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آگهى مفقودى

سند و شناسنامه ( برگ سبز ) خودرو كاميون كمپرسى سيستم بنز تيپ ال 42/911 مدل 1967  رنگ 
فيلى – روغنى به شــماره موتور 35291010013748 ، شماره شاسى  32302413024713 و شماره پالك 

54-267ع51 بنام محمد زارع رحيم آبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند مالكيــت خــودرو ســوارى پــژو تيــپ 206 رنــگ ســفيد روغنى مــدل 1389 بــه شــماره موتور 
14189035390 ، شــماره شاســى NAAP03EDXAJ139456 و شــماره پالك84 – 819 ب 94 بنام زهرا 

ظهورى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند ، كارت و بيمه نامه موتورســيكلت سيستم باجاج 135 رنگ قرمز  به شماره موتور 31750 ، شماره 
شاسى N5P000132Z935792 و شماره پالك 838 - 28164 بنام عبداهللا اسالمى رمچاهى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند خودرو بنام محمد ســليمانى ميرزايى و شناســنامه خودرو بنام ســعيده دينارانشهر خودرو سوارى 
سيســتم پژو تيپ 405GLXI رنگ نقره اى متاليك مدل 1389  به شــماره موتور 12489174950 ، شــماره 
شاسى NAAM11CA4BK633082 و شماره پالك 84 – 246 س 21 ايران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند كارخانه، ســند محضرى، برگ ســبز خودرو ســوارى پژو GLX 405 به رنگ يشــمى مدل 1382 به 
شــماره انتظامى 134ن83- ايران15 به شماره موتور 22568216142 و شماره شاسى 82015551 به نام 

امين ابراهيمى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز 

شناســنامه خودرو وانــت مزدا 1600 پالك 55-968ط36 به مالكيت اكبــر فخرى مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مى باشد.سارى

اصــل مدرك تحصيلى كارشناســى شــماره 29/7520/86-83/5/1 صادره از دانشــگا ه آزاد اســالمى 
واحد رشــت اينجانب حســن عباســى ف حســين ش ش 3 صادره از حوزه 3 رودســر متولد52/12/14 ش م 

2691262030 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 163B0090814 خاكســترى متاليــك پالك 69-146ب98 ش موتــور SD 206 برگ ســبز خودرو پژو
شاسى NAAP41FD678007 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پروانه اشتغال نظام مهندسى ساختمان متعلق به فردين عنايتى كليجى به شماره عضويت 0-003904-
5-12 شماره پروانه اشتغال 1250000397 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت ماشــين و ســندكمپانى كاميــون بــارى بنــز طوســى رنــگ مــدل1349 پــالك 59-389ع25 ش 
موتور10031163 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانــى وانــت تويوتا تيپ اف.جــى 45 به رنگ كرم روغنــى مدل83 ش موتور775115 شاســى 
387775 پالك 72-931س36 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز وانت پيكان مدل 89 شــماره پــالك 673 ن 77 ايران 42 بنام اســماعيل نودهى فرزند على 
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

برگ ســبز كاميون بارى كاويان مدل 85 شــماره پالك 991 ع 92 ايران 32 بنام محمود حســينى فرزند 
مسلم مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار

 114f0052935 :برگ كمپانى وانت پيكان مدل 1392 بشماره پالك: ايران77 – 297 و 81 شماره موتور
شماره شاسى: 298260  مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد قم 

برگ سبز و سند كمپانى خودرو وانت نيسان مدل 1980 به شماره پالك: ايران13 – 932ع 81 به شماره 
موتور: 918293 شماره شاسى: 034453 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

ســند كمپانى خودرو ســوارى i1600 مدل 83 به شــماره انتظامى 241ب27- ايران49 و شماره موتور 
11284022594 و شماره شاسى 10017934 يداهللا فرهى پور فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 5960 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج 

اصل سند كمپانى و شناسه اتومبيل سوارى پيكان مدل 1380 به شماره شهربانى 343ط18- ايران63 
و شــماره موتور 91127908666 و شــماره شاســى 79514216 به نام مالك مرضيه زمانى اردكانى مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. شيراز 

متن آگهى احضار متهم (مربوط به دادگاه بافرض وجود كيفرخواست)
مجتمع مركزى شهرستان كرمانشاه (شعب دادگاه) به موجب كيفر خواست شماره ...... در پرونده  كالسه 
9309988322900969 براى ليال اميريان و نورمحمد سقلى به اتهام مزاحمت تلفنى تقاضاى كيفر نموده كه 
رســيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1394/03/11 ساعت 09:30 تعيين 
گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/619
منشى شعبه 108 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر راى شــماره 139360316001013915 مــورخ 1393/12/25 هيات اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتــى حوزه ثبت ملك 
كرمانشــاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى نقره فرضى فرزند عليمراد بشــماره شناســنامه 470 
صــادره از كرمانشــاه در يك بــاب خانه به مســاحت 68/98 مترمربع پالك 145 مفروز و مجزى شــده واقع در 
شــهرك كرناچى كوچه 102 خريدارى از مالك رســمى اسماعيل رازيانى فرزند هاشم محرز گرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/1/23- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/8
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

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

برابر راى شماره 139360316001013962 مورخ 1393/12/25 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اكبر سورى فرزند محمد بشماره شناسنامه 770 صادره از كرمانشاه در 
يك باب گاراژ تجارى به مســاحت 777/7 مترمربع در قســمتى از پالك 836 فرعى از 24 فرعى از 1 فرعى از 129 
اصلى واقع در بخش يك حومه خريدارى از مالك رســمى آقاى خدامراد فيلى به صورت مع الواســطه محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/1/23- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/8
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى ســعيد ســهرابى شــكايتى عليه متهم رضا اعظمى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و ضرب و جرح با 
چاقو تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) 
شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9309988315600451 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1394/04/03 و ســاعت 09:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/596
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

آگهى دعوتنامه شركت توانمند قوچ سير تيزرو
برحســب تصميم هيأت مديره مجمع عمومى فوق العاده اين شــركت رأس ســاعت 15 بعدازظهر روز جمعه 
94/2/25 در مسجد 72تن واقع در روبه روى ترمينال فيروزى تشكيل مى گردد لذا از كليه سهام داران يا وكالى 
قانونى آنان جهت حضور در جلســه دعوت به عمل مى آيد.(نوبت اول) دســتور جلســه:اصالح اساسنامه – برحسب 
تصميم هيأت مديره مجمع عمومى عادى اين شــركت رأس ســاعت 16 بعدازظهر روز جمعه 94/2/25 در مســجد 
72تن واقع در روبه روى ترمينال فيروزى تشكيل مى گردد لذا از كليه سهام داران يا وكالى قانونى آنان جهت حضور 
در جلســه دعوت به عمل مى آيد.(نوبت اول) دســتور جلسه:1- اســتماع عملكرد هيأت مديره2-استماع گزارش 
بازرس مالى 93-92 3- اســتماع گزارش حسابدار و تصويب سود و زيان مالى 93-92  4-انتخابات هيأت مديره 
براى مدت 2 سال5- انتخابات بازرسين اصلى و على البدل براى يك دوره يكساله مالى 94  6- تصويب آيين نامه 

انضباطى شركت7-تعين روزنامه رسمى.م/الف
هيأت مديره شركت

 
آگهى حصر وراثت

آقــاى صفدر و اســكندر و غيره يزدانى چراتى فرزند يزدان به شــرح درخواســتى كه به شــماره6/25/94 
اين شــورا ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان يزدان يزدانى 
چراتى ف اصغر ش ش 838 صادره از جويبار درتاريخ 93/7/11 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان جويبار بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-صفدر ش م 5779780331 پســرمتوفى2-ايرج 
ش م 5829740125 پسرمتوفى3-اســكندر ش م 4988830551 پسرمتوفى4-تقى ش م 5829140993 
پسرمتوفى5-قمر ش م 2259852475 همسر متوفى6-مهين ش م 5829113406 دخترمتوفى7- پروين ش 
م 5829113392 دختر متوفى همگى يزدانى چراتى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه ششم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدحســين نورپور جويبار ف حسينعلى به شرح درخواستى كه به شــماره 94-2/23 اين شورا ثبت 
گرديــده درخواســت صــدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حامد نورپــور جويبارى ف 
محمدحسين ش ش2150129574 صادره از قائم شهر درتاريخ 94/1/6 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان جويبار 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-محمد حسين نورپور جويبارى ف حسينعلى ش 
2157 ش م 5829297337 پدرمتوفى2-مهــرى قادرى جويبارى ف تقــى ش ش 8731 ش م 5829163209 
مــادر متوفــى، و متوفى غير از نامبردگان فوق وارث ديگرى ندارد . اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
خانم بشرى خان محمدى ش ش 2080505671 به شرح  دادخواست به كالسه 93/248/ش از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زينت الســادات طالبيان ش ش 31449 
درتاريخ 93/12/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى(دختر متوفى) ، اينك با 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/الف 
حوزه اول شوراى حل اختالف سارى

اخطار اجرايى
محكوم عليه:بهزاد صادقى ف شيرزاد مجهول المكان محكوم له: حسن حيدر نتاج بائى ف رمضانعلى با وكالت 
كوروش كيائى  محكوم به: بموجب رأى شماره 1245-93/10/16 حوزه 12 بابل خوانده محكوم است به پرداخت 
هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل وفسخ معامله پژو206 پالك 72-645ل45 مدل1386 در حق  خواهان صادر 

گرديد. رأى صادره غيابى مى باشد.م/الف125
شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل

 
متن آگهى

شــاكى جهانشاه راهرو سنقرى شــكايتى عليه وحيد پروا به اتهام سرقت مستوجب تعزير تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه 
واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9309988315201272 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/03/23 و ســاعت 09:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و بــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود 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/593
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
خواهــان آقاى فرهــاد بارنده دادخواســتى به طرفيت هادى عاجزى ســياهمزگى به خواســته مطالبه وجه 
چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان قم نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 114 دادگاه عمومى (جزائى) 
دادگسترى شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 114 دادگاه عمومى (جزائى) دادگسترى شهرستان 
قم واقع در خيابان ســاحلى دادگسترى شهرســتان قم، طبقه همكف، شعبه 114 دادگاه عمومى (جزائى) ارجاع 
و به شماره كالسه 9309982511401026 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن يكشنبه 94/5/11 و ساعت 
11/30 صبــح تعيين گرديده اســت به علــت مجهول المكان بودن خوانده / خواندگان و درخواســت خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و به دســتور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردند واال وفق مقررات دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ و مبادرت به صدور راى مى نمايد
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 114 دادگاه عمومى (جزايى) دادگسترى شهرستان قم – حسن جاللى قمى

آگهى ابالغ تبادل لوايح
كالســه پرونــده: 930133- تجديدنظرخــواه: ثريــا عبدالــه زاده شــايقى بــا وكالــت مرتضــى غيورى- 
تجديدنظرخوانــدگان: فريــدون رســتم نــژاد درو، مجيد ســليمى ايشــيقلو- خواســته اعتراض بــه دادنامه: 
930627- تجديدنظرخــواه دادخواســت تجديدنظــر تســليم دادگاه عمومى حقوقى نموده كه جهت رســيدگى 
بــه شــعبه 23 دادگاه حقوقى كرج ارجاع گرديده اســت و بــه علت مجهول المكان بــودن تجديدنظرخوانده و به 
درخواســت تجديدنظرخواه و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تجديدنظرخوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه 

ضمن اعالم نشانى كامل خود چنانچه پاسخى دارد اعالم نمايند. م الف/19410
 مدير دفتر شعبه 23 دادگاه حقوقى كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم مهين عطار مياندواب داراى شناسنامه شماره 228 به شرح دادخواست به كالسه 940074/3/94 
از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان علــى اكبر باباصفرى 
بشناســنامه شــماره 216 در تاريخ 1393/11/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهين عطار مياندوآب فرزند عبداله ش ش 228 متولد 1337/3/15 صادره 
از اروميه همسر متوفى 2- اميرعباس باباصفرى فرزند على اكبر ش ش 2023 متولد 1362/6/1 صادره از 
كرج پســر متوفى 3- على باباصفرى فرزند على اكبر ش ش 1879 متولد 1364/4/18 صادره از كرج پســر 
متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر سكى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.م الف/19780
 رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف 3 كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم معصومه ابراهيم نو داراى شناســنامه شــماره 99 به شــرح دادخواســت به كالســه 34/94 از اين 
دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ابراهيم ابراهيم نو بشناسنامه 
278 در تاريــخ 93/11/1 اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته، ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت بــه: 1- فاطمــه ابراهيم نو دختر متوفــى ش ش 93 ت ت 1349/6/1 صــادره از دماوند 2- معصومه 
ابراهيــم نــو دختر متوفى ش ش 99 ت ت 1343/6/25 صادره از دماونــد 3- عذرا ابراهيم نو دختر متوفى 
ش ش 21 ت ت 1346/4/1 صــادره از دماونــد 4- زهــرا ابراهيــم نــو دختر متوفــى ش ش 16229 ت ت 
1338/3/10 صــادره از دماونــد 5- فرزانه ابراهيم نو دختر متوفــى ش ش 9 ت ت 1352/10/15 صادره 
از دماونــد 6- فاطمــه رمضانعلى همســر متوفى ش ش 1291 ت ت 1319/10/27 صــادره از دماوند. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر ســكى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.م الف/2349
رئيس شعبه 6 شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ
خواهان/ خواهان ها سيد احمد ميرزاده درزى دادخواستى به طرفيت خوانده/ خواندگان داريوش عرب 
به خواســته الزام به فك پالك خودرو تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان سمنان نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان ســمنان واقع در استان سمنان – شهرســتان سمنان – بلوار قدس 
– خيابان شــهداى دادگســترى – كدپســتى : 3514689155 تلفن : 30-33351025 (كد023) ارجاع و به 
كالســه 9409982310100003 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/03/09 و ساعت 09:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هــاى عمومــى 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.
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان سمنان – اعظم شيرعلى

ابالغ وقت رسيدگى
در كالســه پرونده 4/94/0062 شعبه چهارم حقوقى دادگاه عمومى گنبدكاووس: بدينوسيله به خوانده 
مهدى وزيرى دوزين فرزند محمد اخطار مى گردد، خواهان شركت تعاونى انبوه سازان برج گنبد دادخواستى به 
طرفيت شما به خواسته ابطال قراداد پيش فروش تقديم نموده اند كه به اين شعبه ارجاع گرديد و به شماره 
9409981787400049 و به شماره بايگانى 940062 ثبت گرديده و پس از ثبت آن به كالسه فوق و جرى 
تشــريفات قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه براى طرفين، نظر به اينكه خوانده مجهول المكان مى 
باشــد. لذا مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى 
گردد  تا خوانده دردفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومى گنبد حاضرونســخه ثانى دادخواســت ضمائم و اخطاريه را 
دريافت نموده و درجلســه دادرســى كه به روز دوشــنبه مورخ 94/03/11 ســاعت 11:00 تعيين شده است 

شركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
 دفترشعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه
محكوم له:موسســه مالى و اعتبارى عســكريه با مديريت ســيد امين جوادى فرزند ... به نشــانى تهران 
خيابان شــيراز جنوبى نبش 68شــرقى پالك 8 محكوم عليه:1-ابوالفضل مشمول شــيروانه ده فرزند ذكرعلى 
2-عباس قندهارى فرزند بديل 3- حسن محمدآبادى فرزند على اكبرمجهول المكان. در پرونده شماره بايگانى 
920183 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس به موجب درخواست اجراى حكم مربوط به 
شــماره 9210091787400641 وشماره دادنامه 9209971787401273 محكوم عليه ها محكوم هستند 
به1- متضامنا به پرداخت مبلغ -/63/125/000  ريال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ -/1/300/000 
ريــال بابت هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكالــه وكيل 2- پرداخت 5درصد هزينــه اجرايى درحق صندوق 
دولت پرداخت خســارت ديركرد ازتاريخ تقديم دادخواست (92/5/25) درحق خواهان مى باشد. راى صادره 
نسبت به عباس قندهارى حضورى و نسبت به سايرين غيابى مى باشد. محكوم عليه ها مكلف هستند از تاريخ 

ابالغ اجراييه ظرف 10 روز مفاد آن را بموقع  اجرا بگذارد وترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهند.  
آذرى- مديردفتر شعبه چهارم  دادگاه عمومى( حقوقى) شهرستان گنبدكاووس

راى اصالحى دادگاه
در پرونده شــماره بايگانى 4/920891 شــماره پرونده 9209981787400881 شعبه چهارم  
دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان گنبــدكاووس درخصوص درخواســت آقــاى احســان دائمى وكيل 
دادگســترى به وكالت از خواهان موسســه مالى و اعتبارى عســگريه به طرفيت خواندگان آن راجع به 
اصــالح دادنامه شــماره 776 مورخ 93/08/19 كه بشــرح آن درمفاد راى صــادره دررابطه با موضوع 
خســارت تاخيرتاديه آن اظهار نظرنگرديده اســت. با توجه به مندرجات پرونده امرو با پذيرش موضوع 
مطروحــه از ناحيــه ى وكيل موصوف و اين كه ازنظردادگاه شــرايط اصالح راى از ايــن حيث فراهم مى 
باشــد بنابراين، با اســتناد به مفاد ماده 309 ق.آ.د.م مصوب ســال 79 و ماده 522 قانون مذكور حكم 
بــه اصالح دادنامــه مذكورازحيث محكوميت تضامنــى خواندگان به پرداخت خســارت تاخير تاديه وجه 
موضوع خواســته مرجع خواهان (صرفا بابت اصل وجه بدهى خواندگان درقبال مرجع خواهان) ازتاريخ 
92/09/27 تا زمان اجراى آن براســاس شــاخص تورم بانك مركزى له خواهان صادرو اعالم مى گردد. 
بديهى اســت كه تقديم رونوشت از راى اصلى بدون راى اصالحى ممنوع خواهد بود. راى صادره غيابى 

بوده و ظرف مدت بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين دادگاه مى باشد. 
 حليم قلى حيدرنژاد-دادرس ماموردردادگسترى گنبدكاووس

راى دادگاه
در پرونده شماره بايگانى 4/92/0891ح  پرونده كالسه 9209981787400881 شعبه چهارم 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس دادنامه شماره 93/08/19-9309971787400776 
درخصوص دعوى خواهان موسســه مالى و اعتبارى عســكريه با وكالت آقاى احســان دائمى به طرفيت 
خواندگان1-مصيب شيخى 2-عبدالقيوم صانعى 3-عبدالرحمن قزلجه 4-عبدالمجيد آرخى فرزند پناه 
مبنــى بر صدرو حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخــت -/88/000/000 ريال به انضمام 
كليه خسارت دادرسى و تاخيرتاديه آن تا زمان صدورحكم به استناد يك فقره قرارداد اعطاء تسهيالت 
فروش اقســاطى، به شــرح دادخواست تقديمى اســت. با عنايت به مندرجات پرونده امر ومالحظه مفاد 
دادخواســت تقديمــى مرجــع خواهان ومســتندات ابــرازى وى، نظربه ايــن كه دين خوانــدگان از باب 
مسئوليت تضامنى آنها درقبال مرجع خواهان به استناد فتوكپى مصدق اصل قرارداد ابرازى از نظراين 
مرجــع محرز بوده و اين كه از حيث مقررات قانونى و شــرعى، با اثبــات دين، اصل بربقاى آن دين بوده 
و درمانحــن فيــه خالف اين موضوع نيز احراز نمى گردد و با عنايت بــه اين كه نامبردگان درقبال دعوى 
خواهان و مســتندات تقديمى وى، دفاع و ايراد موثر و مفيدى را بعمل نياورده و از جانب آن ها نســبت 
به عدم اشتغال ذمه ى خويش دليلى ارائه و اقامه نگرديده و اصل فقهى وشرعى استصحاب نيز براين 
امر داللت دارد، بنابر اين دعوى و خواســته ى مشــروحه ازناحيه ى مرجع خواهان وارد و ثابت تشخيص 
و به اســتناد مواد 198و519 و522 و 520 از.ق. آ. د. م مصوب ســال 79 ومواد404 و 403 ازقانون 
تجــارت، حكم به محكوميت تضامنى نامبردگان (خواندگان دعــوى) به پرداخت مبلغ-/88/000/000 
ريال بابت اصل خواسته وسود تسهيالت مزبوروپرداخت مبلغ -/1/875/000 ريال  بابت هزينه هاى 
دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانونى آن، له خواهان صادر واعالم مى گردد. راى 

صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين دادگاه مى باشد.
حليم قلى حيدرنژاد- دادرس مامور دردادگسترى گنبدكاووس

دادنامه
پرونده كالســه 9209988323301392 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه 
دادنامه شــماره 9309978312401456- شــكات: 1- خانم الهه عزيزى ســرينى فرزند براعلى 2- 
خانم طال عزيزى ســرينى فرزند براعلى همگى به نشانى كرمانشــاه شهياد تپه فتحعلى خان پالك 234- 
3- نماينده دادســتان به نشــانى كرمانشاه دادســراى عمومى و انقالب- متهمين: 1- آقاى جواد مرادى 
2- آقاى مراد مرادى 3- آقاى حبيب مرادى همگى به نشانى مجهول المكان- اتهام: ضرب و جرح عمدى 
«رأى دادگاه» در خصــوص اتهام آقايان 1- جواد 2- مراد 3- حبيب همگى مرادى مجهول المكان كه به 
علــت متوارى بودن فعال آزاد مى باشــند مبنى بر مشــاركت در ايراد صدمه بدنــى عمدى به خانمها الهه 
و طال هر دو عزيزى دادگاه نظر به كيفرخواســت صادره از جانب دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان 
كرمانشــاه و بنا بر گزارش ضابطين مبنى بر وقوع درگيرى و افراد حاضر در آن شــكايت اوليه خانمها طال 
و الهه هر دو  عزيرى گواهى هاى پزشــكى قانونى و اظهــارات مطلعين در مرجع انتظامى و متوارى بودن 
متهمــان و عدم ارائه هر گونه دفاعى در مقابل اتهام، اتهام آنان را محرز دانســته و با اســتناد به مواد 
401 و 709 و 710 و 715 از قانــون مجــازات اســالمى مصوب ســال 92 و مــاده 614 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 75 هر يك از متهمان موصوف را از حيث مجازات ديه به نحو اشتراك به پرداخت 4/5 
هزارم ديه بابت كبوديهاى بند اول انگشــت اول دســت راست تحتانى شــكم، خلفى فوقانى تنه سمت 
چپ و نيم صدم براى ديه بابت جراحت حارصه تحتانى طرفى تنه سمت راست در حق خانم الهه عزيزى 
و ســه هزارم ديه بابت كبودهاى كف دســت چپ و ســاعد چپ در حق خانم طال عزيزى ظرف يك سال از 
تاريخ وقوع جرم محكوم مى نمايد و اما در خصوص شكستگى استخوان كف دستى پنجم دست چپ نظر 
به اينكه عليرغم گذشــت بيش از يكســال از تاريخ وقوع جرم و ابالغهاى مكرر شاكيه خانم طال عزيزى و 
عدم مراجعت جهت تعيين ارش به نظر از اين قسمت از صدمات صرفنظر نموده است و شكايت وى در 
اين قسمت را دادگاه به استناد به بند دوم ماده 6 قانون آئين دادرسى كيفرى با قرار موقوفى تعقيب 
مختومــه مــى نمايد و هر يك از متهمــان را از حيث عمومى جرم ارتكابى كه در حضــور مردم بود و اين 
اقدام اگر مورد مجازات واقع نشــود موجب تجرى مرتكب يا ديگران خواهد شــد بنابراين و با توجه به 
عدم اجراى قصاص به تحمل دو ســال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد رأى صادره غيابى و ظرف  ده روز 
قابــل واخواهــى در اين دادگاه و پس از انقضاء مهلت فوق ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در 

دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/112
 دادرس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى يونــس عبدى شــكايتى عليــه متهم حســين وروايى به اتهام ســرقت مســلحانه تعزيرى و 
تخريــب تقديــم دادگاه هــاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 111 
دادگاه عمومــى (جزائى) شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 
9209988322402626 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/04/03 و ساعت 11:30 تعيين 
شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از نشــر 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/595
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در اجــراى مــاده 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور  كيفرى مصوب 
78/6/26 به آقاى مصطفى پيرحياتى متهم پرونده كالســه 930324 دائر بر كالهبردارى تحت تعقيب 
ايــن دادگاه مى باشــد لذا بــه نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريــخ 94/3/31 راس 
ســاعت 9 صبح با در دست داشــتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/630
مدير دفتر شعبه 110 محاكم جزايى شهرستان كرمانشاه


