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آگهى مفقودى
سند كمپانى ماشين پژو پارس سوارى به رنگ سفيد صدفى روغنى به شماره موتور 
12485003274وبه شــماره شاســى 19344349به شــماره انتظامى 31د598 ايران 

35به نام فرهاد مهرانفر مفقود شده است واز درجه اعتبار ساقط ميگرد.

برگ ســبز ماشــين پژو پارس سوارى به رنگ ســفيدصدفى روغنى به شماره موتور 
12485003274 به شماره شاسى 19344349به شماره انتظامى 31د598 ايران 35به 

نام فرهاد مهرانفر مفقود شده است واز درجه اعتبار ساقط ميگرد

TONDR90KHMرنــگ  تيــپ   رنــو  ســوارى  خــودرو  سبز(شناســنامه)  بــرگ 
ســفيد شــيرى روغنــى مدل 93بــه شــماره انتظامــى 916ص61ايــران 49 به شــماره 
موتور100015406RD298447 و به شــماره شاسى  NAALSRALDEA236322به 

نام موسى شهريور مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اينجانــب معصومــه جعفرى قريــه على مالك خــودرو وانــت پيكان مــدل 1386 به 
شــماره انتظامــى 647د66 ايــران 54 با شــماره شاســى 30506990 و شــماره موتور 
11285059564 به علت فقدان اســناد فروش و برگ ســبز تقاضاى رونوشــت المثنى 
اســناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خــودروى مذكور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى شركت ايران خودرو واقع در اصفهان ، خيابان ارتش 
، كوچه آرش مراجعه نمايد ، بديهى اســت پــس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. يزد

برگ ســبز ، سند ماشين ســوارى پژو تيپ GLXE405 مدل 1387 به رنگ نقره اى 
 NAAM11CA08E000537 متاليك به شماره پالك 948ط29 ايران 23 به شماره شاسى
به شماره موتور 12487032614 بنام محمد لطفى مفقود گرديده و از درجه  اعتبار ساقط 

مى باشد. كاشان 

اينجانــب محمــد يــار احمدى مالــك خــودروى پــژو PARSTU5 به شــماره انتظامى 
725/41ب65 مدل 1394 شــماره بدنه NAAN11FC8FK834472 و شــماره موتور 
139B0086635 به علت فقدان اســناد سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت 
المثنى سند كمپانى ، برگ سبز ، كارت خودرو مذكور را نموده است لذا چنانچه هر شخص 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ســاختمان ســمند مراجعه نمايد بديهى اســت پس از 

انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 

سند كمپانى خودروى سوارى پژو پرشيا مدل 1394 به رنگ مشكى متاليك به شماره 
پالك 993ق29- ايران 66 به شــماره شاســى NAAN01CEXFH274943 به شماره 
موتــور 124K0767013 بنام عاطفه جوزقى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. كاشان 

مــدرك دانشــنامه پايــان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المــع ف محمود ش 
ش 1981 صادره بابل در مقطع كارشناســى ناپيوســته رشــته مهندسى عمران عمران 
صادره از واحد دانشــگاه آزاد اسالمى قائم شــهر با شماره 128710703503 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه 
آزاد اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد./

نوبت دوم- سارى

دفترچــه كمباين غالت جاندير تيــپ 10551 مدل 1396 رنگ ســبز معمولى ش 
موتور 87W00051E شاســى 012368 پالك ايران62-766ك16 متعلق به رحمت 

باقرى جام خانه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى خودرو تيبا مدل 97 شاســى NAS811100J5793497 ش موتور 
M15/8595684 پالك 72-126د45 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانبه فاطمه تقوى فرزند محمد تقى به شماره ملى 2031976400 مالك خودروى 
ســوارى سيســتم پژو تيپ 205  به رنــگ ذغالى- متاليك مدل 1375 به شــماره موتور 
12617400537 و شــماره شاســى 0074050963 به شــماره پالك 69-774 ب 97 
بعلت فقدان اسناد فروش مالكيت (سند كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت 
مراجعه نمايند. بديهى اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد

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

برابــر رأى شــماره 139760301058001052 مــورخ 1397/4/13 هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم هنگامه 
غفرانى فرزند رضا بشــماره شناســنامه 1354 كدملى 0040734293 صادره از تهران 
در ششــدانگ يك قطعه زمين محصور به مســاحت 407/10 مترمربــع پالك 786 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 152 فرعى از 64 اصلى واقع در دشتمزار از تمامى مالكيت 
رسمى و مشاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــك 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. م 

الف/5338– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/7 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/22
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

فقدان سند مالكيت
خانم ســيمين فكورپور شــيره جينى فرزند نريمان به شماره ملى 0681684283 با 
ارائه وكالتنامه 47269-1397/04/14 دفترخانه 108 گنبد و چهار برگ شهادت شهود 
مصدق، مدعى شده كه سند مالكيت مقدار يك سهم مشاع از نه سهم ششدانگ عرصه و 
اعيان يكبابخانه به مساحت 269/9 مترمربع به شماره ورقه مالكيت 904861- 904860 
بــه پالك 10656 و 9791 فرعى از 1-اصلى و پالك 170 و 119 فرعى از 1105-اصلى 
بخــش 10 حوزه ثبتى گنبد ذيل ثبــت 40925-40924  ص 415-412 ج 231-231 
بنام خانم شكوفه فكورپور شيره جينى فرزند نريمان به شماره شناسنامه 44 ثبت، صادر 
و تسليم گرديده است،( متن شرط: منافع مورد صلح مادام العمر مصالح متعلق مصالح مى 
باشد بدون حق فسخ مورد صلح) بعلت اسباب كشى مفقود گرديده، تقاضاى صدور المثنى 
سند مالكيت را از اين اداره نموده لذا برابر تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند 
مالكيت يا ســند معامله نزد خود باشــد ظرف مدت 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن 
ارائــه مســتندات به اين اداره ارائه نمايد در غيراينصــورت پس از انقضاى مدت مذكور 

برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 8221
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

رونوشت آگهى حصر وراثت
 خانم فاطمه فرســاد گوروان داراى شناســنامه شماره 759به شــرح دادخواست به 
كالسه 970434از اين دادگاه در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده 
كه شادروان محمد قنبرى بواللى به شماره شناسنامه 283در تاريخ 12/8/96در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-نوروز على 
قنبــرى بواللى به ش ش 134 متولد 1323 پدر متوفى2-توبه منطقى شيشــوان به ش 
ش 2693 متولــد 1327 مادر متوفى 3- فاطمه فرســاد گــوروان به ش ش 759 متولد 
1340 همســر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد3ميالد نجفى

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

برابر راى شماره 139760317012000175 مورخه 1397/4/11 هيات موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى شهرســتان مســجد ســليمان تصرف مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حامد خواجه 
شهنى فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 1484 صادره از مسجد سليمان به شماره ملى 
1971519588 نسبت به ششدانگ يكباب خانه به مساحت 355/89 مترمربع قسمتى 
از پالك 192- اصلى واقع در بخش يك به آدرس مســجد ســليمان بــى بيان خواجه آباد 
خريدارى شده از احمدرضا حافظى . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه اشــخاصى نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم و گواهى مشعر بر دعوى را به اين اداره ارائه 
نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول 1397/5/22- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/6/6- م الف/17/463
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك مسجد سليمان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى احمد درويشــى به شناســنامه شماره 2 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و 
فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/351 تقديم اين شورا نموده و چنين 
اشعار داشته كه شادروان سيد مريم قطبى جشوقانى به شناسنامه شماره 139 در تاريخ 
1395/1/1 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- احمد درويشــى فرزند امان اله به ش ش 2 صادره از دماوند پسر متوفى 2- على 
درويشى فرزند امان اله به ش ش 127 صادره از دماوند پسر متوفى 3- قاسم درويش 
فرزند امان اله به ش ش 366 صادره از دماوند پسر متوفى 4- اكبر ولى پور فرزند ولى 
اله به ش ش 8418 صادره از تهران پسر متوفى، والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد 

در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5384
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مصوب ســال 1392 به آقاى حامد پيرى فرزند عليشــاه كه در پرونده كالســه 970317 
جزايى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و ترك انفاق تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد 
كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/7/14 راس ساعت 09/00 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/2008
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حامد و رضا دادخواه 
فرزند احمد

خواهان آقاى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقايان رضا و حامد دادخواه به خواسته 
حمــل اســلحه و قــدرت نمايى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9509988328800652 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (103 جزايى 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضــوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن 
خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گــردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه 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. م الف/560
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى مفقودى

ســند وشناسنامه سبز خودرو ب ام و تيپ 525 آى ، مدل 2005 

، 6سيلندر رنگ نقره اى – متاليك ، به شماره نيروى انتظامى 61711  

س 59  داراى شاســى شماره 93768 و شــماره موتور 37183311 

به نام ســيد ابراهيم حاجى مير على مفقود شد.از درجه اعتبار ساقط 

است.

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988464200621 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب روانسر 
آقاى محمد بارانى فرزند حسين به موجب شكايت خانم بهيه اخگر فرزند محمد شريف به اتهام خيانت در 
امانت يك فقره چك تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 174 
قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه 
اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ياســر عباســى دادخواستى به خواســته مطالبه تضامنى مبلغ 20/000/000 
تومان به همراه هزينه و خســارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه به طرفيت 1- عرفان عباسى 2- مهدى 
عباســى 3- محمد قيدر به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه دوم 
حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 473/97 ثبت و براى تاريخ 97/7/16 ســاعت 3/45 عصر وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در 
جلســه دادرسى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: 1- عليرضا كور حسنلو مجهول المكان  2- رضا صالحى فرد فينى به نشانى 
فين بزرگ محله امام زاده هادى  ،مشخصات محكوم له: ياسر عباسى به نشانى فين بزرگ محله حاج نائب 
كوچه شــهيد حسن عباســى ، به موجب راى شــماره 28 تاريخ 97/1/29 حوزه دوم شــوراى حل اختالف 
شهرســتان كاشــان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت تضامنى مبلغ 80/000/000 ريال وجه دو فقره چك به شماره هاى 
599070-96/2/25 و 599058-95/12/20 هر يك به مبلغ 40/000/000 ريال هر دو عهده بانك 
صادرات و پرداخت 2/135/000 ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
لغايت اجراى حكم در حق خواهان راى صادره غيابى است وفق تبصره 2 ماده 306 قا آ د م هزينه اجرا و 
ميزان نيم عشــر در حق صندوق دولت پرداخت گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 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 اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 

