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دادنامه
پرونده كالســه 9309982640300113 شعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار دادنامه 
شماره 9309972640301347- خواهان: آقاى مجيد چرچى پورممقانى فرزند بخشعلى به نشانى انديشه فاز 
1 خ اطالعت خ مطهرى پ 32 واحد 2- خواندگان: 1- آقاى محمود مشــكور فرزند محمدابراهيم 2- آقاى يحيى 
عربى الرهنگ فرزند حســن 3- آقاى ناصر فرجى بالينى فرزند ايوب 4- خانم فاطمه ســاورى فرزند عباســعلى 
همگى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: الزام به تنظيم و انتقال سند رسمى ملك «رأى دادگاه» در خصوص 
دعوى آقاى مجيد چرچى پورممقانى به طرفيت خواندگان 1- فاطمه ســاورى 2- محمود شــكور 3- ناصر فرجى 
بالينى 4- يحيى عربى الرهنگ به خواسته صدور حكم به محكوميت خواندگان به تنظيم سند رسمى انتقال يك 
دستگاه آپارتمان قطعه سوم تفكيكى با پاركينگ اختصاصى از پالك ثبتى 46/3686 بانضمام خسارات دادرسى 
مقوم به 51/000/000ريال خواهان توضيح داده خوانده رديف سوم به وكالت از خوانده رديف دوم و خوانده 
رديف دوم به وكالت از خوانده رديف اول كه مالك پالك ثبتى مى باشد به موجب مبايعه نامه شماره 100823 
مــورخ 1390/1/30 اقــدام به فروش يك دســتگاه آپارتمان به متراژ 68 مترمربع بــا پاركينگ اختصاصى به 
خوانده رديف چهارم مى نمايد و خوانده رديف چهارم نيز طى مبايعه نامه شماره 100836 مورخ 1390/5/19 
آپارتمان مذكور را به اينجانب واگذار و تمامى ثمن آن را دريافت نموده اســت. شــايان ذكر اســت حســب بند 
1-4 مبايعه نامه اخيرالذكر خوانده رديف چهارم مى بايســتى در تاريخ 1390/6/20 با حضور در دفتر اســناد 
رســمى شــماره 3 شــهريار نســبت به انتقال رســمى آپارتمان فوق الذكر به نام اينجانب اقدام مى نمود كه با 
عنايت به گواهى عدم حضور صادره از دفترخانه مذكور تاكنون نســبت به اين مهم هيچ اقدامى ننموده اســت 
الزم به ذكر اســت خوانده رديف ســوم مبايعه نامه فيمابين خوانده رديف چهارم و خواهان به شماره 100836 
مــورخ 90/5/19 را به عنوان شــاهد امضاء نموده اســت لذا با تقويم اين دادخواســت صدور حكم به شــرح 
خواســته مورد اســتدعا اســت دادگاه با عنايت به مراتب فوق و روگرفت مصدق مبايعه نامه شماره 100836 
مورخ 90/5/19 تنظيمى فيمابين خواندگان رديف ســوم و چهارم و خواهان و خوانده رديف چهارم و وكالتنامه 
شــماره 4565 مورخ 91/12/12 دفترخانه 45 حوزه ثبتى شــهريار كه به موجب آن خانم فاطمه ساورى فرزند 
عباسعلى مالك رسمى و قانونى پالك ثبتى موصوف به آقاى كامران فرجى تفويض وكالت در فروش نموده است 
و روگرفت مصدق صورتجلســه مورخ 1393/7/9 شعبه ســوم حقوقى دادگاه عمومى شهريار كه به موجب آن 
آقاى يحيى عرب الرهنگ اقدام به خريد واحد آپارتمان از آقاى كامران فرجى خريدارى و به خواهان فروخته ام 
و نظر به اينكه خواندگان از طريق انتشار آگهى دعوت و در دادگاه حاضر نشده و ايراد و دفاعى به عمل نياورده 
و دليلى بر خالف ادعاى خواهان ابراز نداشته اند و مستندات خواهان از هرگونه تعرض و تكذيب مصون مانده 
اســت و نامه شــماره 30572 مورخ 93/8/17 اداره ثبت اسناد و امالك شهريار داللت بر مالكيت خانم فاطمه 
ســاروى بر قطعه ســوم تفكيكى به پالك ثبتى 46/16904 مفروز از پالك ثبتى 3686 فرعى دارد لذا اوال در 
خصوص خواندگان رديف دوم تا چهارم به دليل فقدان مالكيت دعوى متوجه به ايشان نبوده مستندا به بند 4 
ماده 84 و 89 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد ثانيا در خصوص خوانده رديف 
اول با عنايت به مراتب فوق دعوى خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخيص و مستندا به مواد 219 و 222 و 223 
قانون مدنى و 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرســى مدنى حكم به محكوميت خوانده به حضور در يكى از 
دفاتر اســناد رســمى و تنظيم سند رسمى واحد آپارتمان مذكور بجز ملحقات و متعلقات اعم از مشاعات و موارد 
اختصاصى از جمله پاركينگ اختصاصى به نام خواهان و پرداخت مبلغ 3/266/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل رسيدگى واخواهى 
در هميــن دادگاه و ظرف بيســت روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابــل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/5900
 رئيس شعبه سوم دادگاه حقوقى شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم نورملك قلندرزهى داراى شناســنامه شــماره 3700313764 به شرح دادخواست به كالسه 93-
1290 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نياز قلندرزهى 
شناســنامه 193 در تاريخ 1393/5/12 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به : 1- محمد عيســى زهى فرزند نياز به ش ملى 3700270496 متولد 1344 صادره سراوان 
پســر متوفى 2- اســلم قلندرزهى فرزند نياز به ش ملى 3701797277 متولد 1367 صادره ســراوان پسر 
متوفــى 3- نورملــك قلندرزهى فرزند نياز به ش ملــى 3700313764 متولد 1348 صادره ســراوان دختر 
متوفى 4- گران ناز عيسى زهى فرزند محمد به ش ملى 3700785577 متولد 1329 صادره سراوان همسر 
متوفى، بجز از افراد ياد شده فوق وارث ديگرى ندارد، واينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك پى در پى ماه يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى سه ماه دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. بشماره 92/307
رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف مركزى سراوان- سيد عبدالصمد ساداتى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمداسالم هاشمزهى فرزند رئيس به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاى شهود و گواهى 
دفترخانه اســناد رسمى شــماره 16 سراوان رسيده مدعى است كه ســند مالكيت ششدانگ يك باب منزل به 
مســاحت 200 مترمربع پالك 3531 فرعى از 2455- اصلى واقع در روســتاى هوشك جزء قطعه 4 از بخش 6 
بلوچستان شهرستان سراوان ذيل ثبت 15915 صفحه 85 دفتر جلد 110 امالك به علت جابجايى اثاثيه مفقود 
گرديده و نامبرده از اين اداره درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب به اســتناد ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معمله نســبت به ملك مرقوم يا 
وجود ســند مالكيت مذكور نزد خود مى باشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به 
ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرا رگيرد 
واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشــود 

نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. به شماره: 93/306
 رئيس ثبت اسناد و امالك سراوان

متن آگهى
شماره ابالغيه: 9310102210107143- شماره پرونده: 9309982210100414- شماره بايگانى: 
930441- تاريخ تنظيم: 1393/11/09- پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى 
ابراهيم احمدى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9309972210100781 
صادره از شعبه اول حقوقى دماوند در پرونده شماره 930441 محكوم به يكصد و پنجاه عدد سكه بهار آزادى 
به عنوان اصل خواســته (مهريه) در حق محكوم له خانم صديقه هاشــمى و نيم عشــر دولتى شده ايد ظرف ده 
روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى 

احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/ 2155
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيدعباس موسوس خليق طبق وكالتنامه هاى 10626 مورخ 80/6/13 دفتر 485 تهران و 1537 
مورخ 82/6/16 دفتر 590 تهران از طرف حســن تقى پور باســتناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء 
شــهود آن ذيل شــماره 6868 مورخ 93/9/15 در دفترخانه 828 تهران رســيده اســت مدعى است كه سند 
مالكيت 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1800 مترمربع قطعه 624 تفكيكى به شماره 
پالك 301 فرعى از 1 اصلى مفروز از پالك اصلى مذكور واقع در قريه هفت جوى شهريار ذيل ثبت 121853 
صفحه 108 دفتر 723 به نام حســن تقى پور ثبت و به شــماره چاپى 579186الف/77 صادر گرديده اســت 
است و به حكايت ثبت دفتر امالك در رهن و بيع شرط نميباشد و به علت سرقت مفقود گرديده تقاضاى صدور 
ســند مالكيت المثنى نموده است. لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجودسند مالكيت نزد خود ميباشد 
از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه ســند معامله به اين اداره تســليم و 
رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى نسبت به صدور اسناد 

المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 5894
كفيل ثبت اسناد و امالك شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
به كالســه پرونده 7038/2/93- وقت رسيدگى: در روز يكشــنبه مورخ 93/12/17 ساعت 10:15 حوزه 
2- خواهان: فرامرز افتخارى-  خوانده: حميد صفرى- خواسته: استرداد و فك پالك به شماره انتظامى ايران78- 
396د41- خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و با 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 

از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/5893
دبير حوزه 2 شوراى حل اختالف شهريار

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  920324
مشــخصات محكوم له :صندوق مهر امام رضا –به نشــانى :پاكدشــت خ ش مطهرى جنب بانك صادرات پ 
356  مشــخصات محكوم عليها : حجت رضايى رامشــه به نشانى مجهول المكان 2-ميالد بازگلى پاكدشت خيابان 
عالمه اردوگاه مســتضعفين پ 298 3-زهرا حســين رضا يورى به نشــانى مجهول المكان 4-مرتضى لطفى به 
نشــانى پاكدشــت خيابان چهارده معصوم پ 35   مشــخصات نماينده يا قايم مقام محكوم له :فاطمه ذوالفقارى 
ثابــت نام پدر ابوالفضل  نوع رابطه وكيل به نشــانى پاكدشــت ميدان معلم كوچــه عدالت دوم پ 1/17 طبقه 
دوم نوع رابطه وكيل محكوم له : صندوق مهر امام رضا   به موجب دادنامه شــماره 9310092920301496  
و شــماره دادنامــه مربوطه 93009972920300377  محكوم عليه محكوم اســت بــه 1-محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت 94/663/200  ريال اصل خواســته  2- پرداخت 2/000/900  ريال هزينه دادرسى 
3- پرداخــت خســارت  تاخير تاديه مطابق شــاخص بانك مركــزى از تاريخ دادخواســت 1392/7/15  تا زمان 
اجــراى حكــم  4- حق الوكاله وكيل طبق تعرفه بــه مبلغ 3/407/875 ريال 5- پرداخت نيم عشــر دولتى به 
مبلغ 4/733/160 ريال  در حق صندوق دولت 6-پرداخت مبلغ 3/000/000  ريال بابت هزينه كارشــناس 

در حق خواهان 
 مدير دفتر دادگاه حقوقى  شعبه سومدادگاه عمومى (  حقوقى )دادگسترى شهرستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم داود وحيدى وظيفه خورانى  داراى شــماره شناســنامه 20   به شــرح دادخواســت به كالســه 
2/93-1194   ش ح در  اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  
ســليمان وحيــدى وظيفه خورانى    به شــماره شناســنامه  444  در   تاريــخ  84/7/30    اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  1-اورجعلــى  وحيدى وظيفه خورانى   ش 
ش 1795   صــادره ازهشــترود    پســر متوفــى  2- وهاب وحيدى وظيفه خورانــى   ش ش  1796  صادره از 
هشترود    پسر متوفى  3-داود وحيدى وظيفه خورانى   ش ش   20  صادره هشترود   پسر  متوفى  4-فاطمه 
وحيــدى وظيفــه خورانــى  ش ش 1448  صادره ازهشــترود  دختر   متوفى  5-ناهيــد وحيدى وظيفه   ش ش    
2048  صــادره از هشــترود  دختر  متوفــى  6- صفورا كرمى ش ش 1086 صادره از هشــترود زوجه متوفى  
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد 
  رئيس شعبه دوم  شوراى حل و اختالف شهر ستان پاكدشت

 
رونوشت آگهى حصر وراثت 

آقا/خانم داود وحيدى وظيفه خورانى  داراى شماره شناسنامه 20   به شرح دادخواست به كالسه 2/93- 
1201  ش ح در  اين شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان  صفورا 
كرمى   به شــماره شناســنامه  1086  در   تاريخ  89/12/5    اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  1-اورجعلى  وحيدى وظيفه خورانى   ش ش 1795   صادره ازهشترود    
پســر متوفى  2- وهاب وحيدى وظيفه خورانى   ش ش  1796  صادره از هشــترود    پســر متوفى  3-داود 
وحيدى وظيفه خورانى   ش ش   20  صادره هشــترود   پســر  متوفى  4-فاطمه وحيدى وظيفه خورانى  ش ش 
1448  صادره ازهشترود  دختر   متوفى  5-ناهيد وحيدى وظيفه   ش ش    2048  صادره از هشترود  دختر  
متوفى   اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

و اال گواهى صادر خواهد شد 
  رئيس شعبه دوم  شوراى حل و اختالف شهر ستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم  حرم گلشــن   داراى شــماره شناســنامه   4383  به شرح دادخواست به كالسه 2/93- 1185 
ش ح در  اين شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  سيد على موسوى     
به شماره شناسنامه   644  در   تاريخ  93/9/20   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به  1-ســيد مبين موســوى    ش ش  4-028828-421   صادره از ورامين پســر 
متوفى    2- ســيد محمد معين موســوى  ش ش 0-010698 -658  صادره ازتهران  پســر متوفى  3-نيكو 
سادات موسوى  ش ش   3-011701-421  صادره ازدرود    دختر  متوفى  4-حرم گلشن   ش ش   4383    
صادره از  درود زوجه  متوفى  5-نارنج توكلى   ش ش     18  صادره ا ز   ازنا   مادر   متوفى  6- ســيد جمال 
موسوى    ش ش 1019     صادره از ازنا   پدر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد 
  رئيس شعبه دوم  شوراى حل و اختالف شهر ستان پاكدشت

آگهى اخطاريه
عبــاس منظم فرزنــد محمدرضا به نشــانى مجهول المــكان- محل حضور: شــوراى حل اختــالف حوزه 23 
شهرســتان يزد به نشــانى خيابان مهدى، نبش كوچه كميته امداد جنب خودپــرداز- وقت حضور: 93/12/13 
ساعت 17- علت حضور: در خصوص دادخواست تقديمى آقاى مهدى ياورى به طرفيت شما مبنى بر مطالبه وجه 

در وقت مقرر در محل رسيدگى حاضر شويد. م الف/4777
شوراى حل اختالف حوزه 23 يزد

آگهى اخطاريه
عبــاس منظم فرزنــد محمدرضا به نشــانى مجهول المــكان- محل حضور: شــوراى حل اختــالف حوزه 23 
شهرســتان يزد به نشــانى خيابان مهدى، نبش كوچه كميته امداد جنب خودپــرداز- وقت حضور: 93/12/13 
ساعت 17/15- علت حضور: در خصوص دادخواست تقديمى آقاى مهدى ياورى به طرفيت شما مبنى بر مطالبه 

وجه در وقت مقرر در محل رسيدگى حاضر شويد. م الف/4776
شوراى حل اختالف حوزه 23 يزد

آگهى ابالغ اجرائيه
محكوم له: شــهردارى مهريز- محكوم عليهم: 1- روح اهللا محمودى 2- خيراهللا اســماعيلى 3- شــركت 
آرياســيلوانا پارس- به موجب اجرائيه شــماره 930578 و دادنامه غيابى صادره از شــعبه اول دادگاه عمومى 
و حقوقى شهرســتان مهريز محكوم عليهم محكوم به ابطال نامه هاى زمين هايى كه براى شــركت آريانا ســيلوانا 
پارس در نظر گرفته شــده مى باشــد لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليهم به اســتناد ماده 9 قانون 
اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد و ده روز پس از 
آن به موقع اجراء گذاشــته مى شــود در اين صورت براى عمليات اجرائى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليهم 

الزم نيست مگر اينكه محكوم عليهم محل اقامت خود را كتبا قسمت اجراء اطالع دهد. م الف/4775
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان مهريز

متن آگهى
حسب محتويات پرونده كالسه 9630968 اين شعبه اتهام آقاى مازيار نورى فرزند رضا خيانت در امانت 
مى باشد كه متوارى است لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشان ابالغ كه در مورخه 93/12/23 ساعت 

8/30 خود را به اين شعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد شد. م الف/3255
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى ابالغ
خواهان بانك ملت شــعبه بازار يزد دادخواســتى به طرفيت خواندگان مرضيه دهوارزاده و عرفان الدين 
صادقى يخدانى و على محمد طباطبايى و حســين حبيبى به خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديه و پرداخت حق 
الوكاله و مطالبه خســارات دادرسى و مطالبه وجه بابت قرارداد تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان يزد نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان يــزد واقع در يزد خيابان فرخى– ســاختمان 
دادگســترى شهرســتان يزد– طبقه دوم شعبه اول حقوقى ارجاع و به كالســه 9309980300900669 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1393/12/20 و ساعت 12/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 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/4787
مدير دفتر شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان يزد

دادنامه
شــماره پرونــده: 1110/93- شــماره دادنامــه: 1768/93- تاريــخ رســيدگى: 93/10/15- مرجــع 
رســيدگى: شــوراى حل اختالف حوزه 1 يزد- خواهان: آقــاى محمدعلى ياورى فرزند رحمت ا... به نشــانى يزد 
اكرميــه چاه عســكريه جنب امالك على طال ياورى- خواندگان: 1- آقــاى محمدجواد بلدغى فرزند غالمرضا مقيم 
يزد بلوار شــهيد صدوقى ك خرمشــاه بن بست 5 پ 61 منزل شــخصى 2- خانم مريم بجارى منگودهى فرزند 
عزيــزا... مجهول المكان- خواســته: الزام به تنظيم و انتقال ســند يك دســتگاه خودرو 405 به شــماره پالك 
571ب44- ايران56- گردشــكار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين شــورا و ثبت به كالســه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى 
امضاءكننــدگان ذيــل تشــكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به 
صــدور راى مى نمايد. «راى شــورا» در خصوص دادخواســت آقــاى محمدعلى ياورى به طرفيــت خواندگان به 
خواســته الزام به تنظيم و انتقال ســند يك دستگاه خودرو 405 به شــماره پالك 571ب44- ايران56 نظر به 
اينكه طبق نامه شماره 3913/12/1206/25371 رئيس راهور خوانده رديف 2 خانم مريم بجارى منگودهى 
مالــك اتومبيل شــماره فوق الذكر مى باشــد و خوانده رديف 1 آقاى محمودجواد بلدغــى طبق قولنامه اتومبيل 
مذكور را به خواهان فروخته اســت و با توجه به اينكه ســند از توابع مبيع و حق خريدار اســت و اينكه خوانده 
رديــف 1 بــا وصف ابــالغ قانونى و خوانده رديــف 2 با وصف ابالغ قانونى در صفحه 8 روزنامه رســالت شــماره 
8251 مورخ 93/8/29 در جلســه شــورا حاضر نشده و مطلقا دفاعى ننموده اند لذا شورا با توجه به محتويات 
پرونده دعوى مطروحه را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 356 قانون مدنى خوانده رديف 2 خانم مريم بجارى 
منگودهى را ملزم به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند يك دستگاه خودرو 405 به شماره 
پــالك 571ب44- ايــران56 به نام خواهان مى نمايد و همچنين نامبرده را بــه پرداخت مبلغ 205/000ريال 
بابت هزينه تمبر در حق خواهان محكوم مى نمايد و در خصوص خوانده رديف 1 آقاى محمدجواد بلدغى با عنايت 
به اينكه مالك رســمى اتومبيل نمى باشــد و دعوى متوجه وى نمى باشــد لذا به استناد مواد 84 و 89 ق.آ.د.م 
قــرارداد رد دعــوى خواهان صادر و اعالم مى گــردد راى صادره غيابى و پس از ابــالغ ظرف مدت 20روز قابل 
واخواهى در اين شــورا مى باشــد و پس از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى 

يزد مى باشد. م الف/4758
قاضى شوراى حل اختالف حوزه يك يزد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رامين خليقى داراي شناســنامه بشــماره 11725 به شــرح پرونده كالســه 932003 از اين شورا 
درخواســت گواهــي حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمــد خليقى جمال آباد بشــماره 
شناســنامه 5 در تاريخ 93/10/16 در اردبيل اقامتگاه دائمي خود بدرود حيات گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- رامين خليقى به ش ش 11725 فرزند محمد پســر متوفى 2- آيدا خليقى جمال آباد به ش ش 
5-025918-166 فرزند محمد دختر متوفى 3- شيوا خليقى جمال آباد به ش ش 15979 فرزند محمد دختر 
متوفــى 4- رافــت خليقى بــه ش ش 49 فرزند محمد دختر متوفى 5- مينايــه احمدى به ش ش 2 فرزند روح 
اهللا زوجه متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد، هركسي 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه اى از متوفي نزد او باشد، از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز ســرى و رســمى كه بعد از موعد ابراز شــود از درجه اعتبار ســاقط و 

بالاثر خواهد بود. 
رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان اردبيل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه فريشــى مهابادى داراى بشــماره شناسنامه 3157 به شــرح دادخواست به كالسه 115/93 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على آخوندى به شماره 
شناســنامه 252 در تاريخ 1393/7/10  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به افراد زير:  1- فاطمه قريشــى مهابادى فرزند نصرت اله بــه ش ش 3157 صادره از تهران 
همســر متوفــى 2- مريم آخوندى فرزند على به ش ش 560 صــادره از تهران دختر متوفى 3- مازيار آخوندى 
فرزند على به ش ش 3987 صادره از تهران پســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2156
مسئول شوراى حل اختالف حوزه جابان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسين غفارى آغچه رود داراى شماره شناسنامه 131 به شرح دادخواست به كالسه 93/ش921/1 
از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قبله على غفارى آغچه رود 
بشماره شناسنامه 3 در تاريخ 93/6/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- حســين غفارى آغچه رود ش ش 131 پسر متوفى 2- جالل غفارى آغچه رود ش ش 2206 پسر 
متوفى 3- ملكه شيرى ش ش 848 همسر متوفى 4- نرگس غفارى آغچه رود ش ش 2340 دختر متوفى 5- 
فاطمــه غفارى آغچــه رود ش ش 1959 دختر متوفى 6- معصومه غفارى آغچه رود ش ش 1357 دختر متوفى 
7- مريــم غفــارى آغچــه رود ش ش 1864 دختر متوفى 8- زهرا غفارى آغچــه رود ش ش 198 دختر متوفى 
9- كبرى غفارى آغچه رود ش ش 1960 دختر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى دادگاه بخش خاوران

آگهى ابالغ
 شــماره پرونده: 9100401604500442/1- شــماره بايگانى پرونده: 9100442- شــماره ابالغيه: 
139305116045001595- تاريخ صدور: 1393/08/25- به اين وســيله به حميد و على و نسيم شهرت 
همگــى ناصرى فرزندان مرحوم محمد ناصرى و اقدس ســنايى جاهــد وراث مرحوم محمد ناصرى فرزند محمود 
ســاكنين كرمانشاه كارمندان ايستگاه نهم 45 مترى ســرباز محمدى پالك 49 ابالغ مى شود كه بانك ملى ايران 
شــعبه طاقبســتان كرمانشاه به اســتناد ســند رهنى شــماره 54894- 1380/8/9 و متمم شماره 69633-

1383/2/6 تنظيمــى دفتر 29 كرمانشــاه جهت وصول مبلغ 52/852/087 ريال تــا تاريخ 1391/10/9 به 
انضمــام خســارت تاخير متعلقــه و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه 
صــادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9100442 در اين اداره تشــكيل شــده و چون طبــق گزارش مورخ 
1391/12/7 مامور، ابالغ واقعى اجرائيه به شما ميسر نگرديده، لذا بنا به تقاضاى وكيل بستانكار و طبق ماده 
19 آئيــن نامــه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى اقدام 
ننماييد، مورد وثيقه مندرج در ســند رهنى فوق با تقاضاى بســتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و 

از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. م الف/6958
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى كرمانشاه 

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالســه 93*978 اين شعبه اتهام آقاى محمد رســول عباسى فرزند شيخ حسن 
ايراد ضرب و جرح مى باشد كه متوارى است لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشان ابالغ كه در مورخه 
93/12/24 ســاعت 9/30 صبح خود را به اين شــعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد 

شد. م الف/3258
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالســه 930975 اين شــعبه اتهام آقاى چمن موقوفه اى فرزند بهار توهين مى 
باشــد كه متوارى اســت لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشــان ابالغ كه در مورخه 93/12/25 ساعت 

9/30 صبح خود را به اين شعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد شد. م الف/3259
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

آگهى اخطاريه طالق
نام و نام خانوادگى مخاطب: ســعيد بداغ آبادى فرزند محمدرضا مجهول المكان- موضوع: طالق- همســر 
شــما خانم گوهرشــاد اطهرى زاده با در دست داشــتن حكم طالق به كالسه 922162- 1393/7/30 از شعبه 
چهارم حقوقى ســبزوار متقاضى ثبت طالق شــده است لذا شايسته است ظرف مدت 15 روز پس از رويت اين 
اخطاريه به اين دفترخانه واقع در سبزوار چهارراه بيهق سراى حقيران مراجعه در غير اينصورت وفق مقررات 

عمل خواهد شد.
 سردفتر ازواج و طالق 34/1 داورزن سبزوار

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى بهروز جواهرى داراي شماره شناسنامه 166 به شرح دادخواست به كالسه 419/8/93 اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهين خانم جواهرى بشماره شناسنامه 
32506 در تاريخ 1393/3/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين فوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- ســيروس جواهرى فرزند غفــور ش ش 225 صادره از بروجرد بــرادرزاده متوفى 2- فريدون 
جواهرى فرزند غفور ش ش 280 صادره از بروجرد برادرزاده متوفى 3- فرشــته جواهرى فرزند رســول ش 
ش 224 صادره از بروجرد برادرزاده متوفى 4- فتانه جواهرى فرزند رسول ش ش 1723 صادره از بروجرد 
بــرادرزاده متوفــى 5- بهروز جواهرى فرزند رســول ش ش 166 صادره از بروجرد بــرادرزاده متوفى. ضمن 
انجام تشــريفات قانوني درخواســت مزبــور در يك نوبت آگهــي مينمايد هركس اعتــراض دارد و يا وصيتنامه 
از شــادروان در اختيــارش  باشــد در تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه بــه دادگاه تقديــم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
شعبه هشتم حقوقى حل اختالف بروجرد

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: فرهاد شــاهوردى فرزند حيدر به نشانى بروجرد خ 16 مترى حدادى پور ك دانش 
فرعى دوم به وكالت عليرضا كوشــكى- مشــخصات محكوم عليه: اسماعيل محمدى فرزند جواد مجهول المكان- 
محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 9309976620400922 محكوم عليه محكوم 
اســت به اســترداد خودرو ســوارى پژو 206 به شــماره انتظامى 11-629ن68 و پرداخت مبلغ صد و شصت 
هزار تومان هزينه دادرســى و دويســت هزار تومــان حق الوكاله وكيل در حق محكوم لــه هزينه اجرا به عهده 

محكوم عليه مى باشد. 
شعبه چهارم دادگاه عمومى دادگسترى شهرستان بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره پرونده 1237/93 شعبه 8 حقوقى حل اختالف شهرستان بروجرد خواهان: فرزاد فخرى طباطبايى 
و غيــره، خوانده: على اصغر گودرزى، خواســته: الزام به تنظيم ســند، مورخ 93/11/8 خواهان دادخواســتى 
بطرفيت خوانده فوق الذكر بشــرح فوق تقديم كه به شــماره 1237/93 ثبت براى جلسه 93/12/16 ساعت 
9صبــح وقت رســيدگى تعيين گرديده با توجه به مجهول المكان بودن خوانده و حســب درخواســت خواهان و 
موافقت شــورا مســتندا به مــاده 73 ق.آ.د.م در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گــردد، خوانده مذكور مى 
توانــد جهت اعالم آدرس يا دريافت ضمائم و جهت رســيدگى در اين شــعبه در وقت مقرر واقع در ســاختمان 
شــوراى حل اختالف روبروى پارك ســماور (ســاختمان اســبق دادســرا) حضور يابد ، عدم حضور مانع از اتخاذ 

تصميم نخواهد شد.
شعبه 8 حقوقى حل اختالف بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى بهروز جواهرى داراى شــماره شناسنامه 166 به شرح دادخواست به كالسه 50/8/93 اين دادگاه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رســول جواهرى به شماره شناسنامه 
598 در تاريخ 1381/2/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين فوت مرحوم منحصر است 
به: 1- فرشــته جواهرى فرزند رســول ش ش 224 صادره از بروجرد فرزند متوفى 2- فتانه جواهرى فرزند 
رســول ش ش 2723 صــادره از بروجرد فرزند متوفى 3- بهروز جواهرى فرزند رســول ش ش 166 صادره 
از بروجرد فرزند متوفى. ضمن انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى تاسيس
در نظر اســت يك بــاب داروخانــه در منطقه آبادان ابتــداى خيابان اروميــه افتتاح گــردد. از متقاضيان 
واجدالشــرايط دعــوت بــه عمل مى آيد با در دســت داشــتن مدارك به معاونــت غذا و داروى آبــادان مراجعه 

نمايند. 
آبادان

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانــم هديــه رضوانى دوســت فرزنــد ناصر داراى شناســنامه شــماره 7298 به شــرح دادخواســت به 
كالســه930432/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان فاطمه خاكدامن به شناسنامه شــماره 98293 درتاريخ 93/1/24 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهرا رضوانى دوست فرزند ناصر ش ش 
37413 نســبت با متوفى فرزند 2- هديه رضوانى دوســت فرزند ناصر ش ش 7298 نسبت با متوفى فرزند 
3- مريم محمد حســينى فرزند نصراله ش ش 202 نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى كريم هفتانى فرزند رحيم داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به كالسه930439/40/93 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان كلثوم 
هفتانى به شناســنامه شــماره 1 در تاريــخ 93/7/29 دراقامتگاه دائمى خود رافوت نموده اســت وورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد هفتانى فرزند رحيم ش ش 1 نســبت بــا متوفى برادر 2- كريم 
هفتانى فرزند رحيم ش ش 4 نسبت با متوفى برادر 3- فاطمه هفتانى فرزند رحيم ش ش 6 نسبت با متوفى 
خواهر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالســه 930976 اين شــعبه اتهام آقاى محمدعلى احمدى اســتفاده غيرمجاز از 
برق بدون انشعاب مى باشد كه متوارى است لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشان ابالغ كه در مورخه 
93/12/26 ســاعت 9/30 صبح خود را به اين شــعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد 

شد. م الف/3260
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده 930958 اين شــعبه اتهام آقاى ســعيد كاكايى فرزند ميراحمدى ايراد صدمه 
عمدى و تخريب عمدى مى باشــد كه متوارى اســت لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشــان ابالغ كه در 
مورخه 93/12/25 ساعت 10/30 صبح خود را به اين شعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر 

خواهد شد. م الف/3263
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالســه 930989 اين شــعبه اتهام آقايان 1- ســجاد نظيفى مشاركت در ايراد 
صدمه عمدى بدنى و تخريب 2- شــهاب ياورى 3- رســول صفرى داير به مشاركت در ايراد صدمه عمدى بدنى 
مى باشد كه متوارى است لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشان ابالغ كه در مورخه 93/12/24 ساعت 

8/30 صبح خود را به اين شعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد شد. م الف/3262
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

متن آگهى
حســب محتويات پرونده كالسه 930988 اين شعبه اتهام آقاى على ناصح فرزند مجتبى سرقت مى باشد 
كه متوارى اســت لذا در اجراى ماده 115 از ق ا د ك به ايشــان ابالغ كه در مورخه 93/12/25 ساعت 8/30 

صبح خود را به اين شعبه معرفى نمايد در غير اينصورت راى غيابى صادر خواهد شد. م الف/3261
مدير دفتر شعبه 105 دادگاه جزايى كرمانشاه

رونوشت آگهى حصروراثت 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   91500 شــماره  شناســنامه  داراى  علــى  فرزنــد  غالمــى  غفــار  آقــاى 
كالســه930440/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان خانم نساء عابدينى به شناسنامه شــماره 86 در تاريخ 88/10/30 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- غفار غالمى فرزند على ش ش 91500 
نسبت با متوفى فرزند 2- ترالن غالمى فرزند على ش ش 268 نسبت با متوفى فرزند 3- ريحان غالمى فرزند 
على ش ش 269 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى ابوالفضــل نــوروزى فرزنــد محمــد داراى شناســنامه شــماره 16145 به شــرح دادخواســت به 
كالســه930443/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان محمد نوروزى به شناسنامه شــماره 1 در تاريخ 93/8/11 دراقامتگاه دائمى خود رافوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ابوالفضل نوروزى فرزند محمد ش ش 16145 
نسبت با متوفى فرزند 2- اعظم نوروزى فرزند محمد ش ش 16146 نسبت با متوفى فرزند 3- اكرم نوروزى 
فرزند محمد ش ش 1518 نسبت با متوفى فرزند 4- محترم طاهرى فرزند اسداله ش ش 3 نسبت با متوفى 
زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى احمــد زمانــى فرزنــد عــزت الــه داراى شناســنامه شــماره 1659 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه930447/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شادروان بتول قاســمى به شناسنامه شــماره 53034 در تاريخ 93/10/11 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- احمد زمانى فرزند عزت اله ش ش 1659 
نســبت بامتوفى فرزند 2- اســمعيل زمانى فرزند عزت اله ش ش 97778 نســبت بامتوفى فرزند 3- راضيه 
زمانى فرزند عزت اله ش ش 19040 نسبت بامتوفى فرزند 4- صديقه زمانى فرزند عزت اله ش ش 97779 
نسبت بامتوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضــى دارد ويــا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يــك ماه به دادگاه 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم شيوا ده نمكى مشك آبادى فرزند جواد داراى شناسنامه شماره 0370516028 به شرح دادخواست 
به كالســه930446/40/93 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان جواد ده نمكى مشــك آبادى به شناسنامه شــماره 1400 در تاريخ 93/10/1 دراقامتگاه 
دائمى خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ربابه ده نمكى فرزند على ش 
ش 1801 نســبت با متوفى زوجه 2- شــيوا ده نمكى مشگ آبادى فرزند جواد ش ش 0370516028 نسبت 
با متوفى فرزند 3- مهران ده نمكى مشــگ آبادى فرزند جواد ش ش 0371233906 نســبت با متوفى فرزند 
4- اميرمحمد ده نمكى مشگ آبادى فرزند جواد ش ش 0372394256 نسبت با متوفى فرزند 5- نرجس ده 
نمكى فرزند حســين ش ش 936 نســبت با متوفى فرزند 6- نبى اله ده نمكى مشگ آبادى فرزند ذبيح اله ش 
ش 994 نســبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد 
تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى محســن اناركيــان فرزنــد غالمرضــا داراى شناســنامه شــماره 514 بــه شــرح دادخواســت بــه 
كالســه930435/40/93 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نمــوده وچنين توضيح داده 
اســت كه شــادروان غالمرضا اناركيان به شناســنامه شــماره 164 در تاريخ 88/3/10 دراقامتگاه دائمى خود 
رافوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محسن ارناركيان فرزند غالمرضا ش ش 
514 نســبت بــا متوفى فرزند 2- مهــدى ارناركيان فرزند غالمرضا ش ش 8067 نســبت با متوفى فرزند 3- 
هادى ارناركيان فرزند غالمرضا ش ش 199 نسبت با متوفى فرزند 4- معصومه ارناركيان فرزند غالمرضا ش 
ش 5690 نســبت با متوفى فرزند 5- منصوره عليزاده فرزند غالمرضا ش ش 77 نســبت با متوفى فرزند 6- 
طلعت على زاده فرزند شــيرزاد ش ش 2 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد. 
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى غالمرضا حبيب الهى فرزند عزيز داراى شناســنامه شــماره 695 به شــرح دادخواســت به كالســه 
930453 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شادروان عزيز حبيب الهى به شناسنامه شماره 42 در تاريخ 1393/8/8 دراقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد حبيب اللهى فرزند عزيز ش ش 4867 نسبت 
با متوفى فرزند 2- ذبيح اله حبيب الهى فرزند عزيز ش ش 3 نســبت با متوفى فرزند 3- غالمرضا حبيب الهى 
فرزند عزيز ش ش 695 نســبت با متوفى فرزند4- مرضيه حبيب الهى فرزند عزيز ش ش 14570 نســبت با 
متوفى فرزند5- صغرى حبيب الهى فرزند عزيز ش ش 4 نســبت با متوفى فرزند 6- مريم حبيب الهى فرزند 
عزيز ش ش 217 نســبت با متوفى فرزند 7- زهرا زيادى فرزند ابوالفضل ش ش 1 نســبت با متوفى همسر. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عســگر محمدى فرزند عبدالعلى داراى شناســنامه شــماره 122 به شــرح دادخواســت به كالســه 
930456 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شادروان عبدالعلى شيخ احمد لوئى به شناسنامه شماره 918 در تاريخ 1393/10/11 در اقامتگاه دائمى خود 
را فوت نموده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- معصومه فرضى شــيخ احمد لو فرزند 
شمســعلى ش ش 1037 نســبت بــا متوفى زوجه 2- راحله محمدى شــيخ احمدلوئى فرزنــد عبدالعلى ش ش 
1668 نســبت با متوفى فرزند – رقيه محمدى شــيخ احمدلوئى فرزند عبدالعلى ش ش 974 نســبت با متوفى 
فرزنــد 4- فاطمه محمدى شــيخ احمدلوئى فرزنــد عبدالعلى ش ش 0370765559 نســبت با متوفى فرزند 
5- زهرا محمدى شــيخ احمدلوئى فرزند عبدالعلى ش ش 0371886309 نســبت با متوفى فرزند 6- عسگر 
محمدى شيخ احمدلوئى فرزند عبدالعلى ش ش 122 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى على رضا احمدى فرزند حســين داراى شناســنامه شــماره 268 به شــرح دادخواســت به كالســه 
930454 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان حسين احمدى به شناسنامه شــماره 1496 در تاريخ 1393/5/15 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جواد احمدى فرزند حسين ش ش 1460 نسبت 
با متوفى فرزند 2- ابوالفضل احمدى فرزند حسين ش ش 104610 نسبت با متوفى فرزند 3- ساره احمدى 
فرزند حسين ش ش 109575 نسبت با متوفى فرزند 4- على رضا احمدى فرزند حسين ش ش 268 نسبت 
با متوفى فرزند 5- محمدرضا احمدى فرزند حســين ش ش 12218 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا احمدى 
فرزند حســين ش ش 113989 نســبت با متوفى فرزند 7- فاطمه احمدى فرزند غالمرضا ش ش 8 نســبت با 
متوفى همسر 8- حسن احمدى شاپورآبادى فرزند حسين ش ش 108  نسبت با متوفى پدر 9- مريم احمدى 
فرزند حســين ش ش 1551 نســبت با متوفى فرزند 10- خانم گل عابدى پورآبادى فرزند على ش ش 673 
نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر 
كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على محمدى زاده فرزند شــعبانعلى داراى شناســنامه شماره 23658 به شرح دادخواست به كالسه 
930458 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان شــعبانعلى محمدى زاده به شناســنامه شــماره 9 در تاريخ 1393/6/16 در اقامتگاه دائمى خود را 
فوت نموده اســت و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- على محمدى زاده فرزند شــعبانعلى ش 
ش 23658 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- زهرا محمد زاده فرزند شــعبانعلى ش ش 4374 نســبت با متوفى 
فرزند 3- محدثه محمدى زاده فرزند شــعبانعلى ش ش 2853 نســبت با متوفــى فرزند 4- معصومه محمدى 
زاده فرزند شــعبانعلى ش ش 23659 نســبت با متوفى فرزند5- مطهره محمدى زاده فرزند شعبانعلى ش ش 
4914 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه ســرباز حســينى فرزند محمد ش ش 466 نســبت با متوفى همسر. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى معصومه جابرى دهاقانى فرزند مصطفى داراى شناســنامه شــماره 76 به شرح دادخواست به كالسه 
930462 از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
شــادروان محمد مهدى جابرى دهاقانى به شناســنامه شــماره 273 در تاريخ 1393/8/20 در اقامتگاه دائمى 
خود را فوت نموده است و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد جابرى دهاقانى فرزند محمد 
مهــدى ش ش 5120002463 نســبت با متوفى فرزند 2- محدثه جابــرى دهاقانى فرزند محمد مهدى ش ش 
0371160898 نســبت با متوفى فرزند 3- معصومه جابرى دهاقانى فرزند مصطفى مهدى ش ش 76 نســبت 
با متوفى همســر 4- فاطمه طاوســى فرزند على ش ش 3788 نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى منيره قربانى فرزند محمد داراى شناســنامه شماره 9243 به شرح دادخواست به كالسه 930463 
از اين دادگاه درخواســت صدور آگهى گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه شــادروان 
محمد قربانى به شناسنامه شماره 8 در تاريخ 1393/5/16 دراقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است و ورثه 
حيــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالم رضــا قربانى فرزند محمد ش ش 1 نســبت با متوفى فرزند 
2- ليلى قربانى فرزند محمد ش ش 3897 نســبت بــا متوفى فرزند 3- نجمه قربانى فرزند محمد ش ش 46 
نســبت با متوفى فرزند 4- منيره قربانى فرزند محمد ش ش 9243 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه دلدار 
فرزند حبيب اله ش ش 2497 نســبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور در 
يك نوبت آگهى مى گردد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
  رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم 

نشر آگهى موضوع ماده 210 قانون امور حسبى 
در پرونده كالسه 636/16/93 اين شعبه با توجه به فوت مرحوم آقاى محمد فرزند حسين به شناسنامه 
شماره 43633 صادره از قم متولد 1312 كه ساكن قم بوده و توسط آقاى ابوالفضل پايدار درخواست تحرير 
تركه كه شــده و قرار تحرير تركه صادر گرديده اســت لذا بدين وســيله به ورثه متوفاى ياد شده يا نمايندگان 
قانونــى آنهــا و بســتانكاران از متوفــى و مديونين به وى و هركس كه بــه هرطريقى حق به تركــه متوفى دارد 
ابالغ مى شــود در ســاعت 16/30 و تاريخ 93/12/20 ياد شــده در شــعبه 16 شــوراى حل اختالف قم واقع 
در نيروگاه،خيابان شــهيد رئيس كرمى(20 مترى زاد) نبش كوى 5 جهت شــركت در عمليات تحرير تركه حاضر 

شوند 
دبير شعبه 16 شوراى حل اختالف قم - جعفرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان محمود يارى خوانده زيباالسادات برقعى خواسته: تنفيذ بيع، اثبات مالكيت، الزام به تنظيم سند 
در تاريخ 93/9/15 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه 
27 تقديم كه به شــماره 880 ثبت و براى روز چهارشــنبه 93/12/16 ساعت 11 صبح وقت رسيدگى تعيين 
گرديده اســت وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى ميگردد خوانده 
مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتردادگاه 
مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى اســت در صورت عدم 

حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
مدير شعبه 27 شوراى حل اختالف قم

دادنامه
شماره دادنامه: 9309973657201134- شماره پرونده: 9309983657200147 – شماره بايگانى 
شــعبه:930151- تاريخ تنظيم: 93/8/28- خواهان: خانم زهره قاســمى به نشانى كاشان بلوار مفتح انتهاى 
كوچه امام حســين روبروى تعزيرات حكومتى منزل قاســمى- خوانده: آقاى مصطفى بهرامى نســب به نشــانى 
مجهول المــكان- خواســته هــا: 1- مطالبه وجه چك 2- تامين خواســته- گردشــكار: دادگاه با بررســى اوراق 
و محتويــات پرونــده ختــم رســيدگى را اعالم و مبادرات بــه صدور رأى مــى نمايــد. «رأى دادگاه» در رابطه با 
دادخواســت تقديمى توســط زهره قاسمى فرزند حســينعلى به طرفيت مصطفى بهرامى نســب فرزند ابراهيم 
(مجهول المكان) به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال به اضافه خسارت وارده، دادگاه با  عنايت به 
فتوكپى مصدق يك فقره چك با مشخصات 9124/306531 سررسيد 93/3/2 و همچنين فتوكپى گواهينامه، 
عــدم پرداخــت صادره از بانك محــال عليه، و به لحاظ اينكــه خوانده على رغم اطالع از وقت رســيدگى و  ابالغ 
اخطاريه به صورت قانونى و دعوت از طريق روزنامه در جلســه مقرر حاضر نشــده، اليحه دفاعيه ارسال نداشته 
و نسبت به دعوى و مستندات ابرازى ايراد و دفاعى به عمل نياورده است و دليلى كه حكايت از پرداخت مبلغ 
مورد خواسته يا برائت ذمه خويش باشد ارائه و ارسال ننموده است بنابراين دعوا را وارد تشخيص، به استناد 
مــواد 194، 198، 502 و 519 قانون آئين دادرســى مدنى و مــواد 249، 310 و 314 قانون تجارت و تبصره 
ماده 2 قانون صدور چك خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ يك 
ميليون و هفتصد و چهل هزار ريال به عنوان خسارات دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از سررسيد بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان محكوم مى نمايد. رأى صادره 
غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه خوانده در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان اصفهان مى باشد. م الف/1596
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

دادنامه
شــماره دادنامه: 792- شــماره پرونــده: 618/1/93- خواهان: اشــكان اصانلو به نشــانى رودهن انتهاى 
بلوار الله صحرا جنب امالك آالچيق- خوانده: محمد ترابى به نشــانى مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه خسارت 
اتومبيل- گردشكار: شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند سبحان 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. «رأى شــورا» در خصوص دعوى آقاى اشكان اصانلو به طرفيت آقاى 
محمد ترابى به خواسته مطالبه خسارت اتومبيل ناشى از تصادف به مبلغ 4/200/000هزار ريال بانضمام هزينه 
دادرسى و كارشناسى با عنايت به دادخواست تقديمى از طرف خواهان در خصوص خسارت وارده به اتومبيل سوارى 
تيبا به شماره 248و13 مدل 1392 به عنوان راننده غيرمقصر كه با راننده اتومبيل شماره انتظامى 545ص51- 
ايران21 به عنوان راننده مقصر تصادف كرده و منجر به خســارت وارده شــده اســت و با توجه به اخطار قانونى به 
خوانده جهت شــركت در جلسه رســيدگى وى در جلسه رسيدگى شركت نكرده و اليحه اى مبنى بر دفاع از خود در 
قبال دعوى مطروحه به مواد يك و دو قانون مســئوليت مدنى و ماده 519 و 198 قانون آئين دادرســى مدنى حكم 
بــه محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ 4/200/000هزار ريال بابت اصل خواســته و يكصــد و پنجاه هزار ريال 
بابت هزينه دادرســى و يك ميليون ريال بابت دستمزد و هزينه كارشناسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
رأى صادره غيابى محســوب مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شــورا و پس از انقضاى فرجه مذكور 

تجديدنظرپذير در دادگاه محترم بخش رودهن است. م الف/2157
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى 
خواهان: آقاى هادى كردى فرزند على- خواندگان: فرشــاد خاكى و بهروز جنانى فرزند رضا هر دو مجهول 
المــكان- خواســته: مطالبه وجه- در پرونده كالســه 930658 شــعبه چهارم دادگاه عمومــى همدان- خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق الذكر به طرفيت خوانده به اين شعبه تقديم كه در جريان رسيدگى است و وقت 
دادرســى به روز چهارشنبه 1393/12/13 ســاعت 11 صبح تعيين گرديده و چون خوانده دعوى حسب اظهار 
خواهان مجهول المكان مى باشــد. عليهذا به درخواســت خواهان و حســب دســتور رياســت دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بدينوســيله آگهى وقت دادرســى در يك نوبت و در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد و آگهى به منزله ابالغ رسمى به خوانده مى باشد تا خوانده به محض اطالع 
به دفتر شــعبه مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در جلسه دادگاه شركت نمايند 

چنانچه ابالغ بعدى نياز باشد فقط يك نوبت در روزنامه آگهى خواهد شد و مدت آن ده روز است. 
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى همدان

متن آگهى
خواهــان/ خواهان ها طاهره مداح دادخواســتى به طرفيت خوانده/خواندگان محمدهادى اســالمى پور و 
مريم رهبر و عاليه اكبرى و صادق صادق پور به خواســته تنفيذ قرارداد و ابطال ســند رســمى (موضوع ســند 
ملك اســت) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان سمنان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان ســمنان واقع در ســمنان- خيابان طالقانى- نرســيده به ميدان ارگ- روبروى سازمان امور 
اقتصــادى و دارايــى- كد پســتى 3513713191- تلفــن: 14-33334211 (كد 023) ارجاع و به كالســه 
9309982310300563 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1393/12/25 و ســاعت 9:00 تعيين شــده 
است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان صادق صائق پور و عاليه اكبرى و مريم رهبر و در خواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و  اطــالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان سمنان

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه در پرونده كالســه 93/289 مصطفى انصارى به شماره ملى 0063240807 به اتهام ايراد 
صدمــه بدنى ناشــى از كار تحت تعقيب مى باشــد. با عنايت به مجهول المكان بــودن متهم در اجراى ماده 115 
قانــون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابــالغ مى گردد تا در موعد مقرر 
ظرف يك ماه پس از نشــر آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شعبه حاضر گردد. بديهى است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان

متن آگهى
شــاكى آقاى احمــد محرابى نيا به طرفيت متهم محمدشــريف صابــرى فرزند كاكاخان شــكايتى با موضوع 
ســرقت خودرو تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان ياســوج نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 104 دادگاه 
عمومى (جزايى) دادگســترى شهرستان ياسوج واقع در ياسوج، ميدان شهداى نيروى انتظامى، خيابان هجرت 3 
، ســاختمان شماره 3 دادگسترى ارجاع و به كالســه 9309987418000841 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1393/11/25 و ســاعت 12 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شاكى و 
به تجويز ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى 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 در جلسه 

رسيدگى دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابى حاضر شوند.
متصدى امور دفترى شعبه 104 دادگاه عمومى (جزايى) دادگسترى شهرستان ياسوج

متن آگهى 
نظر به پرونده مطرح رســيدگى آقاى: ميثم اميريان فرزند على آقا با پرونده كالســه 9309982659401083 به 
اتهام: ايراد ضرب و جرح عمدى و ترك انفاق از طرف اين دادسرا تحت تعقيب هستند و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت آنها ممكن نگرديده بدين وســيله در اجراى ماده 115 قانون آئيندادرســى كيفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه 34 داديارى دادســراى عمومى و  انقالب ناحيه 5 شهرســتان كرج 
جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى 

معمول خواهد شد. م الف/16728
 داديار شعبه 34 دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 5 كرج

متن آگهى
خواهــان/ خواهــان ها روح الــه خزايى دادخواســتى به طرفيــت خوانده/ خواندگان بيقوم اســالمى به خواســته 
ابطــال مبايعــه نامه (مالى غيرمنقول) و اســترداد ثمــن معامله تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شــهريار نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان شــهريار واقع در شهرستان شــهريار ارجاع و به كالسه 
9309982640900451 ثبــت گرديــده كه وقت رســيدگى آن 1393/12/16 و ســاعت 10/15 جهت اجراى قرار 
كارشناسى تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5892
منشى دادگاه حقوقى شعبه نهم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
ســيد مجيد مودب شــرح دادخواســت به كالسه 1262/93 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان ســيدمرتضى مودب به شماره شناســنامه 36 در تاريخ 93/6/11 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- اشــرف سادات تسلطى كاشانى فرزند سيدمحمود 
به ش ش 352 همســر متوفى 2- ســيدمجتبى مودب فرزند سيدمرتضى به ش ش 774- 3- سيدمجيد مودب فرزند 
سيدمرتضى به ش ش 4209- 4- نيره سادات مودب فرزند سيد مرتضى به ش ش 10862 (همگى فرزندان متوفى 
و الغير). اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يكماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/ 1727
قاضى شوراى حل اختالف حصر وراثت كاشان

آگهى حصر وراثت
خانم مريم اله وردى ش ش 1681 به شرح دادخواست به كالسه93/2741/ش از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زهرا رازمند ش ش 603 درتاريخ 89/10/22در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى(دخترمتوفى)2-عباسعلى اله وردى 
ف غالمعلى ش ش359 صادره از ســارى همســر متوفى ، اينك با 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 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف5891 
 حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانــم آناهيتــا تيــزكار ش ش 2080484931 به شــرح دادخواســت به كالســه 93/2726/ش از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جمشيد تيزكار ش ش5 درتاريخ 93/9/18 در 
اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى(دخترمتوفى)2-
طيبه تيزكار گلمايى ف احمد ش ش 744 همســر متوفى3-طاهره دالور ف رضا ش ش437 مادر متوفى4-عبدالحسين 
تيزكار گلمائى ف عباســعلى ش ش 9 پدر متوفى همگى صادره از ســارى ، اينك با 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 
 حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم حيدرزاده ســوركى ف محمدعلى به شــرح درخواستى كه به شماره 93/578 اين شورا ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان فاطمه مجيدى سوركى ف حسن ش ش 4345 
صــادره از ســارى درتاريخ 93/10/2 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان مياندرود-ســورك بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محمدعلى ش ش 2615 همســر متوفى2-ســمانه ش ش 2080393477 
دخترمتوفى3-ميكائيل ش ش 0 پســرمتوفى4-ابراهيم ش ش 186 پسرمتوفى5-اسماعيل ش ش 841 پسر متوفى 
همگى حيدرزاده ســوركى صادره از سارى 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 باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف257
شعبه اول شهرى شوراى حل اختالف سورك

آگهى حصر وراثت
آقاى كامياب شــكرى ســيدكال ف آقابرار به شرح درخواستى كه به شــماره8/1332/93  اين شورا ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان كامبيز شكرى سيدكال  ف كامياب ش ش 11 
صــادره از بابــل درتاريخ 93/10/18 در اقامتگاه دائمى خود شهرســتان بابل بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-افســانه دادفر  ف احمد و گل جهان ش ش 2511 مادر متوفى2-كامياب شــكرى ســيدكال 
ف آقابــرار و طيبــه ش ش1044 پدر متوفى3-نيلى قربان نيا دالور ف مســعود و فرح ناز ش ش6052 همســر متوفى 
همگى صادره از بابل 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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف214
شعبه  هشت شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
خانــم مريــم عبادى جامخانه ف حســينعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره174/93 اين شــورا ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه مرحومه كلثوم جرازان ف محمدعلى ش ش 8 صادره از 
ســارى درتاريخ 93/10/6  دراقامتگاه دائمى خود شهرســتان مياندرود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-حســينعلى ش ش 57 همســر متوفى2-معصومــه ش ش 41 دخترمتوفى3-مريم ش ش 3961 
دخترمتوفى4-سكينه ش ش 4451 دختر متوفى همگى عبادى جامخانه صادره از سارى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت 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/الف258
شعبه چهارم شوراى حل اختالف جامخانه

دادنامه
پرونده كالســه:9209981922000548 رأى دادگاه:بموجب كيفرخواســت شماره 9310431921700996-

93/5/27 صادره از ناحيه دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان تنكابن،آقاى حميدرضا محمدى فعال متوارى و مجهول 
المكان به اتهام ايرادضرب و جرح عمدى با چاقو نسبت به شاكى آقاى سهيل ميرخوند چگينى ف نظام على به شرح اوراق 
پرونــده تحت تعقيب قرار گرفته كه باتوجه به شــكايت شــاكى خصوصى آقاى چگينى بــا  وكالت بعدى آقاى محمدرحمتى 
فر،تحقيقات انجام شــده،گواهى هاى پزشــكى قانونى،اظهارات مطلع و هم چنين عدم حضور متهم در جلســه رســيدگى 
دادگاه و مويدا به ساير قرائن و شواهد اثباتى مضبوط در پرونده بزهكارى اش را محرز دانسته و دادگاه به استناد مواد 
401و447و448و559 قانون مجازات اســالمى ســال 92 و تبصره ماده 614 از قانون مجازات اســالمى سال 75 متهم 
موصوف را از جهت جراحت گردن به پرداخت ســه درصد ديه كامل انســان و از جهت جراحت قفسه صدرى به پرداخت 
يــك و نيــم درصد ديه كامل انســان به عنوان ارش ظــرف مهلت مقرر در ماده 488 قانون اخيرالتصويب در حق شــاكى 
آقــاى چگينــى و از نظر جنبه عمومى جرم به تحمل نودويك روز حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. رأى صادره غيابى و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ واقعى قابل تجديدنظرخواهى در اين شعبه سپس با انقضاى اين مهلت ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مركز استان مازندران(سارى) مى باشد.م/الف 240110
رييس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى تنكابن-ويلكى

دماوند


