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و 
استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از 
طريق سامانه اقدام نماييد . چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده 
ايد جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترســى به نزديكترين 

واحد قضائى مراجعه نماييد.
شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دنا

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: مهرى شهرابى (عبداهللا قادرى و روح اهللا گلى) مجهول المكان ، ،مشخصات 
محكوم له: زهره جعفرى منش به نشانى امير كبير مبل كارگر نوروز 6 ، به موجب راى غيابى شماره 1046 
تاريخ 96/12/28 حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت تضامنى : پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت اصل خواســته (چك شــماره 901722-85/10/10) و پرداخت خســارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد لغايت اصل چك در حق خواهــان و اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آيين 
دادرســى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 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 قسمت اجرا 

تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمساحت 110/40 مترمربع بشماره 8373 فرعى از 71 اصلى واقع 
در جيالرد ذيل ثبت و صفحه 298 دفتر جلد 554 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 0092372 بنام آقاى 
احمد يوسفى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود 
در ذيل آن بشــماره 8665 و 8666- 1397/4/5 بگواهى دفترخانه 30 دماوند رسيده مدعى است كه 
سند مالكيت آن بعلت اسباب كشى مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق 
را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. 
از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند 
معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از 
ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى 

صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5305
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى( شرح روزنامه)
شكات آقاى كرم يوسفى منش فرزند آقاجان و خانم نازنين يوسفى فرزند كرم شكوائيه اى عليه متهم 
ساالر رشيدى آزاد فرزند رستم به اتهام تهديد به قتل و توهين از طريق فحاشى تقديم دادسراى عمومى 
وانقالب شهرســتان كنگاور نموده كه با كيفرخواست شماره 9710438370200049 جهت رسيدگى به 
شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان كنگاور واقع در استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهيد 
چمران ابتداى شــهرك مهردشــت ارجاع و به كالســه 9609988374300333 ثبــت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1397/5/30 و ساعت 8/30 صبح 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواســت را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رضا مقدم فرزند حسن داراى شناسنامه شماره 4051 صادره 
از زاهدان به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 970238 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سديس مقدم فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 
3613705028 صــادره زاهدان در تاريــخ 1396/6/24 در اقامتگاه دائمى خــود بدرود حيات گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر پدر متوفى 2- افسانه 
جمال زهى مقدم فرزند حميدرضا به ش ش 742 صادره سراوان (مادر متوفى) ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت 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 شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1026
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان