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

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حجت آله قنبرى فرزند احمد داراى شــماره شناســنامه 18247 به شرح دادخواست به كالسه 
97/508  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  احمد قنبرى 
فرزند شيخه و صنمبر به شماره شناسنامه 147 در تاريخ  20/4/97 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :1-  اكرام حاتمى فرزند خسرو خان و عزت به شماره شناسنامه 
677 و كد ملى 6349747739 متولد 1318 همسر متوفى 2-  بهرام قنبرى فرزند احمد به شماره ملى 
6349750071 متولــد 1337 فرزند متوفى 3-  نورالدين قنبرى فرزند احمد به ملى 6349755707 
متولد 1348 فرزند متوفى 4- يزدان قنبرى فرزند احمد به شــماره ملى 6349759192 متولد 1353 
فرزنــد متوفى  5- حجت  اله قنبرى فرزند احمد  به  شــماره ملــى 4500167048 متولد 1359 فرزند 
متوفــى  6- فاطمه قنبرى فرزند احمد به شــماره ملــى 6349751345  متولد 1339 فرزند متوفى 7-  
كبرى قنبرى فرزند احمد  به شــماره ملــى 6349758994 متولد 1345 فرزند متوفى 8-  زهرا قنبرى 
فرزند احمد به شماره ملى 6349755693 متولد 1346 فرزند متوفى9 - وجيه قنبرى فرزند احمد به 
شــماره ملى 6349761995 متولد 1353 فرزند متوفى 10-  مريم قنبرى فرزند احمد به شــماره ملى  
6349762002  متولد 1357 فرزند متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد وى مى باشد از تاريخ نشر  

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد .
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوسيله به آقاى حسين رشيدزاده طرقى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيد عباس 
رضائى ازغدى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به طرفيت شما به شعبه 189 شوراى حل اختالف 
مشــهد ارائه و به كالســه 970456 ثبت و مورخه 1397/07/14 ســاعت 8:30  وقت رسيدگى تعيين 
گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد 
شــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 189 شهرستان مشهد مستقر در 
مجتمع شــماره 4 به نشــانى كوثر شــمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا 

رسيدگى خواهد شد. م.الف 19428
تاريخ انتشار: 1397/05/22

 مسئول دبيرخانه شعبه 189 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به آقاى محمدرضا مرتضوى كه مجهول المكان ابالغ 
مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 318در پرونده كالسه 9609987514800440 و شماره بايگانى 
960442 به موجب دادنامه شماره 9609977514800869 صادره از شعبه 318 محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت يك فقره چك به شــماره 75637 مورخه 94/10/08 و 
مبلغ صدوچهل و يك هزار تومان بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد مورخه 
94/10/8 تا يوم االداء بر مبناى نرخ تورم محاسبه و حق الوكاله وكيل بر اساس تعرفه و هزينه نشر آگهى 
بــه ميــزان چهارصد و پنجاه هزار ريال در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت بديهى 
است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين 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 كثيراالنتشاردرج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهى نسبت به اجراى مفاداجرائيه اقدام گردد در غيراينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 19429
تاريخ انتشار: 1397/05/22

 متصدى امور دفترى شعبه 318 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه 623/961481 آقاى محمد حســين فراهانى فرزنــد- به اتهام فك پلمپ تحت 
تعقيب مى باشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه آگهى نامبرده مكلف است ظرف مدت سى روز 
در شعبه 623 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. م.الف 19430
تاريخ انتشار: 1397/05/22

داديار شعبه 623 داديارى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 6 مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوسيله به آقاى ميثم زارعى كه مجهول المكان ابالغ مى شود 
طبق اجرائيه صادره از شعبه 318در پرونده كالسه 9609987514801085 و شماره بايگانى 961088 
به موجب دادنامه شــماره 9709977514800223 صادره از شــعبه 318 محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت اجاره بهاى معوقه از تاريخ 96/11/4 لغايت 96/12/9 به مبلغ 7/250/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 231/250ريال بابت هزينه دادرسى ومبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت هزينه درج آگهى 
در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت  بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى 
حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين 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 كثيراالنتشاردرج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاداجرائيه اقدام 
گردد در غيراينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه 

اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 19431
تاريخ انتشار: 1397/05/22

 متصدى امور دفترى شعبه 318 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به خانم ليال ابراهيم آبادى كه مجهول المكان ابالغ مى 
شــود طبق اجرائيه صادره از شــعبه 318در پرونده كالســه 9609987514800844 و شماره بايگانى 
960846 به موجب دادنامه شــماره 9609984514801312 صادره از شــعبه 318 محكوم عليه خانم 
ليال ابراهيم آبادى محكوم است به پرداخت مبلغ جمعا17/000/000ريال بابت خسارت وارده به خودروى 
فوق الذكر و احتساب از كار افتادگى به مدت 5 روز كارى بابت اصل خواسته طبق نظريه كارشناسى پيوست 
پرونده و مبلغ 1/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسى و مبلغ 450/000 ريال بابت هزينه درج آگهى 
در روزنامــه و مبلغ 575/000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلــغ 1/050/000 ريال بابت هزينه تمبر 
تاميــن دليل و مبلــغ 165/000 ريال بابت هزينه برابر با اصل اوراق مســتند دعوى در حق محكوم له و 
پرداخت نيم عشر دولتى  بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن 
معتبر يا اخذ تامين از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجرائيه صادره 
يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــاردرج 
ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاداجرائيه اقدام گردد در غيراينصورت 
واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجرائيــه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد 

نمود. م.الف 19432      تاريخ انتشار: 1397/05/22
 متصدى امور دفترى شعبه 318 شوراى حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم يوســف احمديــان فرزند رحمت 
اله خواهان آقاى محمد باقر ســالطينى اســالميه دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى يوســف احمديان 
فرزند رحمت اله به خواســته مطالبه وجه ســفته مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
970998757100276 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى  شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/31 ساعت 08:30 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالمنشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 19546
تاريخ انتشار: 1397/05/22

شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ اجراييه 
پيروآگهى هاى منتشره در جرايد بدين وسيله به قاسم تيمورى كه مجهول المكان 
مى باشد ابالغ مى گردد طبق اجراييه صادره از شعبه شعبه دوم دادگاه حقوقى مياندورود 
در پرونده كالســه 950034 بــه موجب دادنامه شــماره 9509971984200631-

95/12/26 صــادره از شــعبه دوم دادگاه حقوقى ميانــدورود محكوم عليه محكوم به 
پرداخت 148467000 ريال بابت اصل خواســته و نيز پرداخت خســارت تاخير تاديه 
مبلغ مذكور از تاريخ 95/2/19 تا زمان اجراى  حكم و پرداخت 6000000 ريال بابت 
خســارات ناشــى از هزينه هاى دادرســى و نيز پرداخت 7500000 ريال بابت هزينه 
كارشناســى در حق محكوم له مى باشد.پرداخت مبلغ 7423350 ريال بابت نيم عشر 
حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى برعهده محكوم عليه اســت.بديهى اســت با توجه به 
غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب 
از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجراييه صادره 
يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام  مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجراييــه اقدام گردد در غير ايــن صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به 

اجراى مدلول اجراييه  و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمودم/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندورود-ابراهيمى

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / ســيمين نوايى مالك / قســمتى مشــاع از 6 دانگ مشــاع پالك ثبتى 
71/223 واقع در قريه جيالرد به نشانى جيالرد كوچه شهيد حسينى موضوع سند / اسناد مالكيت شماره 
ثبت 112557 صادره به تاريخ 1389/6/8 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه/ مسيل / 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 بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد 
لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شــود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از 
تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى 
اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين 
مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5352- تاريخ انتشــار نوبت اول:97/5/11- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/5/22
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى حصر وراثت
بانو: ندا، شــهرت: ذاكرى ، نام پدر: عبدالحســين بشناسنامه 1008 صادره از دزفول 
درخواستى بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم 
محمدحسين ، شهرت: سيفى بشناسنامه 6523 صادره انديمشك در تاريخ 18/ 1/ 97 در 
اهــواز اقامتگاه غيردائم فوت ورثه اش عبارتنــد از:  1_ ندا ذاكرى ش ش 1008 صادره 
از دزفول (همسر متوفى) 2_ مجتبى سيفى كدملى 1920520384 صادره از دزفول 3_ 
ســام سيفى 1920958908 صادره از انديمشك (پســران متوفى) 4_ نرگس سيفى كد 
ملى 1920239162 صادره از دزفول (دختر متوفى) 5_ زيبا ذاكرى ش ش 79 صادره از 
دزفول (مادر متوفى) اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان انديمشك- مسلم بساطى

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده 139704007141000575/1
بدين وســيله به آقاى حمزه رحمانى فرزند كريم داد به شــماره ملى 5249828248 
و شــماره شناسنامه 6 ساكن بجنورد – شــهرك شاهد يك پالك 34(متن سند) و يا بجنورد 
پل منطقه خيابان امام صادق (ع) پالك 9 ( نشانى اظهارى) ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى 
شعبه طالقانى بجنورد به استناد قرارداد بانكى شماره 654327535-92/06/19 جهت 
وصول مبلغ 243/768/419 ريال و به انضمام هزينه هاى قانونى طبق مقررات عليه شما 
و به ضمانت عيســى رحمانى و مراد نورى اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 
139704007141000575 در ايــن اداره تشــكيل شــده و طبــق گــزارش هاى مورخ 
1397/05/02 و 1397/05/03 مامور مربوطه ، آدرس شما به شرح متن سند شناسائى 
نگرديده و ابالغ واقعى به شما در نشانى اظهارى نيز ميسر نگرديده است لذا بنا به تقاضاى 
بستانكار به شــرح وارده به شــماره 139705007141006699-1397/05/17 طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 
گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و به 

جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.
حميد عزيزى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد 

دادنامه
پرونده كالســه 9709986310600010 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
آبــادان تصميم نهايــى شــماره 9709976310600400 ، خواهان: آقاى حبيب اله شــاه 
بندرى قوچانى فرزند حسين به نشانى استان خوزستان شهرستان آبادان شهر آبادان خيابان 
بوارده شــمالى خيابان مدائن پالك 3001 كدملى 1815383666 ، خوانده: زهرا حســين 
زاده صالتى فرزند حسن به نشانى مجهول المكان ، خواسته: اعسار از پرداخت مهريه (راى 
دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى حبيب اله شاه بندرى قوچانى فرزند حسين با وكالت 
آقاى محمد صالح مويدى به طرفيت خانم زهرا حسين زاده صالتى فرزند حسن به خواسته 
صدور حكم بر اعسار از پرداخت محكوم به مهريه به ميزان يك هزار و دويست سكه تمام 
بهار آزادى و چهل مثقال طالى 18 عيار موضوع دادنامه شــماره 9609976311600470 
مورخ 1396/5/23 صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقى شهرستان آبادان بدين شرح كه 
خواهان از ســال 1395 تاكنون بيكار مى باشــد و فاقد هرگونه منبع درآمد و نيز هر گونه 
اموال منقول و غيرمنقول مى باشــد و در منزل پدرى خويش ســاكن مى باشــد و توانايى 
يكجــاى محكوم به موصوف را نــدارد نظر به اينكه جميع محتويات پرونــده از جمله موداى 
گواهى گواهان تعرفه شــده و پاسخ اســتعالم هاى صورت گرفته اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان آبادان و بانكها و گواهى خاتمه قرارداد كارى صادره از شركت مهندس و ساخت 
تاسيســات دريايى ايران ، حكايت از بيكار بودن خواهان و فقدان هر گونه اموال منقول و 
غيرمنقول از ســوى نامبرده و از اينرو خواهان در جهت پرداخت يكجاى محكوم به موصوف 
معسر مى باشد دادگاه دعواى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 6و7و8 قانون نحوه 
اجراى محكوميت هاى مالى ، حكم به قبولى اعســار خواهان از پرداخت محكوم به مهريه به 
ميزان 1200 ســكه تمام بهــار آزادى و چهل مثقال طالى 18 عيار و تقســيط آن به صورت 
پرداخت ابتدا هر شــش ماه يك ســكه تمام بهار آزادى تا زمان اســتهالك كامل ســكه ها و 
سپس پرداخت ماهيانه پنج مثقال طال تا زمان استهالك كامل محكوم به خوانده صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 
دادگاه و ســپس ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاههاى تجديدنظر 

استان خوزستان مى باشد. 
دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقى آبادان

آگهــى تغييرات شــركت پارت ايمن پرداز متين شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
62424 و شناسه ملى 14007032989 

به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/03/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: مجيد قارى زاده شــماره ملى 0793388228 به نمايندگى از شــركت سامان ايمن پرداز 
شــرق پاژ به شماره ثبت 58863 شناســه ملى 14006016988 به سمت رئيس هيئت 
مديره و مديرعامل - ســيد فريد موســوى شــماره ملى 0941684377 بــه نمايندگى از 
شركت سامان امنيت پرداز كيش به شــماره ثبت 8989 وشناسه ملى 10980226300 
به ســمت نائب رئيس هيئت مديرهـ  على ظريفيان قندهارى شــماره ملى 0942147340 
به نمايندگى از شــركت ماشــين هاى اداراى اميم رايانه به شــماره ثبت14948 به سمت 
عضو هيئت مديره شــركت براى باقيمانده تصدى هيئت مديــره تا تاريخ 98/6/9 انتخاب 
گرديدند. كليه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور رسمى وبانكى با امضاء آقاى مجيد قارى زاده 
(مدير عا مل) و آقاى ســيد فريد موســوى (نائب رئيس هيئت مديره) همراه با مهرشركت 

معتبر خواهد بود. (224318)
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد 

آگهى تاسيس 
تاسيس شــركت سهامى خاص معمارى زرين نقش ســناباد درتاريخ 1397/5/17 به 
شــماره ثبت 65281 به شناســه ملــى 14007771237 ثبت و امضــا ذيل دفاترتكميل 
گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع فعاليت :تامين، 
توليــد، توزيع و فــروش كليه قطعات توليدى زيورآالت ، كليه اجســام و اشــياء منقوش و 
تزئينــى- در بازارهاى داخلى و خارجــى - واردات هر گونه مواد اوليه مورد نياز در صنعت 
توليد- انجام كليه امور بازرگانى- (واردات- صادرات و ترخيص) انواع قطعات و زيرمجموعه 
هاى انواع ماشين آالت توليدى پس از اخذ مجوز- اخذ و اعطاى نمايندگى از اشخاص حقيقى 
و حقوقــى و اخــذ هر گونه وام و اعتبار از بانك ها و موسســات مالــى و اعتبارى مجاز جهت 
شــركت - خريد و انتقال دانش فنى از داخل و خارج از كشور. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليــت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى 
: استان خراسان رضوى - شهرستان مشهد - بخش مركزى - شهر مشهد-محله شهرآرا-
خيابان تجريش-خيابان تجريش 5-پالك 3-مجتمع سى گل-طبقه همكف-واحد 1 كدپستى 
9179836351 ســرمايه شخصيت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1000000 ريال نقدى 
منقســم به 100 ســهم 10000 ريالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 
ريال توســط موسسين طى گواهى بانكى شماره3353/316 مورخ 1395/4/26 نزد بانك 
صادرات شعبه آب و برق با كد 3353 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم زرى 
عابدينى ســلجوقى به شــماره ملى 0701380438و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 
2 ســال آقاى امين جاللى نورالهى به شــماره ملى 0938946056و به ســمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 ســال خانم صديقه مختارنژاد بدر به شــماره ملــى 1376424525و به 
ســمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســال خانم مريم اميرى جاويد به شــماره ملى 
1382650736و به ســمت مديرعامل به مدت 2 ســال آقاى عليرضا خودى به شماره ملى 
3110885948و بــه ســمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســال دارنــدگان حق امضا : 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــركت از قبيل چك ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى باامضاء رئيس هيات مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت و همچنين كليه 
نامــه هاى عادى و ادارى و امضاى ذيل دفاتر ثبت شــركتها و انجام مراحل قانونى آن با حق 
توكيل به غير در اداره ثبت اســناد امالك و غيــره با امضاى رييس هيئت مديره معتبر مى 
باشــد اختيارات مدير عامل : طبق اساســنامه بازرســان خانم زهرا رنجبر مرندى به شماره 
ملى 1361541792 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى آقاى هادى ملكيان به 
شــماره ملى 2930070617 به ســمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى روزنامه 
كثير االنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 

مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. (224336)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد 

آگهــى تغييرات شــركت پارت ايمن پرداز متين شــركت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
62424 و شناسه ملى 14007032989 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مــورخ 1397/3/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : مجيد قارى زاده شــماره ملى 0793388228 به نمايندگى از 
شركت سامان ايمن پرداز شرق پاژ به شماره ثبت 58863 شناسه ملى 14006016988 
- ســيد فريد موسوى شــماره ملى 0941684377 به نمايندگى از شركت سامان امنيت 
پرداز كيش به شماره ثبت 8989 وشناسه ملى 10980226300ـ  على ظريفيان قندهارى 
شماره ملى 0942147340 به نمايندگى از شركت ماشين هاى اداراى اميم رايانه به شماره 
ثبت14948 شناسه ملى به سمت اعضاءاصلى هيئت مديره براى باقيمانده تصدى تا تاريخ 
98/9/6 انتخاب گرديدند بازرس اصلى : خانم عاليه ممتاز با شماره ملى 0859955133 
بازرس على البدل : آقاى امير محمد عطائى نصر آبادى با شماره ملى 0922033323 براى 

مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند.  (224328)
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد

ثبت طالق
آقاى رضا قلعه نوى فرزند حســن فعال مجهول المكان، همســر شــما خانم رقيه سنگ 
ســفيدى فرزند موســى با در دست داشتن حكم طالق به شماره كالســه 961364 مورخه 
97/5/21  از دادگاه خانواده شــعبه اول دادگاه خانواده سبزوار به اين دفترخانه مراجعه 
نموده و متقاضى ثبت طالق ميباشــد. لذا شايســته اســت ظرف مدت 7 روز  پس از ابالغ 
اين اخطاريه به نشانى اين دفتر واقع در سبزوار- چهارراه بيهق-روبروى امامزاده- سراى 
حقيران مراجعه نمائيد.  در غيراينصورت طبق مقررات قانونى ثبت طالق انجام خواهد شد.
محمد حسن رجائيان -سردفتر ازدواج 34 و طالق يك داورزن – سبزوار

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى جواد قزى فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه آقاى مسعود نقيب 
زاده فرزند قاسم دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 8/350/000 ريال به انضمام تاخير 
تاديه و ديگر هزينه ها و خسارات دادرسى به طرفيت شما به شعبه 6 شوراى حل اختالف 
ســبزوار ارائه و به كالســه 6/96/733 ثبت و به موجب راى شماره 6/20/20 بخواسته 
فوق محكوم گرديده ايد. مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. 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 6 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
دادنامــه:9709972074900014  پرونــده:9609982074900038 
خواهان:قــرض الحســنه محبــان اهــل بيت بــا وكالت حوريه رجبى كياســرى ف حســن 
خواندگان:1-غالم عباس مهدوى ف جواد2-باباعلى رضى كنيمى ف زلفعلى هردو مجهول 
المكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى موسسه قرض الحسنه محبان اهل بيت 
با وكالت حوريه رجبى كياســرى به طرفيت1-غالم عباس مهدوى2-باباعلى رضى كنيمى 
به خواســت مطالبه وجه به اســتناد قرارداد بانك بابت وام صــادره باتوجه به محتويات 
پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك اســتنادى و نظر به اين كه خواندگان با ابالغ وقت 
دادرســى در وقت مقرر در جلسه حاضر نشــده و دفاع يا تكذيبى ازد عوى و مستندات 
خواهان به عمل نياورده و مدارك و مستندات خواهان از تعرض مصون مانده لذا دعوى 
خواهان وارد و اشــتغالذمه خواندگان ثابت تشخيص به استناد مواد 522-519-198 
ق آ د م نامبردگان متضامنا به پرداخت 41,375,259 ريال اصل خواســته و 890,000 
ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ دادخواست 96/11/15 تا اجرا 
با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد 
شــد و حق الوكاله طبق تعرفه در حق خواهان محكوم مــى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در شورا ســپس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

دادنامه
دادنامــه:9709971210200428  پرونــده:9409981210201016 
خواهان:صــادق جنانيــان قادى كاليــى ف برارجــان خوانده:محمد حســن زاده گنگرج-
مجهول المكان خواســته ها:1-مطالبه خســارت تاخير تاديه2-مطالبــه وجه چك ((قرار 
دفتر)):درخصوص دادخواســت صادق جنانيان قاديكاليى به طرفيت محمد حسن گنگرج 
به خواســته مطالبه وجه سه فقره چك به شماره هاى 129871-129874-129870 
به مبلغ 450,000,000 ريال همگى عهده بانك رفاه كارگران شــعبه رضوان آمل دفتر 
دادگاه باتوجه به ارسال اخطاريه به خواهان مبنى بر رفع نقص(پرداخت هزينه دادرسى 
در مرحلــه بــدوى 11,315,000 ريال) بــه تاريخ 97/5/1 و عدم رفــع نقص در فرجه 
قانونى توســط وى،دفتــر دادگاه وفق ماده 54 ق آ د م قرار رد دادخواســت خواهان را 
صــادر واعــالم مى نمايد.اين قرار ظــرف ده روز پس از رويت قابــل اعتراض در همين 

دادگاه مى باشد.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى آمل-رجبعلى نيا

آگهى ابالغ وقت رســيدگى به كامبيز نيك منش –ميترا نيك منش - حميد نيك منش و 
معصومه عسگرى نژاد

خواهان پرويز عباســى دادخواســتى بــه طرفيت خواندگان كامبيــز و حميد و ميترا 
نيك منش و معصومه عسگرى نژاد به خواسته ابطال مبايعه نامه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709981210200016 شــعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/7/3 ساعت 12 تعيين گرديد كه حسب دستور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى 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 انتشــار 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
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
ش بايگانــى شــعبه:960061 خواهان محمد بهرام پور ف حســن دادخواســتى به 
طرفيــت خوانــده نوراله نقزى به خواســته مطالبــه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و 
به كالســه 9609982074800061 شــعبه 18 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رســيدگى 97/7/14 ســاعت 10 تعييــن گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع  
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه دوم دادخوســت و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى-سيده شكوه حسينى طالعى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانــك مهر اقتصاد با  وكالت فاطمه كريمى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيــت 1-كاظم خنارى2-اســماعيل اصغرى الرمائى ف اصغر تقديم كه به اين شــعبه 
ارجاع و به كالســه 12/97/191 شــوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان 
مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج 
و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز شــنبه 97/6/31 ســاعت 10 در شعبه 12 
شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
ش بايگانى شــعبه:970131 خواهان ها1-سيد حســين جعفرى2-حكيمه مصدق 
دادخواســتى به طرفيت خوانده سيد مهدى آئين ف سيد حسن  به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982074800131 شعبه 18 شوراى 
حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/14 ساعت 10:30تعيين گرديد . 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 
مــى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخوست و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى-سيده شكوه حسينى طالعى

دادنامه
دادنامــه:9709972073400284  پرونــده:9609982073400123 
خواهان:ســليمان خليــل نــژاد ف ســيف اهللا خواندگان:فيــروزه اكبــرى كاســگرى ف 
((رأى شــورا)):درخصوص  المــكان  زاده هــردو محهــول  ولــى  غالمحســين2-دانيال 
دعواى ســليمان خليل نژاد كياســرى ف ســيف اله به طرفيت1-فيروزه اكبرى كاسگرى 
ف غالمحســين2-دانيال ولــى زاده بــه خواســته محكوميــت خوانــدگان بــه پرداخــت 
150,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه به استناد يك 
فقره چك به شــماره 299864-95/12/25 به مبلغ 162,500,000 ريال عهده بانك 
كشاورزى شعبه مركزى بابلسر صادره توسط خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف 
دوم ظهــر چك باتوجه به گواهــى عدم پرداخت بانك محال عليه و امضاى خواندگان ذيل 
و ظهر چك و باتوجه به وجود اصل چك مســتند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال 
ذمه خواندگان مى نمايد و نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور 
نيافتــه و اليحــه اى نيز ارســال ننموده و دليلى بــر برائت ذمه خويــش و پرداخت وجه 
چــك ارائه ننموده انــد لذا امضائات مذكــور از تعرض مصون مانده و شــورا باتوجه به 
محتويــات پرونده دعواى خواهان را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقــاى دين خوانده 
و با اســتناد بــه مــواد 198و519 ق آ د م دادگاه هاى عمومى وانقــالب مصوب 1379 
و مــواد 249و310و313و314 قانــون تجــارت و استفســاريه تبصــره الحاقى به ماده 
2 قانــون صــدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكــم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت 150,000 ريال اصل خواسته و 2,065,000 ريال هزينه 
دادرســى و هزينه نشــر آگهى وفق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد تا 
ارجاى كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
دادنامــه:9709972075000086  پرونــده:9609982075000097 
خواهان:صندوق قرض الحسنه محبان اهل بيت با وكالت حوريه رجبى كياسرى ف حسن 
خواندگان:1-آرمين شهسوارى گلشن ف بخش الدين 2-ارنيب محمودى اجاق ف رحيم 
((رأى شورا)):درخصوص دعوى موسسه قرض الحسنه محبان اهل بيت سارى به شماره 
ثبت 246 با وكالت حوريه رجبى كياسرى به طرفيت1-زينب محمودى اجاق ف رحيم2-

آرمين شهســوارى گلشــن ف بخش الدين به خواسته صدور حكم به محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت ســى و پنج ميليون ريال موضوع پنج فقره ســفته به شــماره هاى 
339577و339578(سرى/ط)و868173 و 868780 و 868174(سرى خ/1) ناشى 
از تســهيالت ماخوذه خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف دوم با احتســاب هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه 
تصوير مصدق ســفته هاى موصوف مفاد قرارداد تسهالت اعطايى منعقده فى مابين نظر 
به اين كه خواندگان با وصف ابالغ و عودت از طريق نشــر گهى در جلســه شــورا حضور 
نيافته و اليحه اى ارســال ننموده بدين لحاظ ادعا و مســتندات ابرازى خواهان مصون از 
هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به وجود اصول اسناد ممضى به امضاى نامبردگان در 
يد خواهان و با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان محمول به صحت تشــخيص مستندا 
به مــواد10-1284-1301 ق مدنى و مواد 309و307و403 ق تجارت و مواد 198-

519-522 ق آ د م مصــوب 79 حكــم بــه محكوميــت تضامنى خوانــدگان به پرداخت 
بيســت و پنــج ميليون ريال و پانصدوشــصت و پنج هزارريال ميليــون ريال بابت اصل 
خواسته و پردات مبلغ ششصدوچهارده هزاروپانصدوشصت و دو ريال هزينه دادرسى 
و نهصدوبيست هزاروسثصدوچهل ريال بابت حق الوكاله وكيل وخسارت تاخير تاديه از 
تاريخ 96/12/7 تا اجراى حكم براســاس شــاخص  تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام 
اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره مصوب 94 
غيابى و ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در در همين شــعبه و پس از آن ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى ســارى مى باشــد.م/

الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
تعاونــى مالى و اعتبارى عام كشــاورزان با وكالت كتايون عســگرى دادخواســتى به 
خواســت مطالبــه وجه به طرفيــت غالمعلى غضنفرى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به 
كالســه 20/96/158 شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لــذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى 
مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست 
و ضمائــم را دريافــت و جهت مطالعه و ابالغ نظريه كاشناســى يك هفته بعد از رؤيت در 
شــعبه 20 شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى  شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:20/96/758 دادنامه:214-97/4/11 خواهان:بانك قرض الحسنه مهر 
ايران با وكالت فاطمه مقيمى خواندگان:1-سيد مجيد اسالمى وركى ف عينعلى2-موسى 
كاظم نژاد ف ســيد احمد ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى صندوق قرض الحســنه مهر 
محبان اهل بيت به شــماره ثبت 246 با وكالت حوريه رجبى كياسرى به طرفيت1-سيد 
مجيد اسالمى وركى ف عينعلى 2-سيد موسى كاظم نژاد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
نوزده ميليون وهفتصدوهشتادويك هزارودويست و پنجاه ريال موضوع سه فقره سفته 
به شماره هاى 533021 و 908601و227868 بابت بدهى ناشى از قرارداد تسهيالت 
اعطايى با احتســاب خسارات دادرســى بدين توضيح كه خواهان حسب مفاد دادخواست  
مســتندات منضــم به آن بيان داشــته خوانــده رديف اول بــه موجب قرارداد شــماره 
203932-93/3/8 مبادرت به اخذ تســهيالت اعطايــى از آن صندوق نموده و خوانده 
رديــف دوم بــا امضاى قرارداد كليه تعهدات و شــرايط منــدرج در آن را متعهد گرديده 
لكن نامبردگان على رغم مراجعات مكرر از تاديه بدهى متعلقه خويش تاكنون استنكاف 
نموده اند بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه مفاد قرارداد تنظيمى فى مابين 
و نظر به اين كه خواندگان با وصف ابالغ و دعوت از طريق نشــر آگهى در جلســه شــورا 
حضور نيافته و اليحه اى در مقام دفاع و برائت ذمه خويش ارائه ننموده اند و توجها به 
پاســخ استعالم به عمل آمده مورخ 97/3/24 كه مبين احتساب مبلغ 9040000 بابت 
خســارات تاخير تاديه در پرداخت اقســاط تا تاريخ استعالم و مبلغ اصل بدهى به ميزان 
10741250 ريال داشــته بنابراين با اســتصحاب بقايد ين دعوى خواهان وارد و ثابت 
تشــخيص و مســتندا به مواد 10و219و1301 ق مدنى و مواد 98و198و519و522 
ق آ د م مصــوب 79 و مــاده 403 ق تجــارت حكــم به محكوميت تضامنــى خواندگان به 
پرداخت نوزده ميليون و هفتصدوهشتادويك هزارودويست و پنجاه ريال اصل خواسته 
و ســيصدوهفده هزارودويست وشــصت و پنج ريال هزينه دادرسى و هفتصدودوازده 
هزارويكصدوبيســت و پنج ميليون ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه نسبت 
بــه 10,741,250 ريال از تاريخ 97/3/24 تا زمان پرداخت براســاس تغيير شــاخص 
تورم اعالم بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعالم 
مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و 
پس از آن ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى 

مى باشد.م/الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پروندهــم9609986187200371 دادنامه:9709971227500514 شــاكى: 
خســرو نعمتى ف ابوالحســن متهم:حســن اخترى ف عطارد اتهام:ســرقت گوشى همراه 
((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست صادره شماره 8200224-97/3/17 دادسراى 
عمومى و انقالب محمودآباد حســن اخترى ف عطارد متهم اســت به ســرقت يك دستگاه 
گوشــى موبايل مدل ســونى ، دادگاه با عنايت به شكايت شاكى خصوصى خسرو نعمتى و 
تحقيقات به عمل آده مرجع انتظامى و شعبه اول بازپرسى و پاسخ استعالم به عمل آمده 
از شــركت خدماتى ايرانسل به شماره 1404250-96/8/23 صفحه 31 و نظر به اين 
كه متهم با وصف ابالغ قانونى در هيچ يك از مراحل تحقيقات مقدماتى و جلسه دادرسى 
حاضر نشــده و اليحه اى نيز ارســال ننموده باتوجه به ســاير قرائــن و امارات منعكس 
در پرونده ارتكاب بزه انتســابى را محرز و مســلم تشــخيص داده لذا به اســتناد مواد 
667و656 قانون مجازات اســالمى ســال 75 ضمن رد مال مسروقه در صورت فقدان 
عيــن رد مثــل يا قيمت آن به صاحبش نام برده را به شــش ماه حبــس تعزيرى و تحمل 
بيســت ضربه شــالق تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مدت بيست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى


