
11 د  وشنبه  15 مرداد 1397  شماره 4809  آگهی
آگهى وقت رسيدگى

در اجــراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به احســان گمار فرزنــد عليرضا كه در پرونده 
كالسه 970306 به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و توهين با اشخاص عادى موضوع شكايت خانم مريم عبدالملكى 
، زهره عبدالملكى و فاطمه عبدالملكى و ايراد صدمه عمدى منتهى به نقص عضو و توهين به اشخاص عادى موضوع 
شكايت معصومه عبدالملكى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/6/21 راس ساعت 
10/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم 

حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1028
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شاكى اسمعلى امامعلى شادفر شكايتى با طرفيت متهم شركت بازرگانى صبح جانبازان به اتهام عدم اجراى راى 
اداره كار تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو 
شــهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 
970320 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/6/19 ساعت 9/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن متهم و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/1042
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت احمد شمائى فرزند باباجان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300319 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
زهــرا تيماس در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1390/3/1 بــدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- احمد شمايى فرزند باباجان به ش ش 262 فرزند 2- بهجت فرشته چهر فرزند باباجان به ش ش 43 
فرزنــد 3- مملكــت  تيماس فرزند باباجان به ش ش 321 فرزند 4- نزاكت تيماس فرزند باباجان به ش ش 320 
فرزند ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

                                                        رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى عبدعلى پيشانى دار داراى شناسنامه شماره 218 به شرح دادخواست به كالسه 970167 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على حسن پيشانى دار به شماره شناسنامه 
41 در تاريخ 1396/7/13 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- بسى سلمانى پور كريك فرزند عباسعلى ت ت 1319 ش ش 6 صادره از بويراحمد همسر متوفى 2- عبدعلى 
پيشــانى دار فرزند على حســن ت ت 1342 ش ش 218 صادره از بويراحمد پسر متوفى 3- نذرعلى پيشانى دار 
فرزند على حســن ت ت 1352 ش ش 580 صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- كلبعلى پيشــانى دار فرزند على 
حســن ت ت 1337 ش ش 456 صادره از بويراحمد پســر متوفى 5- على پيشــانى دار فرزند على حســن ت ت 
1355 ش ش 344 صادره از بويراحمد پســر متوفى 6- محمد على پيشــانى دار فرزند على حســن ت ت 1356 
ش ش 345 صادره از بويراحمد پسر متوفى 7- سلبعلى پيشانى دار فرزند على حسن ت ت 1339 ش ش 457 
صادره از بويراحمد پســر متوفى 8- همى بس پيشــانى دار فرزند على حســن ت ت ت1347 ش ش 579 صادره 
از بويراحمد دختر متوفى 9- خيرى پيشانى دار فرزند على حسن ت ت 1341 ش ش 5 صادره از بويراحمد دختر 
متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/97/62
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم الهام يعقوبى فرزند غالم محمد
خواهان آقاى ســيد عابدين رضا بيگى دادخواســتى به طرفيت خوانده 1- الهام يعقوبى 2- فرهاد پدرام به 
خواسته كالهبردارى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315900495 شعبه 107 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 10/00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1027
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: عزيزاله براهوئى فرزند نادر به نشــانى سيستان و بلوچستان زاهدان خ 
سعدى 54 سرابش درب آبى رنگ ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: سياوش سعادتى بوتان فرزند غالمحسين 
، محكوم به: به موجب دادنامه شــماره 9709975500700040 مورخ 97/2/5 شــعبه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرســتان زاهدان محكوم عليه ملزم اســت به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم و انتقال سند خودرو 
پژو 405 مدل 1379 به شماره انتظامى 42-321ق21 به نام خواهان و نيز پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه و پنج 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له ضمنا پرداخت حق االجرا بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم 
عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در 
اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد 
واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى 
محكــوم عليه از اعالم كامل صــورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. 
(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال 
مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه 
از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/1218
قاضى شوراى حل اختالف شماره 7 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى سنائى نژاد فرزند عباسعلى
خواهان خانم زهرا انصارى مقدم فرزند محمد على دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى سنائى فرزند 
عباسعلى به خواسته مطالبه نفقه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985501200078 
شعبه 12 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/25 ساعت 
8/30 تعيين كه حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 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 رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. جهت اســتماع گواهى گواهان حضور يابيد. 

م الف/1169
 مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت تهمينه جوكار موردراز فرزند اسمعيل به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9709987430300369 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان اسمعيل جوكار مور دراز در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1395/6/31 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- اهللا رحم جوكار موردراز فرزند اســمعيل به ش ش 423 فرزند 2- ســيد غظنفر 
جوكار موردراز فرزند اســمعيل به ش ش 424 فرزند 3- مظفر جوكار مور دراز فرزند اســمعيل به ش ش 560 
فرزند 4- عســكر جوكار مور دراز فرزند اســمعيل به ش ش 740 فرزند 5- حاتم جوكار موردراز فرزند اسمعيل 
به ش ش 965 فرزند 6- ســيد عنايت اهللا جوكار مور دراز فرزند اســمعيل به ش ش 32 فرزند 7- كافى جوكار 
مور دراز فرزند ســيد اســمعيل به ش ش422 فرزند 8- سيد آفتاب جوكار مور دراز فرزند سيد اسمعيل به ش 
ش 425 فرزنــد 9- تهمينه جوكار مور دراز فرزند ســيد اســمعيل به ش ش 561 فرزنــد 10- فريده جوكار مور 
دراز فرزند ســيد اســمعيل به ش ش 964 فرزند 11- خاتون داودى چنارســتان فرزند سيد اسمعيل به ش ش 
6 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهدى جالل زائى فرزند مهراب داراى شناسنامه شماره 3323 صادره از زابل 
به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالســه 970277 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان شــاه پرى فزون قدم فرزند عباس به شناســنامه 20319 صــادره زاهدان در 
تاريــخ 1377/10/21 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضــى با مشــخصات فوق الذكر فرزند متوفيه 2- ملنگ جالل زائى فرزند مهــراب به ش ش 1213 صادره 
زابــل فرزنــد متوفيه 3- محمود جالل زائــى فرزند مهراب به ش ش 3531 صادره زابــل فرزند متوفيه ، اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/1209
  قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

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

برابر راى شماره 139760301053001531 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى احمدرضا آقامحمدى فرزند على بشــماره شناسنامه 1935 صادره از رى در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3500 مترمربع پالك 90 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رســمى احمدرضا آقا محمدى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/5/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30 - م الف/2179
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139760301053001534 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمودرضا آقامحمدى فرزند على بشماره شناسنامه 1809 صادره از رى در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 3500 مترمربع پالك 90 فرعى از 166 اصلى واقع در قوچ حصار خريدارى 
از مالك رســمى محمود رضا آقا محمدى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/5/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/30 - م الف/2180
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 450 مترمربع بشماره 862 فرعى از 56 اصلى  واقع در مشاء 
كه ذيل ثبت و صفحه 185 دفتر جلد 130 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 81334 بنام آقاى ابوالقاسم مدنى 
اشكذرى صادر و تسليم گرديده است. سپس آقاى مسعود مدنى اشكذرى طبق وكالتنامه 1393/2/7-123285 
دفترخانه 109 تهران از جانب مالك مذكور با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 
73563-1397/2/9 بگواهى دفترخانه 302 تهران رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت سرقت مفقود 
گرديده اســت و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. 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 ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل سند 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/5362
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى وقت اجراى قرار تحرير تركه
ش پ:3/97/333 بدين وســيله اعالم مى نمايد به موجب درخواســت زهــره زارع محمدى ف حبيب ا... به 
طرفيت ابوالقاسم دروارى قرار تحرير تركه مرحوم سميه كرياسيرن ف محمدابراهيم طى شماره 970307 شوراى 
حل اختالف صادر و وقت اجراى قرار ســاعت 9 صبح تاريخ 97/6/21 ( يك تا ســه ماه)تعيين گرديده است لذا از 
ورثه و نمايندگان قانونى آنها ،بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه حقى بر ماترك دارند دعوت مى 
شود در محل مذكور در اين شورا واقع در شهرستان سارى با  آدرس ميدان امام جنب ك حسينيه عاشقان مجتمع 

شوراى حل اختالف حاضر شوند.عدم حضور مدعوين مانع اجراى قرار نخواهد بود.م/الف
دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت كل 7677/16 مترمربع بشماره 
167 فرعــى از 89 اصلى  واقع در همند آبســرد كه ذيل ثبت و صفحه دفتــر الكترونيكى 20301058004458 
داراى سند مالكيت چاپى بشماره 697089 بنام خانم پرى منصوريان صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده 
با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشــماره 11436-1396/4/27 بگواهى دفترخانه 3 
دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 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 ســند معامله 
باين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس ســند 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/5363 
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

ابالغيه 
با عنايت به شكوائيه خانم فرزانه خاكزاد فرزند عباس به طرفيت آقاى احمد پور شاه آبادى فرزند اصغر و خانم 
زهرا زمانى فرزند سليمان مبنى بر شكستگى در ايراد ضرب و جرح عمدى و كيفر خواست به شماره 978101621 
صادره از دادسراى شهرستان كرمان و ارجاع پرونده به شعبه هفتم كيفرى دو و ثبت به كالسه 970395 و تعيين 
وقت آن براى مورخه 1397/8/12 ســاعت 12 ظهر لذا در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى به متهم 
موصوف ابالغ ميگردد . تا در جلسه رسيدگى مذكور در شعبه هفتم كيفرى دو واقع در بلوار 22 بهمن حاضر و ضمن 

دفاع از خود آدرس دقيق خود را به اين دادگاه اعالم نمايد . م.الف: 969 
 مدير دفتر شعبه هفتم كيفرى دو كرمان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد جرجندى مقدم درزران فرزند عزيز 
خواهان خانم مريم ساالرى فرزند سعيد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد جرجندى مقدم درزران فرزند 
عزيز به خواسته اثبات مالكيت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983410600822 
شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/24 ساعت 8:30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشــار 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: 970
 مدير شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان كرمان

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى حسن قاسمى فرزند محمد فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه آقاى على ثابتى فر فرزند 
على اكبر دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ هشتصد و هشتاد هزار تومان به انضمام تاخير تاديه و ديگر هزينه 
ها و خســارات دادرسى به طرفيت شــما به شعبه 2 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 93/31ثبت و به 
موجب راى شــماره 24/200 مورخ 93/11/29 بخواســته فوق محكوم گرديده ايد. مراتب يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى مى شود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشار قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 

قابل اعتراض در محاكم عمومى سبزوار مى باشد. 
دبير شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ تامين خواسته به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به شركت پاكل زمرد ايالم فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه آقاى على ثابتى فر فرزند على اكبر 
مبنى بر قرار تامين خواسته معادل 100/000/000 ميليون ريال مستند به يك فقره چك بشماره 1969813 ل 9 
و بدون نياز خسارات احتمالى طبق ماده 108 قانون آئين دادرسى مدنى قرار تامين خواسته معادل 100/000/000 
ميليون ريال از اموال بالمعارض و خارج از مستثنيات خوانده در شعبه9 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 
9/97/274 و بموجب راى شماره 69-261-97/4/27 مى باشد. مراتب يكنوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 

ميشود.اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در همين شورا مى باشد.
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى حصر وراثت
آقاى بهنام ابراهيم پور ف مختار ش ش 992 صادره محمودآباد به استناد استشهاديه محلى و گواهى فوت و 
تصوير شناسنامه ورثه درخواستى ساكن محمودآباد تقديم اين شورا نموده چنين اشعارداشته كه شادروان مختار 
ابراهيم پور ف عباس ش  ش6 در تاريخ 95/11/17 در اقامتگاه دائمى خود محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محرم بانو ابراهيمى ف بابا ش ش 1 همسر متوفى2-بهنام ش ش 992  
3- بهروز ش ش 916 هردو ابراهيم پور ف مختار –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
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
عابدى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم محمودآباد

اجراييه
ش پ :9/94/298 محكوم له: خديجه شــابدين محكوم عليه :شركت ياران تجارت كاسپين بامديريت سيد 
اســماعيل احسانى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 386-94/1/29 شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت پنجاه ميليون ريال اصل خواسته هم چنين پرداخت 165,000 
ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/8/11 تا اجراى حكم با رعايت تناسب 
شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد.نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به 
اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكــوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد 
در غيــر ايــن صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :23/94/17محكــوم لــه: بانك قرض الحســنه رســالت با نماينــده حقوقى مصطفــى جانبازى محكوم 
عليهم:1-رودابه صمدى2-اكبر شجرى –مجهول المكان به موجب رأى شماره 257-94/6/18 شعبه 23 شوراى 
حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت پنجاه  ميليون ريال اصل خواسته و مبلغ 
سيصدوچهل و پنج هزارريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 94/1/19 تا اجرا 
در حق خ واهان صادرمى گردد.ضمنا هزينه نيم عشــر دولتى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد 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 19 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد با وكالت مريم قادى پايين رودپشتى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت1-حسين 
عاليشــاه ف عزت اهللا 2-مرادعلى بابايى ف مهرعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/97/67 شوراى 
ســارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 97/6/20 ساعت 9:30 در شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شركت بشار عمران آب و خاك زاگرس به مديرعاملى محمدباقر انصارى به شماره 
ثبت 2975 

خواهان شــركت كشــت و صنعت كشاورزى پيشگامان كاسپين دادخواســتى به طرفيت خوانده شركت بشار 
عمران آب و خاك زاگرس به مديرعاملى محمدباقر انصارى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و 
به كالسه 9709981984200006 شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رسيدگى 97/8/21 
ســاعت 10 تعيين گرديدكه حسب دستور 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 انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود-بهنام رمضانى سنگسركى

دادنامه
دادنامه شماره 285/97-97/4/20- در وقت فوق العاده جلسه شعبه 8 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر است قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى / خانم 
على كافى زاده فرزند محمود با وكالت آقاى / خانم – به طرفيت آقاى / خانم مهدى صادقى فرزند جواد به وكالت – به 
خواسته مطالبه وجه به ميزان 7/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 544621 مورخ 85/6/19 عهده 
بانك تجارت لتحر به انضمام خسارات دادرسى و خسارت 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 در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه به شماره ... ارسال ننموده و دليلى 
بــر پرداخــت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننمــوده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض 
و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فوق و با عنايت به گواهى 
عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه خوانده امضاى آن از ناحيه 
شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند در 
عين حال نظر به اينكه وجود/ اصل سند/ اصول اسنادى / تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء 
دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته داشــته و نظر به قاعده استصحاب دين و مواد 9و25و26و27 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و مــواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون 
مدنــى و مــواد 249-286-310-311-314 تجارت و مــواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا د 
م و مــاده واحده قانون استفســاريه تبصــره الحاقى ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 7/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 732/500 ريال بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و 
اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست ) و حق الوكاله وكيل/ وكالى انتخابى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه/ وجه ســند /تجارى مســتند دعوى از تاريخ سررســيد چك 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 مزايده 
در پرونده اجراييه كالســه 960189 اجراى احكام مدنى ســيمرغ على قدوسى جهت دريافت طلب خويش از 
ســيد محســن كروندى يك قطعه ملك واقع در كياكال روســتاى ركن كال جنب خ اصلى ابتداى محل به متراژ 2000 
مترمربــع رامعرفــى نموده لذا اين اجرا بنا به درخواســت مال مزبور را توقيــف و از طريق مزايده با حضور نماينده 
اجراى احكام دادگاه شهرستان سيمرغ تحت شرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه شده بدين شرح 
است:به صورت يك قطعه زمين خشكه زارى و داراى چند اصله درخت نارنج بوده كه بنا به اظهارات محكوم له جزئى 
از باغ نارنج محكوم عليه سيد محسن كروندى به مساحت 1200متر در طبيعت به صورت يكپارچه مى باشد و حدود 
اربعه آن نيز از جهت شــمال به طول 40 متر پى اســت به خيابان اصلى از شــرق به طول 50 متر وصل است به باغ 
نارنج محكوم عليه از جنوب به طول 40 متر وصل اســت به باغ نارنج محكوم عليه و از غرب به طول 50 متر ديوار 
بلوكى است به منزل آقاى لطيفيان . در ضمن حسب اظهارات محكوم له ملك مذكور در يد محكوم عليه بوده و تاكنون 
بابت ملك فوق سند رسمى ارائه نگرديده است.مال مذكور در راستاى اعمال ماده 51 قانون اجراى احكام مدنى به 
مقدار مشاعى معادل محكوم به توقيف و در ازاى مبلغ 650,952,500 ريال به فروش مى رسد.1-قيمت كارشناسى 
شده مبلغ 2,000,000,000 ريال مى باشد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى شده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند برنده مزايده محسوب مى شوند و مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادى،فى المجلس از برنده مزايده 
اخد و مابقى آن ظرف يك ماه پس از فروش وصول مى گردد در غير اين صورت مبلغ ده درصد،به نفع دولت ضبط 
خواهد شــد.3-موعد و زمــان فروش 97/6/5  از ســاعت 10 الى 10:30  در دفتر اجــراى احكام دادگاه عمومى 
شهرستان سيمرغ و زمان بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشد.4-كليه هزينه هاى فروش به عهده خريدار 

مى باشد.م/الف97/54
رحمان سالخورده گرمستانى-سرپرست دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده به كالســه 960209 محكوم عليه محمدرضا احمدپناه  به پرداخت تعداد 114 قطعه ســكه تمام 
بهار آزادى و پرداخت مبلغ پنج ميليون و چهارصدو هفتادوپنج  هزارريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل  
مطابــق تعرفــه در حق محكوم له فايزه واحدى با وكالت آقاى روشــن و نيز پرداخت معادل 5 درصد محكوم به بابت 
نيم عشــر در حق دولت محكوم گرديده اســت باتوجه به توقيف زمين محكوم عليه واقعه در روستاى درويش خيل 
خيابان وليعصر خيابان شهيد حسن دهقان خيابان شهدا جنب منبع آب توقيف و توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار 
گرفته است زمين براساس اعالم محكوم له داراى پنج قطعه به شرح ذيل مى باشد :1-قطعه 5 به مساحت 86/30 
مترمربع و با حدود اربعه از شــمال به طول 13 متر به قطعه شــماره 6 از شــرق به طول 6/87 متر به قطعه 10 از 
جنوب به طول 13 متر به قطعه 4 از غرب به طيول 6/78 متر به شــارع عام مفروز 2-قطعه شــماره 6 به مســاحت 
30/89 مترمربع و با حدود اربعه از شمال به طول 13متر به قطعه 7 از شبرق به طول 6/87 متر به قطعه شماره 
10 از جنوب به طول 13 متر به قطعه شــماره 5 از غرب به طول 6/87 متر به شــارع عام مفروز 3- قطعه شماره 7 
به مساحت 30/89 مترمربع  و با حدود اربعه از شمال به طول 13متر به كوچه هشت مترى از شرق به طول 6/87 
متر به قطعه شماره 10 از جنوب به طول 13 متر به قطعه شماره 6 از غرب به طول 87/6 متر به شارع عام مفروز   
4-قطعه 10 به مساحت 97/444 مترمربع و با  حدود اربعه از شمال به طول 84/15 متر به كوچه 8 مترى از شرق 
به طول 62/25 متر به قطعه شماره 9 از جنوب به طول 05/16 متر به منزل و باغ آقاى بابامنفرد و از غر ببه طول 
61/20 متر به قطعات شماره هاى 5و6و7 مفروز 5- قطعه شماره 9 به مساحت 80/317 مترمربع و با حدود اربعه 
از شمال به طول 70/12 متر به كوچه 8 مترى از شرق به طول 36/27 مترمربع به قطعه شماره 8 از جنوب به طول 
70/14 متر به منرل و باغ آقاى بابامنفرد و از غرب به طول 26/62 متر به قطعه شماره 10 مفروز مجوع مساحت 
1030/67 مترمربع و با حدود اربعه از شــمال به طول 40/91 متر به كوچه 8 مترى از شــر قبه طول 27/36 متر 
به قطعه شــماره 8 و از جنوب به طول 43/75 متر به منزل و باغ آقاى بابامنفرد و از غرب به طول 20/61 متر به 
شارع عام مفروز مى باشد.كارشناس رسمى ملك موردنظر را پس از بازديد به  ميزان دو ميليارد و دويست و شصت 
و هفت ميليون و چهارصدوهفتادو چهارهزارريال مورد ازيابى قرار داده است كه نظريه به طرفين ابالغ و در فرجه 
قانونى از اعتراض مصون مانده است لذا اجراى احكام دادگاه عمومى بخش دابودشت بنا به درخواست وكيل محكوم 
له پرونده در نظر دارد ملك فوق را از طريق مزايده حضورى به فروش برساند لذا مزايده در روز چهارشنبه مورخ 
97/5/27 از ســاعت 9 الى 11 در محل اجراى احكام دادگاه عمومى دابودشــت از قيمت كارشناســى شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته خواهد شــد برنده مزايده مى بايست ده درصد مبلغ پيشنهادى را فى المجلس 
پرداخت نمايدو الباقى با ظرف مدت يك ماه توديع نمايد.در غير اين صورت ده درصد مبلغ پيشنهادى به نفع  دولت 
ضبط و مزايده تجديد مى گردد. طالبين و خريداران مى توانند تا پنج روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجرا 

از مورد مزايده بازديد به عمل آورند . م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگاه دابودشت-وليان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى بيداهللا مقرى رئوف فرزند امان اله
خواهان آقاى غالم ربانى گرگيج فرزند سليم دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى بيداهللا مقرى رئوف فرزند 
امان اله به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو هيونداى مدل 2008 به رنگ مشكى به شماره انتظامى 21 ايران 
244و49 مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709985501600183 شوراى حل اختالف 
شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/10 ساعت 
09/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1213
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرستان زاهدان

مفقودى
آقــاى ناصر ســلطان پور فرزند حبيب اله به شــماره ملــى 2030924301 مالك خودروى ســوارى 
سيســتم پژو تيپ 405 جى ال ايكس آى 8/1 به رنگ خاكســترى-متاليك مدل 1384 به شماره موتور 
1036746 و شــماره شاسى  14258812 به شــماره پالك 69-125 و 94 بعلت فقدان اسناد فروش 
(ســند كمپانى) تقاضاى رونوشــت المثنى سند خودروى مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه احدى ادعايى 
درخصــوص خود روى فــوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقــع در كيلومتر5 جاده 
ســارى به نكا جنب شــركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

راى قاضى شورا
درپرونده شــماره بايگانى 960655 كالســه 9609987157300635 شــعبه ســوم شوراى حل 
اختالف شهرســتان گنبــد كاووس درخصوص دعوى على عيــدى به طرفيت 1- على كيكاوســى 2-جاويد 
ســعادت بيــان به خواســته مطالبه وجه به مبلغ يكصد و ســى و ســه ميليون و ســيصد هــزار ريال بابت 
صدوريك فقره چك به شماره 516310 و تاريخ 96/04/25 عهده بانك ملى با احتساب هزينه دادرسى 
و خســارت تاخيــر تاديه، بــا التفات به محتويــات پرونده و نظر بــه اينكه وجود اصل چــك و گواهى عدم 
پرداخــت در يــد خواهان داللــت بر مديونيت صــادر كننده آن و بقاى دين و اشــتغال ذمــه خواندگان و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و خواندگان دعوى عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حضور 
نيافتــه انــد و دليلى بر پرداخت دين يــا برائت ذمه خويش اقامــه و ارائه ننموده اند و مســتند ابرازى 
خواهان مصون از ايراد و تكذيب باقى مانده است فلذا با توجه به موارد معنونه و با استحصاب بقاى دين 
و با توجه به نظريه مشورتى اعضاى شورا دعوى خواهان را ثابت و مسلم دانسته و مستندا به مواد 310 
و313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و522 و 515 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح صدور چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ -/133/300/000 ريال بابت اصل خواســته و نيز مبلغ ســه ميليون و چهارصد و هشتاد 
هزار ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخيرتاديه از زمان سررســيد 96/04/25 لغايت 
زمان وصول درحق خواهان صادر و اعالم مى دارد، راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع مى باشد و سپس ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديد نظرخواهى 

درمحاكم عمومى و حقوقى شهرستان گنبدكاووس مى باشد.
 مهدى پور ساداتى-قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى حصر وراثت
خانم پونه اكرامى ســوركى ف على اكبر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970197 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان هاجر اسديان سوركى 
ف محمود ش ش 3145 صادره ســارى در تاريخ 97/4/23 در شهرستان دامغان  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محمود اســديان ســوركى ف باقر ش ش 1662 پدر متوفى2-
رقيــه جمشــيد ف شــعبانعلى ش ش 217 مــادر متوفى3-پونــه ش م 2080873490    4-پروين ش م 
208026931   5-پــدرام ش م 2081008580   همگــى اكرامى ســوركى ف على اكبر-فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/66
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم پونه اكرامى ســوركى ف على اكبر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970220 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان پدرام اكرامى سوركى 
ف على اكبر ش م 2081008580 صادره ســارى در تاريخ 97/4/23 در شهرســتان دامغان  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-حســين اكرامى سوركى ف رحيم ش ش 1568 پدر 
متوفى2-رشيده كرامتى سوركى ف محمد ش ش 1715 مادر متوفى3 -پونه اكرامى سوركى ف على اكبرش 
م 2080873490  خواهر متوفى  4-پروين اكرامى سوركى ف على اكبر ش م 208026931   خواهر متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/65
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

دادنامه
شــماره پرونده: 7/742/96 ، شــماره دادنامــه: 218/97 - تاريخ رســيدگى: 1397/4/13 ، تاريخ 
97/4/13 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف كاشــان بتصدى امضاء كننده ذيل 
تشــكيل است پرونده كالسه 742/96 تحت نظر است قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى بانك 
مهر اقتصاد با نمايندگى آقاى عليرضا زمانى با وكالت خانم فاطمه ساعتى به طرفيت  آقايان 1- محمد مجتبى 
نجارى 2- على عابدين زاده سارى به خواسته مطالبه وجه به ميزان 67/000/000 ريال بابت بخش وجه چك 
شــماره 1453/002001/54 به تاريخ 1395/5/6 عهده بانك ملت با اين توضيح كه وكيل خواهان اظهار 
داشته خوانده رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور در وجه بانك مهر اقتصاد نموده و خوانده رديف دوم 
نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت نموده فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواسته خواستار محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ خواســته گرديده اســت حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق 
چكهاى مزبور و نيز گواهى هاى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى 
مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر 
باينكه خواندگان دليل و مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده است 
خواندگان با وصف ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان 
دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده اند عليهذا قاضى شورا توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم حل اختالف و 
با در نظر داشتن وصف تنجيزى و تجريدى اسناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك در مهلت قانونى واخواست 
گرديده دعوى خواهان را وارد و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 
536 مــورخ 69/7/10) و مــاده 314 از قانون تجارت ناظر بر مــواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  
استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشــخيص مصلحت 
نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 67/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 2/172/500 ريال و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و هزينه نشــر آگهى وخســارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شاخص 
اعالمى از ســوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاســبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى آن 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدباقر انصارى 
خواهان شركت كشت و صنعت كشاورزى پيشگامان كاسپين دادخواستى به طرفيت خوانده محمدباقر 
انصارى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981984200006 شعبه دوم 
دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رسيدگى 97/8/21 ساعت 10 تعيين گرديدكه حسب دستور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود-بهنام رمضانى سنگسركى

دادنامه
شــماره پرونده 985/96- شــماره دادنامه:367/97 تاريخ رسيدگى: - بتاريخ ... در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه ... شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت 
نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به 
اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان زهرا گرمابى فرزند ماشااهللا  به طرفيت 
خونده محمد هلى فرزند ابوالفضل به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه بابت دو فقره سفته به مشــخصات 573476  و 942942 با بررسى اوراق پرونده و 
ارائه مستندات تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى حضور بهم 
نرسانده اند و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به 
اســتناد مواد 194-197-198-502-519-522 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257-1301 از 
قانــون مدنى و 310-311-312-313 از قانون تجارت و خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 935/000 ريال بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از زمان مطالبه (تاريخ تقويم دادخواســت) الى وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى 
در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ قابل واخواهى در اين شــعبه 
و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگســترى كاشــان 

مى باشد.
 قاضى شعبه  حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 289/50 مترمربع بشماره 1202 فرعى از 68 اصلى  
واقع در روح افزاء كه ذيل ثبت و صفحه 148 دفتر جلد 509 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 506808 
بنام آقاى عليرضا آزاد و رضا وحيدى دوســت صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ 
استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 46740-1397/5/8 بگواهى دفترخانه 12 دماوند 
رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 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 انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند 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/5364 
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمد قلى دهقانى گلستانى فرزند قلى
خواهــان آقــاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقاى / خانم محمد 
قلــى دهقانى گلســتانى فرزند قلى به خواســته  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/25 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئين دادرسى 
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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيد خوطان افشارى فرزند حفيظ اله
خواهان آقاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم سيد خوطان 
افشــارى فرزند حفيظ اله به خواســته تنظيم سند رســمى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى 
مــورخ 1397/7/25 ســاعت 10/00 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 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيد آيت اله افشارى فرزند حفيظ اله
خواهان آقاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم سيد آيت 
اله افشــارى فرزند حفيظ اله به خواســته تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى 
مــورخ 1397/7/25 ســاعت 10/00 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 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيده مريم افشارى فرزند حفيظ اله
خواهان آقاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم سيده مريم 
افشــارى فرزند حفيظ اله به خواســته تنظيم سند رســمى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ياسوج ثبت و وقت رسيدگى 
مــورخ 1397/7/25 ســاعت 10/00 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 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ 
پيــرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به محكــوم عليه آقاى ايمانعلــى بهرامى كه مجهول 
المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977516301620 صادره از شــعبه 
264 در پرونده شماره 960912 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال بابت 
يك فقره چك بشــماره 068299مورخه 95/6/16 خواسته و جبران (پرداخت) خسارت وارده به سبب 
تاخير در تاديه بر اساس ((فرمول مبلغ چك ضربدر شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در تاريخ تاديه 
وجه چك تقســيم بر شــاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در تاريخ صدور چك)) و نيز پرداخت مبلغ پنج 
ميليون و دويســت و هشــتاد هزار ريال بابت خسارت وارده به ســبب هزينه دادرسى حق محكوم له به 
انضمام نيم عشــر دولتى شــده ايد ظرف ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد 
اجرائيــه اقــدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نســبت بــه وصول مطالبات با 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف18583
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 متصدى امور دفترى شعبه 264 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم 
مهتاب افشارى ابوالكرلو فرزند حفيظ اله

خواهان آقاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مهتاب افشــاى 
ابوالكرلو فرزند حفيظ اله به خواســته تنظيم ســند رسمى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان ياســوج ثبــت و وقــت رســيدگى مورخ 
1397/7/25 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئين دادرسى 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
 آقاى / خانم سيد حشمت اله افشارى فرزند حفيظ اله

خواهان آقاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم ســيد حشــمت 
اله افشــارى فرزند حفيظ اله به خواســته تنظيم ســند رســمى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/25 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئين دادرسى 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
 آقاى / خانم سيد كرامت اله افشارى فرزند حفيظ اله

خواهــان آقــاى / خانم محمدرضا نجفى دولت آباد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم ســيد كرامت 
اله افشــارى فرزند حفيظ اله به خواســته تنظيم ســند رســمى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالســه 9709987410200411 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/25 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئين دادرسى 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ دادنامه 
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى طيبه حيدرى و رحيم موسى پور فعال مجهول المكان ابالغ ميگردد 
در مورد دادخواســت نازنين رحيمى عليه شــما به خواسته ابطال قرارداد و استرداد مال به موجب حكم شماره 
9709977514600457 مــورخ 97/4/27 در پرونده كالســه 9709987514600123 خواندگان محكوم 
انــد بــه ابطال قرداد فروش پژو 206 به شــماره انتظامى 995 ط 34 ايران و اســترداد مــورد معامله به مبلغ 
1/938/250 ريال بابت هزينه دادرســى در حق خواهان محكوم شــده ايد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 

روز قابل واخواهى در همين شعبه ميباشد. م.الف 18421   تاريخ انتشار: 1397/05/15
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 316 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان احمد فاروقى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده محمد نجار تربتى به خواســته مطالبه وجه تقديم 
شــوراهاى حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 183 شــوراى حل اختالف مجتمع 
شــماره چهار شهرستان مشهد واقع در- بلوار كوثر- كوثر 15 ارجاع و به كالسه 183/970442 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1397/06/21 و ساعت 08:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى وانقالب در امور مدنى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 18417
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 مسئول دفتر شعبه 183 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

متن  اگهى احضار متهم به شماره بايگانى 951162
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم آقا / خانم فرنوش ابراهيم بختيارى شكايتى به طرفيت  خانم 
زهرا صابرى به اتهام سرقت وتهديد در اين شعبه ارجاع و به شماره كالسه  9409982925500903 شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو شهرســتان پاكدشــت ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/6/19 ساعت 8:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آيين دادرســى  مدنى به علت مجهول المكان بود خوانده و در خواست 
خواهان مراتب  در يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم  را  دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .  
مدير دفتر  دادگاه  كيفرى  شعبه 101دادگاه   كيفرى   دو   شهرستان   پاكدشت

متن  اگهى احضار متهم به شماره بايگانى 970348
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم آقا / خانم   سعيد بنى مصطفى پورشكايتى به طرفيت  متهمين 
مجيــد آقاپور،ابوالفضــل فرزنــد مومن،ميالد بابايــى به اتهام ضرب وجرح عمدى در اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
كالسه9609982922000398شــعبه104 دادگاه كيفرى دو شهرســتان پاكدشــت ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/6/14 ســاعت 10:30تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آيين دادرسى  مدنى 
به علت مجهول المكان بود خوانده و در خواست خواهان مراتب  در يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 
ميگردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم  را  دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .  
مدير دفتر  دادگاه  كيفرى  شعبه 104دادگاه   كيفرى   دو   شهرستان   پاكدشت –وحيد قنبرى

متن  اگهى احضار متهم به شماره بايگانى 970345
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم آقا / خانم   ثريا قلعمدى شكايتى به طرفيت  متهم نظام الدين 
رحيمى دائر برترك انفاق در اين شعبه ارجاع و به شماره كالسه9709982925400167 شعبه104 دادگاه كيفرى 
دو شهرســتان پاكدشــت ثبت و وقت رسيدگى مورخ1397/6/19 ســاعت 8:30  تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73  قانون آيين دادرسى  مدنى به علت مجهول المكان بود خوانده و در خواست خواهان مراتب  
در يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم  را  دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .  
مدير دفتر  دادگاه  كيفرى  شعبه 104دادگاه   كيفرى   دو   شهرستان   پاكدشت –وحيد قنبرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى آقاى عبدالجبار ويسى كيا فرزند طاهر
شاكى آقاى سيروس محمودى فرزند ابراهيم دادخواستى عليه متهم عبدالجبار ويسى كيا به اتهام ايراد صدمه 
بدنى عمدى منجر به كبودى و شكســتگى اســتخوان بينى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988404800392 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت ووقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/14 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان عباس فارســى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمدرضا حاجى زاده به خواسته 
مطالبه وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 
13 شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرستان مشهد واقع در مشــهد –ابتداى خيابان 
خواجــه ربيع- روبــروى آيت ا... عبــادى 8 ارجاع و بهكالســه 9709987501300306 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/06/13 ســاعت 8:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور شــورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف18284
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهــان على ناد على زاده قناد دادخواســتى به طرفيت خوانــده مرتضى پاكدامن صعوه 
به خواســته مطالبه وجه تقديم شوراى حل اختالف شهرســتان مشهد نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه 13 شوراى حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرستان مشهد واقع در مشهد –ابتداى 
خيابــان خواجه ربيع- روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالســه 9709987501300333 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/06/17 ســاعت 8:00 تعيين شــده اســت 
بــه علــت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز مــاده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور شورا مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف18285
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه خانم الميرا عبداللهى مجهول 
المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977500100112 كالسه 
960721 بــه پرداخــت 1- مبلغ دو ميليون و پانصد و هفتاد هزار تومان بابت اصل خواســته 
(الباقى طلب كارى خواهان بابت خريد روسرى توسط خوانده)2- پرداخت مبلغ شصد و هشتاد 
و دو هزار و پانصد هزينه خســارات دادرســى 3- هزينه درج آگهى روزنامه به مبلغ يكصد و 
پنجــاه  هــزار ريــال در حق خواهان صادر و اعــالم مى گردد و راى صــادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه شورا و پس از اتمام ظرف مهلت بيست 

روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى مى باشد.م.الف 18286
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 1 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان آزاده رستادفردادخواســتى به طرفيت خوانده رامين يوســفى به خواسته مطالبه 
مهريــه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 89 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع دربلوار وكيل آباد- بلوار كوثر- 
كوثر 15 ارجاع و به كالســه 970112 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/06/27 و 
ســاعت 10تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 18418
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 89 شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواست و ضمائم به احمد مرادى خواهان غالمرضا يزدى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده احمد مرادى و بى بى اكرم مير عبدالهى اســكوئى به خواســته 
اثبات وقوع عقد بيع و تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987514600096 شــعبه 316 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 97/6/20 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريــخ انتشــار آگهــى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م.الف 18419
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 316 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به محمدعلى بافقى زاده خواهان سيد 
ناصر مجلل طباطبائى دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد على بافقى زاده به خواســته مطالبه 
وجــه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونــده كالســه 9709987514600357 
شــعبه 316 شــوراى حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/6/20 ســاعت 8:30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
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 انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 18420
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 316 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه خانم ســوگند نادريان كه 
مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9609977516301603 
صادره از شعبه 264 در پرونده شماره 961140 محكوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و انتقال ســند خودروى پيكان وانت به شــماره 42-ايران 964 ق 42 به نام خواهان و هزينه 
دادرســى به مبلغ سيصد و ســى هزار ريال در حق محكوم له آقاى ســرور سارانى و نيم عشر 
دولتى شــده ايد ظرف ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقــدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف18582
تاريخ انتشار: 1397/05/15

 متصدى امور دفترى شعبه 264 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد


