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آگهى احضار متهم
در خصوص پرونده كالسه 9509983849400934 دادگاه عمومى بخش ناغان على مهرى خدآبادى فرزند 
مرتضى متهم اســت به چراى غير مجاز 65 راس گوســفند و 80راس بز با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترســى به ايشــان در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى در امور كيفرى مقرر است متهم جهت اخذ آخرين 
دفاع از اتهام انتســابى در مهلت 30 روز از تاريخ انتشــار آگهى روزنامه در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
 دادرس دادگاه شعبه دادگاه عمومى بخش ناغان- رضا قاسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد  
سند رسمى

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك 
مورد تقاضا به شرح ذير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((حسين معرفى شلحه فرزند حميد ششدانگ يك قطعه 
نخلستان واقع در جاده خسروآباد به مساحت 9832/45 مترمربع طبق راى شماره 139560317003001559 
قســمتى از پالك 2430/1 بخش 5 آبادان)) بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1395/12/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

1395/12/22– م الف/1/999
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

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

برابــر رأى شــماره 139560322002012040-1395/11/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم ســميه سارونى فرزند جمعه گل بشماره شناســنامه 2018 صادره از زابل در ششدانگ 
اعيان يك دربند مغازه به مساحت 15/26 مترمربع در قسمتى از پالك 153- اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهرستان زابل پاساژ علويان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 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 
اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف/14314– تاريخ انتشار نوبت اول: 95/12/7 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد  
سند رسمى

برابر رأى صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتى آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضى امالك 
مورد تقاضا به شرح ذير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نماييد. ((فاطمه ســالمى خنافره فرزند ســعدون ششدانگ 
يكباب ساختمان واقع در فيه پشت بيمارستان طالقانى جاده حاج حميد بعد ازنانوايى خريدارى شده از مالك رسمى 
ســعدون سالمى خنافره به مساحت 230/67 مترمربع طبق راى شماره 139560317003001103 قسمتى از 
پالك 806 بخش 4 آبادان)) بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/12/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/22– م 

الف/1/1001
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 9509985457200764 شــعبه دوم شــوراى  حل اختالف-خواهان :عارف كمالى فرزند 
سعيدى-خوانده : سعيد شاد فرزند حسن – محمد امين محمدى فرزند فقير محمد هر دو مجهول المكان -خواسته 
: الزام به تنظيم سند خودرو-خواهان آقاى عارف كمالى فرزند سعيدى دادخواستى به طرفيت سعيد شاد و محمد 
امين محمدى بخواسته الزام به تنظيم سند خودرو به اين دادگاه ارائه و به كالسه 9509985457200764 ثبت 
و براى مورخه 1396/02/10 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين شده است لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار كشور آگهى مى شود تا خوانده 
از طريق آگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق الذكر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شود در غير اين صورت غيابا 
رســيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شــد و چنانچه بعدا نياز به نشر آگهى باشد يك نوبت و مدت آن ده روز 

مى باشد. م الف 137
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار- حوت

آگهى وقت رسيدگى 
خواهــان آقاى اصغر عباســى فرزند بهمن دادخواســتى به طرفيــت خواندگان 1- آقاى علــى كفاش فرزند 
ايرج 2- آقاى ممحد على پديدار وســتگانى فرزند عوضعلى به خواســته الزام به انتقال ســند تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرســتان شــهركرد نموده كه جهت رسيدگى و استماع شهادت شهود تعرفه شده خواهان به شوراى حل 
اختالف شماره 2 شهرستان شهركرد واقع در شهركرد – خيابان كاشانى- دادگسترى شهرستان شهركرد- مجتمع 
شــوراهاى حل اختالف شهركرد ارجاع و به كالســه 9509983844200566 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن  
1396/01/26 و ســاعت 9:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده «آقاى محمدعلى پديدار 
وســتگانى» و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان 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 جهت رســيدگى حاضر گردد. شــهركرد- خيابان كاشانى- دادگسترى شهرستان شهركرد- مجتمع 

شوراهاى حل اختالف شهركرد 
دبير شوراى حل اختالف شماره 2 شهرستان شهركرد- الهه آژگار

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
 برابــر راى شــماره 139560318004006250 -95/11/21  هيــات تعيين تكليــف ، تصرفات مالكانه 
بالمعارض اقاى پوالد بهاديوند چگينى فرزند احمد در 1- ششــدانگ يكباب خانه و محوطه به مســاحت 189/90 
مترمربع به پالك فرعى 4088 مجزى از 884 واقع در لوشــان ســنگ اصلى 4 بخش 19 گيالن. به ادرس واقع در 
لوشان محله غاركوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 07 /95/12 

تاريخ انتشار نوبت دوم:95/12/22 
   1063

رييس ثبت  اسناد رودبار-سيد محمد فرزانه

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى رضا شــيرين بخش فرزند محمدعلى ابالغ مى گردد كه به موجب رأى شماره 16/462- 
95/10/6 صادره از پرونده كالســه 1/95/73 شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم شده ايد 
بــه پرداخت مبلــغ 112,000,000 ميليون ريال به انضمام هزينه ها و تاخير و تاديه و ديگر هزينه ها و خســارات 
دادرسى در حق آقاى مهدى فيروزآبادى فرزند محمد كه پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايستى مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر قانون از سوى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف اقدام 

قانونى صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده مال غيرمنقول (اسناد رهنى) كالسه پرونده 9200002
پرونــده:  شــماره  آگهــى:1395/12/16-  تاريــخ   -139503901090000023 آگهــى:  شــماره 
9204001090000002- ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت 3817/75 مترمربع پالك 498 فرعى از سنگ 
92 اصلــى واقع در قريه جابان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماالً بطور منكســر جمعــاً به طول 67/50 متر 
ديواريست به پالك 366 فرعى شرقاً به طول 29 متر ديواريست به شارع كه ماوراء شارع نهر عمومى كوچكانلو مى 
باشد جنوباً اول بطول 30/50 متر ديواريست به كوچه موجود دوم به طور شكسته جمعاً به طول 66/20 سانتى متر 
ديواريســت به پالك هاى 365 و 510 فرعى غرباً به طور شكســته جمعاً به طول 74/20 متر ديواريست به كوچه و 
نهر زراعتى كوچكانلو كه ذيل ثبت شماره 84054 صفحه 427 دفتر جلد 416 ثبت و مع الواسطه به آقاى عليرضا 
حســينى منتقل گرديده و بموجب سند رهنى 224631 دفتر 6 شهررى در رهن بانك تجارت قرار گرفته كه بعلت 
عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شــماره 9200002 شــده است و برابر نظريه مورخ 1395/06/17 
كارشــناس رسمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع است در دماوند روستاى 
جابان ملك مذكور داراى دو باب واحد مســكونى است ساختمان اول به مساحت حدود 90 مترمربع با پنجره و حفاظ 
فلزى سقف كاذب ، پوشش سقف شيروانى از جنس آردواز عمر بنا حدود 10 سال تخمين زده مى شود ساختمان دوم 
ســرايدارى است به مســاحت حدود 45 مترمربع و در ضلع شمالى باغ واقع شده در اين بنا كسى ساكن نبود سطح 
باغ پوشيده از انواع درختان ميوه سردسيرى كه شامل آلو گيالس زردآلو و سيب زرد و قرمز پاييزه و گردو ميباشد 
كه آبيارى بصورت كرتى و سنتى انجام مى شود پيرامون باغ ديوارى به ارتفاع 2 متر كشيده شده داراى انشعابات 
آب و برق و گاز و تلفن ميباشد در قسمتهايى محوطه سازى شده و راه هاى دسترسى موزائى فرش گرديده است و 
مبلغ 13100000000 ريال معادل يك ميليارد و سيصد و ده ميليون تومان ارزيابى شده است وجهت وصول طلب 
بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ 1396/01/21 از ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك 
دماوند از طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 13100000000 ريال معادل يك ميليارد و ســيصد و 
ده ميليون تومان شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم 
آزاد است و فروش كالً نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 
مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك 
تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها 
براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى 
و شهردارى و .... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139505001090000560 

بيمه مى باشد. تاريخ انتشار:95/12/22- م الف/4165
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مزايده مال غيرمنقول (اسناد رهنى) كالسه پرونده 9200002
پرونــده:  شــماره  آگهــى:1395/12/16-  تاريــخ   -139503901090000022 آگهــى:  شــماره 
9204001090000002- ششدانگ يك قطعه زمين و بنا به مساحت 2837 مترمربع پالك 822 فرعى از سنگ 
92 اصلى واقع در قريه جابان حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماالً به طول 44/50 متر به پالك هاى باقيمانده 
شــرقاً به طول هاى 10/5 متر 10/5 متر و 5 متر و 4 متر و 14 متر و 8/4 متر و 15 متر و 5/5 متر به جاده جنوباً 
به طول 25/60 متر به جاده  غرباً به طول 67/40 متر مرزيست مشترك با زمين يك فرعى از 427 مشهدى غفور 
كه ذيل ثبت شماره 101014 صفحه 109 دفتر جلد 538 بنام آقاى عليرضا حسينى ثبت و سند آن صادر و تسليم 
گرديده است و بموجب سند رهنى 224631 دفتر 6 شهررى در رهن بانك تجارت قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاى 
تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شــماره 9200002 شده اســت و برابر نظريه مورخ 1395/06/17 كارشناس 
رســمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع است در دماوند روستاى جابان ملك 
مذكور پيرامون باغ ديوارى به ارتفاع دو متر كشــيده شــده و داراى دو در ماشين رو ميباشد و در قسمتهايى حياط 
سازى شده كه بعنوان پاركينگ خودرو كاربرد دارد در اين ملك يك باب ساختمان يك طبقه به مساحت 110 مترمربع 
بنا شده و عالوه بر آن يك چشمه استخر قديمى و يك آب نماى تازه ساز نيز مشاهده شد عالوه بر آن يك ساختمان 
سرايدارى حدود 40 مترى نيز موجود بوده و پنجره ها فلزى و حفاظ دار ، سقف كاذب و نما سيمانى است عرصه باغ 
پوشــيده از انواع درختان ميوه سردســيرى از قبيل آلو گيالس و آلبالو و زردآلو و گوجه ســبز و گردو و گالبى و هلو 
و تعدادى درختان زينتى غير مثمر از نوع ســوزنى برگ ميباشــد آبيارى باغ به صورت قطره اى صورت ميگيرد و در 
قسمتهايى از باغ چمن و گل كارى انجام شده بود و مبلغ 10831000000 ريال معادل يك ميليارد و هشتاد و سه 
ميليون و صد هزار تومان ارزيابى شــده اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق در روز دوشنبه 
مــورخ 1396/01/21 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجــراء واقع در دماوند 
بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به روش مى رسد مزايده 
از مبلغ 10831000000 ريال معادل يك ميليارد و هشــتاد و ســه ميليون و صد هزار تومان شروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كالً نقدى است 
چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان 
تشــكيل خواهد شــد طالبين و خريداران ميتواند جهت شــركت در مزايده با ارائه چك تضمين شــده بانك ملى به 
مبلغ پايه مزايده در جلســه مزايده شــركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و 
اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشده 
به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم ســند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و .... خواهد 
بود مورد مزايده با توجه به اعالم بســتانكار به وارده شــماره 139505001090000560 بيمه مى باشــد. تاريخ 

انتشار:95/12/22- م الف/4165
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9409982214101177 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بخش رودهن تصميم نهايى شماره 
9509972214101084- خواهــان: آقــاى هوشــنگ بيات فرزند علــى با وكالت آقاى اديــب جعفرى جيد فرزند 
غالمرضا به نشــانى تهران ، ميدان فاطمى خ شــهيد گمنام پالك 26 ط 2 واحد 15- خواندگان: 1- آقاى ســيد محمد 
بنى طبا 2- آقاى ســيد رضا بنى طبا 3- آقاى غالمرضا خداخواســت 4- آقاى محمد قربان بهادرى همگى به نشانى ، 
خواســته:الزام به تنظيم سند رسمى ملك ، گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اعالم ختم دادرسى به 
شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعوى آقاى هوشنگ بيات فرزند على با وكالت 
اديب جعفرى به طرفيت آقايان 1- ســيد محمد بنى طبا 2- ســيد رضا بنى طبا 3- محمد قربان بهادرى 4- غالمرضا 
خداخواســت به خواســته الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند رســمى قطعه زمين به متراژ 2000 متر از پالك 
ثبتى شماره 7 فرعى از 29 اصلى چشمه هاى عباس آباد مهرآباد دماوند و خسارت دادرسى  با توجه به جامع اوراق 
و محتويات پرونده نظر به اينكه حســب اســتعالم به عمل آمده از ثبت منطقه رودهن خواندگان رديف اول و دوم 
مالك رســمى پالك ثبتى ياد شده مى باشــند و با توجه به اينكه نامبردگان زمين مذكور را طبق سند عادى در تاريخ 
15 شهريور هزار و سيصد و شصت و پنج به خوانده رديف سوم فروخته و منتقل نموده اند و نامبرده نيز طبق سند 
عادى مورخ 72/9/30 آنرا به خواهان فروخته و منتقل نموده و از طرفى رابطه حقوقى بين خوانده رديف ســوم با 
خواندگان رديف اول و دوم از طريق استماع شهادت شهود در جلسه رسيدگى اثبات شده است لهذا دعوى مطروحه 
وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 198و519 قانون آئين دادرسى در امور مدنى و مواد 10 و219و220 قانون 
مدنى حكم به محكوميت خواندگان رديف اول و دوم (مالكين رسمى) به انتقال و تنظيم سند رسمى پالك ثبتى مذكور 
و پرداخت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد و نظر به اينكه خواندگان رديف سوم و چهارم مالك 
رسمى پالك ثبتى نيستند دعوى تنظيم سند رسمى متوجه ايشان نمى باشد و دادگاه به استناد ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد راى صادر شده غيابى و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد. م الف/4164
رئيس شعبه اول دادگاه بخش رودهن 

آگهى مفقودى
اصــل پروانــه  مســئول فنى ســاعات صبــح دكتراقاى  احمــد رضا اميريــان فارســانى داراى شــماره ملى 
4679346612 مســوليت فنى مركز درمان سوئء مصرف مواد رازى در شهرستان فارسان به پروانه بهربردارى 
بشــماره 8/18548/5658/س مورخ 1387/8/18از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . شهركرد

برگ ســبز خودرو زانتيا مدل 1389 رنگ نوك مدادى بشــماره پالك ايران32- 253 ج 22 بشــماره موتور 
148746 و شماره شاسى S1512289192134 به مالكيت مريم آل احمد فرزند سيدعلى اكبر مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

اصل ســند كمپانى وانت نيســان مدل 1385 رنگ آبى روغنى و به شماره شــهربانى 819و37- ايران 73 
و به شــماره موتور 327424 و شــماره شاســى 018180 بنام مالك منوچهر حقيقى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

اصل سند كمپانى مينى بوس بنز 309 مدل 1371 رنگ سفيد آبى و شماره شهربانى 182ع24- ايران 71 
و شــماره موتور 33491110135392 و شــماره شاسى 37939116011218 بنام مالك على احمدى فارسانى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل سند كمپانى و برگ سبز پژو آردى مدل 1383 رنگ يشمى به شماره شهربانى 881د81- ايران 63 و 
شماره موتور 11783020344 و شماره شاسى 8321890 بنام مالك محمد على هوشيار فدشكويه مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز
 

چــون اينجانب ســيروس فيروزى فراشــبندى مالك كاميون كمپرســى بنز تيپ 1924 مــدل 1383 رنگ 
نارنجى و شــماره شــهربانى 481ع61- ايران 63 و شــماره شاســى 37433316591379 و به شــماره موتور 
33593210090657 بعلت فقدان ســند كمپانى تقاضاى المثنى دارم لذا چنانكه كســى ادعايى دارد ظرف 15 
روز به شركت ايران خودرو ديزل واقع در كيلومتر 5 جاده ساوه مراجعه نمايد پس از مهلت مذبور اقدام قانونى 

بعمل مى آيد. شيراز

كارت هوشمند به شماره 2390824 مربوط به خودرو اتوبوس ولوو B7 با شماره انتظامى 219ع79 – ايران 
11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. همدان 

شناسنامه مالكيت ( برگ سبز) و سند فروش و برگه مجوز تعويض اتاق خودرو 405 جى ال ايكس با شماره 
 NAAM01CA2CE373350 پالك ايران 95-343ج65 و شــماره موتور 12490259734 و شــماره شاســى

متعلق به خانم معصومه غمشادزهى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شماره 95/221- سراوان 

مدرك موقت پايان تحصيالت اينجانب معصومه مباركى به ش ملى 5970017825 در مقطع كاردانى رشته 
آموزش و پرورش ابتدايى از موسسه آموزش عالى غيرانتفاعى بهار انديشه چابهار مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. چابهار

مدرك موقت پايان تحصيالت اينجانب فاطمه مباركى به ش م 3580019767 رشــته علوم سياســى مقطع 
كارشناسى پيوسته از دانشگاه آزاد اسالمى واحد زاهدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. چابهار

14 فقره چك به شماره سريال هاى 303543-303542- 303544- 303545- 303546 – 303547- 
303548- 303549- 303550 -321571 -303528- 303536 – 303539- 303535 متعلــق بــه 
موسسه مالى اعتبارى كوثر شعبه ايستگاه عباس آباد مربوط به آقاى مجيد عربعلى به كدملى 3873904470 به 

شماره حساب 5058011212079468 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. همدان 

ســند و فاكتور فروش خودرو ســوارى سيســتم پژو 405 تيپ 405GLX XU7 رنگ نقره اى متاليك مدل 
1394 به شــماره موتور 124K0596391 ، شماره شاســى NAAM01CA5FR203156 و شماره پالك ايران 

94-855د37 به نام قاسم كارگر رودانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه ( برگ ســبز ) خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 132 رنگ سفيد روغنى مدل 1389 به شماره 
موتور 3852443 ، شــماره شاسى S1422289219639 و شماره پالك ايران 84-243د25 به نام على اميرى 

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

آگهى مزايده
به موجب پرونده كالســه 950111 اجرايى شــعبه پنجم اجراى احكام حقوقى دادگاه عمومى ياسوج محكوم 
له خانم بى بى پور بهشت تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه رجب همايونفر كه نوع و مشخصات و قيمت 
هر كدام بشرح ذيل مى باشد معادل مبلغ 559/063/112 ريال بابت محكوم به وهزينه دادرسى در حق محكوم 
له بابت اصل خواســته و مبلغ 27/953/160 ريال بابت حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده و انتشــار آگهى 
در يكــى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى اســتان كهگيلويه وبويراحمد را نموده و به همين ســبب در مورخه 
96/1/16 از ســاعت ده الى دوازده در محل اين شــعبه مزايده برگزار خواهد شد متقاضيان مى توانند در مدت 
پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را مالحظه نمايند قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شــود بر اســاس نظريه 
كارشــناس رســمى / خبره دادگســترى مبلغ 320/000/000 ريال بوده و برنده مزايده كسى است كه باالترين 
قيمت را پيشــنهاد و ده درصد بهاء را فى المجلس بعنوان ســپرده به قســمت اجرا تســليم و بقيه بهاى اموال را 
ظرف 30 روز از تاريخ انجام مزايده پرداخت نمايند در صورت عدم پرداخت مابقى اموال ســپرده توديعى پس از 
كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد اين آگهى نوبت دوم مى باشد نوع و مشخصات و قيمت اموال 
مورد مزايده بشرح زير مى باشد يك دستگاه خودروى سوارى آروى ام كو تيپ وى الى مدل 1394 به رنگ سفيد 
بدون رنگ و تصادف و داراى مبلغ 13/200/000 ريال تخلفات پرداخت شده كه طبق نظر كارشناسان به ميزان 

320/000/000 ريال برآورد گرديده است. 
مدير اجراى شعبه پنجم حقوقى دادگاه عمومى ياسوج

دادنامه
دادنامــه غيرمكانيــزه:95-245- تاريــخ صــدور: 95/10/6- خواهــان: فاطمــه منصورى گــوارى فرزند  
غالمحســين، همدان شــهرك مدنى سه راه هنرستان كوچه ميخك 6- خوانده: مهدى سلمانى فرزند رضا ، همدان 
شهرك مدنى 3 راه هنرستان كوچه ميخك 6- خواسته: مطالبه مهريه، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت و اجراى تشريفات قانونى با تالش و 
كوشــش اعضا و اصحاب دعوى توافق كه به شرح آتى قاضى شــورا پس از اعالم ختم رسيدگى مبادرت به صدور 
گزارش اصالحى مى نمايد (گزارش اصالحى) در خصوص دادخواست خانم فاطمه منصورى گوارى به طرفيت آقاى 
مهدى سلمانى دائر بر مطالبه مهريه نظر به اينكه اصحاب دعوى موضوع اختالف را به شرح بين الهاللين خاتمه داده 
اند بدين صورت كه (آقاى مهدى ســلمانى تعدادى از وسايل از جمله لباسشوئى ، يخچال و فريزر ، سرويس چوب 
شــامل بوفه و ســرويس خواب و تلويزيون را كه توســط خود ايشان خريدارى شــده بود به عنوان پيش پرداخت 
مهريــه به خانم فاطمه منصورى گوارى تحويــل داد و مقرر گرديد مبلغ اين اجناس از مهريه خانم منصورى گوارى 
كســر گردد همچنين آقاى مهدى ســلمانى متعهد گرديد بابت الباقى مهريه خانم منصورى گوارى ماهيانه يك  عدد 
نيم سكه بهار آزادى تا استهالك كامل دين به ايشان پرداخت نمايد سررسيد اولين قسط تاريخ 95/10/30 مى 
باشــد با توافق طرفين دعوى مقرر گرديد آقاى مهدى ســلمانى هر ماه يا عين نيم سكه را به خانم منصورى گوارى 
تحويل دهد و يا مبلغ سكه را به روز به حساب ايشان واريز نمايد ) لذا شورا به استناد ماده 24 قانون شوراهاى 
حل اختالف مصوب 1394 ختم دعوى را به شرح فوق به سازش اعالم مى دارد گزارش اصالحى صادره نسبت به 
طرفين وراث و قائم مقام قانونى آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاه هاى دادگسترى به 
موقع اجرا گذاشته مى شود گزارش اصالحى صادره وفق تبصره يك ماده 27 قانون فوق االشعار قطعى و غير قابل 

تجديدنظر است. م الف/5536
 قاضى شعبه 122 شوراى حل اختالف همدان

گواهى حصر وراثت
آقاى ابوالقاسم غفارى به شماره شناسنامه 114 به شرح دادخواست به كالسه 1682/2/95 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم غفارى به شماره شناسنامه 24 در 
تاريخ 1350/11/1 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- ابوالقاسم غفارى فرزند 
محمد حسن به ش ش 114 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- ابوالفتح غفارى فرزند محمد حسن به ش ش 113 
صــادره از دماونــد فرزند متوفى 3- على اكبر غفارى فرزند محمد حســن به ش ش 26 صــادره از دماوند فرزند 
متوفى 4- خيرالنساء غفارى فرزند محمد حسن به ش ش 94 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- ام البنين غفارى 
فرزند مشهدى محمد حسن به ش ش 95 صادره از دماوند فرزند متوفى 6- نصرت نساء غفارى فرزند محمد حسن 
به ش ش 25 صادره از دماوند فرزند متوفى  7- دولت نســاء غفارى فرزند محمد حســن به ش ش 27 صادره از 
دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/4166
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
به آقايان 1- ابوالقاسم نبوى 2- حميدرضا خز 3- حمزه عرب ، كه بنا به اظهار موسسه اعتبارى ملل (سهامى 
عام) به شــماره ثبت 360747 به مديرعاملى آقاى ســيد  امين جوادى و با نمايندگى آقاى عبدالرحيم اديب فعالً 
مجهول المكان مى باشند در يكى از روزنامه هاى محلى ابالغ كه موسسه اعتبارى ملل به طرفيت ايشان دادخواستى 
تقديم اين شعبه از شوراى حل اختالف نموده كه وقت رسيدگى آن براى روز 96/1/29 ساعت 10 صبح تعيين 
گرديده است جهت  دريافت اوراق و ضمائم دادخواست در يكى از اوقات ادارى به اين شعبه مراجعه نمايند عدم 

حضور مانع از اخذ تصميم نخواهد بود. م الف/1314
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان گناوه

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
بدينوســيله آقاى فرزاد كهيايى كه فعالً مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه آقاى روح اله ســرفرازى 
صالح دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالســه 950281 ثبت و براى روز شنبه 
96/2/16ساعت 15/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان در اجراى مقررات ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى دادگاههاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى 
همدان درج مى  گردد خوانده مى تواند ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به شعبه 120 واقع در مجتمع امام حسن مجتبى (ع) مراجعه و در روز و ساعت مقرر فوق در جلسه رسيدگى 
حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى 

الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/5537
دبيرخانه 120 شوراى حل اختالف همدان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم عليه: مراد شــاهى اهللا قلى ، مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: وحيد كاظمى فرزند 
حمداهللا به نشانى همدان حصارعلى آباد كوچه 19 فرعى اول پ 1 – محكوم به: بموجب راى شماره 95-351 تاريخ 
95/8/15 حوزه 129 شوراى حل اختالف (و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 42/000/000 ريال بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ 1/575/000 
ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/1/30 لغايت اجراى 
كامل دادنامه در جهت پرداخت نيم عشر دولتى برابر مقررات بر عهده محكوم عليه مى باشد. به استناد ماده 39 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد واال اقدامات 

الزمه قانونى معمول خواهد گرديد. م الف/5513
رئيس حوزه 129 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيدانملك نوتاك پرست داراى شناسنامه شماره 82 بشــرح دادخواست به كالسه 398/95 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نازخاتون بلوچزاده بشناسنامه 7101 
در تاريــخ 92/9/30 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
سيدانملك نوتاك پرست به ش ملى 5979407693 صادره از الشار دختر متوفى 2- حليمه دهراتى به ش ملى 
5250532489 صادره از نيكشــهر فرزند گل محمد مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف ك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/208
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

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

برابر راى شماره 139560324006000592 هيات  اول / دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كنگان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى / خانم شوكت بابائى مقدم بيدگلى فرزند تراب بشماره شناسنامه 137 صادره از در يك باب خانه 
/ يك قطعه زمين مزروعى / يك قطعه باغ به مساحت 426/92 مترمربع پالك فرعى از اصلى مفروز و مجزى شده 
از پالك 907 فرعى از 3 اصلى واقع در كنگان خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 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: 1395/12/22- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/1/16 - م 

الف/638
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كنگان

آگهى احضار متهم
در پرونــده كالســه 9509988404800080 آقاى رمضان رحمانى فرزند عبدالقــادر به اتهام 1- توهين 
2- تهديد 3- افتراء 4- ايجاد مزاحمت تلفنى  بواســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 115 و 
180 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مصوب 78 حسب دستور رئيس شعبه اول دادگاه كيفرى دو شهرستان 
روانســر مراتب در روزنامه با هزينه دادگســترى در تاريخ 1396/2/26 ساعت 08/30 صبح جهت رسيدگى در 
اين شــعبه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع و در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار عقيده بعمل 

خواهد آمد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به ايمان نورى فرزند شريف كه در پرونده كالسه 
951252 به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى با سالح سرد تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى 
مورخ 96/2/7 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه 

معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/6137
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به پيام اميرى فرزند محمدعلى كه در پرونده 
كالســه 951259 به اتهام تهديد به قتل و توهين از طريق فحاشــى و الفاظ ركيك تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى 
گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 96/2/7 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود 
را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/6136
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

مفقودى
ســند كمپانى خودرو نيسان ماكســيما مدل 1386 رنگ سفيد روغنى به شــماره 72-894س63 موتور 

VQ30619590B شاسى PKLHA33CDL512738 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

كارت هوشــمند راننده بارى به نام سيدعلى اكبر قديرى پاشاكاليى به شماره كارت هوشمند 3041176 
ش ش 96 شماره گواهينامه 9500105168 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

ســند مالكيت نيسان به شــماره 78-886س17 موتور 00164685 شاســى C69242 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشــف هرگونه فساد احتمالى را به 

عهده خواهد گرفت.

برگ ســبز خودرو پژو 206 مدل 94 رنگ ســفيد پالك72-734س56 موتور 165A0018973 شاسى 
NAAP03EE5FJ210626 به نام محمد پورنجف مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

ســند كمپانى و برگ ســبز و كارت خودرو پژو تيپ 206 آريان مدل 1389 رنگ قرمز ســير متاليك پالك 
72-937م55 شاســى NAAP51FE8AJ359786 ش بدنــه 00AJ359786 ش موتور 13588011386  

به نام مريم يوسف نژاد مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

برگ سبز و سند كمپانى خودرو پرايد مدل 1384 رنگ مشكى پالك 56-569ص62 موتور01270075 
شاسى S1412284619582 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

 82406413 شاســى   1382 مــدل  روغنــى  ســفيد  رنــگ  پيــكان  ســوارى  خــودرو  ســبز  بــرگ 
موتور011158212148 پالك 25-941ص13 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد خليلى فرزند باقر داراى شناســنامه شــماره 811 به شــرح دادخواســت به كالسه 953539 
از اين دادگاه درخواســت صدور گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه شــادروان زرين 
فرهــادى به شناســنامه شــماره 560 در تاريــخ 1395/2/19 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد خليلى فرزند باقر ش ش 811 نســبت با متوفى فرزند 
2- حسن خليلى فرزند باقر ش ش 705 نسبت با متوفى فرزند 3- اكبر خليلى فرزند باقر ش ش 810 نسبت 
بــا متوفى فرزند 4- فاطمه خليلى فرزند باقر ش ش 1176 نســبت با متوفــى فرزند 5- خديجه خليلى كرچى 
فرزند باقر ش ش 1016 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد زارعى فرزند ســلطان حســين داراى شناسنامه شــماره 2726 به شرح دادخواست به كالسه 
953540 از اين دادگاه درخواست صدور گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان 
حميده شــعبانى به شناســنامه شماره 936 در تاريخ 1395/11/9 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
و ورثــه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- على عبدى فرزند درويشــعلى ش ش 96008 نســبت با 
متوفــى فرزند 2- صفرعلى زارعى فرزند ســلطان حســين ش ش 13411 نســبت با متوفــى فرزند 3- محمد 
زارعى فرزند سلطان حسين ش ش 2726 نسبت با متوفى فرزند 4- حبيبه رحيمى سرشت فرزند درويشعلى 
ش ش 504 نســبت با متوفى فرزند 5- رضيه زارعى فرزند ســلطان حســين ش ش 13410 نسبت با متوفى 
فرزند. 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 تســليم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد خليلى فرزند باقر داراى شناســنامه شــماره 811 به شرح دادخواست به كالسه 953538 از 
اين دادگاه درخواســت صدور گواهى حصر وراثت را نموده و چنين توضيح داده اســت كه شادروان باقر خليلى 
كرچى به شناســنامه شــماره 197 در تاريخ 1380/5/28 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد خليلى فرزند باقر ش ش 811 نســبت با متوفى فرزند 2- 
حســن خليلى فرزند باقر ش ش 705 نســبت با متوفى فرزند 3- اكبر خليلى فرزند باقر ش ش 810 نسبت با 
متوفى فرزند 4- خديجه خليلى كرچى فرزند باقر ش ش 1016 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه خليلى فرزند 
باقر ش ش 1176 نســبت با متوفى فرزند 6- زرين فرهادى فرزند حبيب اله ش ش 560 نســبت با متوفى 
زوجه. 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 تســليم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

آگهى فقدان سند مالكيت
بانو خاور خانم عباس زاده ش ش 1771 صادره فريدونكنار ف رضا با تســليم دو برگ شــهادت شــهود 
كه به تصديق دفتر اسنادرســمى شــماره 45 فريدونكناررسيده، مدعى است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع 
از شــش دانــگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى تحت پــالك 2868 فرعى از 66 اصلى واقــع در بخش 2 ثبت 
فريدونكنــار ذيــل ثبت 2001 صفحه 523 دفتر جلد11 به نامش ثبت گرديــده،در اثر جابه جايى اثاثيه منزل 
مفقود گرديده و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى از اين اداره را نموده است لذا به استناد تبصره يك 
ذيل ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت ،مراتب در يك نوبت آگهى مى شودتا چنانچه هركسى مدعى انجام 
معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد ازتاريخ انتشار آگهى به مدت 10 روز اعتراض خود را با ارائه اصل 
ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد.در غير اين صورت پس از انقضاى فرجه 
قانونى اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد نمود تاريخ انتشار:يكشنبه 

95/12/22.م/الف643
 مرتضى خواجوى – رييس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه آقاى مهران قربان سرورى به اتهام انتقال مال غير در پورنده كالسه 950805 تحت تعقيب 
اين دادسرا مى باشد و ابالغ اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است، بدين وسيله 
در اجــراى مــاده 174 ق.آ.د.ك بــه نامبــرده ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شــعبه اول 
بازپرســى جهت پاســخ گويى به اتهام خويش حاضرشــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار 

آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
    بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب رامسر-اميرحسين رضايى نژاد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونــى اعتبار ثامن با وكالت محمود درويش ترابى-فاطمه خدادادى دادخواســتى به خواســته 
مطالبه طلب به طرفيت1-موســى عباسى همت آبادى ف عســكرى2-فرح ناز جوادپور قره چائى ف اسماعيل3-
مراد قبادى ســوادكوهى ف مســيح تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 13/95/561 شوراى سارى ثبت 
شــده چون خوانده مجهول المكان مى باشــد حسب دستورشــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 13 حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 96/3/3 ساعت 9 صبح در شعبه 13 شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه 
پرونــده:7/95/602 ش دادنامــه:989-95/12/22 به تاريخ 95/12/1 در وقــت مقرر/فوق العاده 
جلســه شــورا با حضور اعضا تشــكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر اعضاى شورا 
ختم رســيدگى اعــالم و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صــدور رأى مــى نمايد.خواهان:پرهام بزرگ 
زاده خوانــده: وحيــدر حيمى-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه رأى قاضى شــورا:درخصوص دادخواســت 
تقديمى پرهام بزرگ زاده به طرفيت وحيدرحيمى به خواســته مطالبه وجه يك فقره چك به شــماره و سررسيد 
6816651-95/6/23 بانك توسعه و تعاون به ارزش 63,000,000 و خسارت هزينه دادرسى و تاخير تاديه 
و حــق الوكاله وكيل نظر به محتويات پرونده باتوجه به مســتندات ابرازى خواهان كه مصون از هرگونه ايراد و 
اشــكال باقى مانده و وجود اصول مســتندات در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان مندرج در 
آن مى باشد و خوانده هم در قبال ادعاى خواهان دفاعى به عمل نياورده و در پرونده هيچ گونه دليل و مدركى 
كه مبين برائت ذمه خوانده بر ابطال دين باشد وجود ندارد بنابراين باتوجه به اعالم نظر شورا و مراتب مذكور 
دعواى خواهان وارد تشخيص و به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و515و519 قانون آيين 
دادرســى مدنــى و تبصره الحاقى مــاده 2 قانون چك و اصالحات بعدى مصوب ســصال 1379 مجمع تشــخيص 
مصلحــت نظام خوانده را بــه پرداخت 63,000,000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ1,640,000 ريال هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيدچك لغايت اجراى حكم با رعايت تناسب تغيير شاخص بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در له خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى 
بوده ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه هفتم حل اختالف آمل-سيد شعبان آقاجانى مير

آگهى احضار متهم
نظربــه اين كه ســتار اميرآبــادى زواره ور فرزند محمدرضا بــه اتهام مزاحمت تلفنى و تهديد به شــماره 
پرونده كالسه 950159 از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده اســت بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب با  درج 
در يكــى از روزنامــه هاى كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهــى  با  وصف نتيجه 
عدم حضور جلب است در شعبه بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در 

صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف345
مدير دفتر شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

دادنامه 
بايگانــى  نهايــى شــماره 9509971110101179  ش  پرونــده:9509981110100665 تصميــم 
شــعبه:950691 خواهان:حسين شــهرامى نيا ف داود با وكالت سودابه شــيرزاد ف احمد به نشانى مازندران 
–بابلسر خ شريعتى ك شريعتى 2 ساختمان سيميا ط 5 وحد 119 خوانده: هومن عمرانى ف نادر خواسته:مطالبه 
وجه چك رأى دادگاه:درخصوص دادخواست خانم سودابه شيرزاد به وكالت از آقاى حسين شهرامى  نيا ف داود 
به طرفيت آقاى هومن عمرانى ف نادر به خواســته مطالبه جه مبلغ 158150500 ريال(خواهان در جلســه اول 
رسيدگى ميزان خواسته را از 238150500 ريال به 158150500 ريال كاهش داد) و كليه خسارات قانونى 
اعم از هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان اجراى 
حكم،دادگاه باتوجه به اظهارات وكيل خواهان مبنى بر اين كه خوانده محترم لوازم برقى از موكل در شهرستان 
بابــل خريــدارى نموده وطبق قرارداد و فاكتورى كــه فيمابين آن ها تنظيم گرديده خوانــده متعهد به پرداخت 
دين يا تســليم ســند چك به موكل تا تاريخ 95/3/20 شده و متاسفانه ايشان اداى دين ننموده است تقاضاى 
محكوميت  خوانده به شرح فوق را دارد و نظر بر اين كه خوانده در جلسه رسدگى حاضرنشده و دليلى بر برائت 
ذمه خود ارائه ننموده و نظر بر مالحظه كپى مصدق رسيد فاكتور خريد ضميمه شده در پرونده خواسته خواهان 
را وارد تشــخيص مســتندا به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت 158150500 ريال به عنوان اصل خواسته و نيز هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست (95/10/6) لغايت زمان اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از انقضاى 

مهلت بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى بابل-محمود رفيعى كشتلى

دادنامه
اداره  خواهــان:  شــعبه:9509981110600497  بايگانــى  ش  پرونــده:9509981110600497 
امورشــعب بانك ملى مازندران با وكالت ســيده سامره محمدپور ف سيدحسين به نشــانى بابل كمربندى غربى 
ميــدان قاضى كتى ضلع غربى ميدان جنب دفترخانــه 198 خواندگان1-محمود زربيانى ف غالمعلى –مازندران 
–بابل زرگر محله پاساژ  موالنا البرز ارتباط 2-هادى زربيانى ف غالمعلى –مازندران-بابل خ امام پاساژ گلچوبيان 
ط فوقانــى 3-محمد شــعبانى ف غالمرضا –مازندران-بابل كمربندى گلســتان 6پ6 خواســته:مطالبه وجه رأى 
دادگاه:درخصوص دعوى سيده سامره محمدپور به وكالت از اداره امور شعب بانك ملى مازندران به طرفيت1-

محمود زربيانى2-محمد شــعبانى3-هادى زربيانى به خواســته 154,000,000 ريال بدهى معوق وام شــماره 
6500819125001 دادگاه باتوجه به دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى و بقاى اصول مستندات در يد 
خواهان كه اشــتغال و استدامه ذمه خواندگان را مستصحب مى نمايد و خواندگان نيز نسبت به دعوى خواهان 
و مــدارك ابــرازى دفاع و تعرضــى ننمودند لذا دادگاه دعــوى خواهان را صحيح و وارد تلقى مســتندا به مواد 
198و519 قانون آيين دادرسى مدنى و 10و230 قانون مدنى خواندگا را متضامنا به پرداخت 154,000,000 
ريال به عنوان اصل خواســته و 5,302,500 ريال هزينه دادرســى و نيز 4,896,000 ريال حق الوكاله از باب 
رعايت قواعد تســبيب و الضر در حق خواهان محكوم مى نمايد.اجراى احكام كلف اســت خســارت تاخير تاديه 
را از تاريــخ 93/11/13 بــه ماخذ هر3000 ريال 2/5 ريال در هر روز به نســبت اصــل مانده بدهى به مبلغ 
130,000,000 ريــال لغايــت وصول محكوم به محاســبه و در حــق محكوم له ايصال نمايــد.رأى صادره غيابى 
ظرف بيســت روز قابل واخواهى در اين شــعبه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر مركز مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه ششم دادگاه حقوقى بابل-غالم نتاج

آگهى ابالغ احضاريه به حسين محسن نژاد ف عسگرى
ش ابــالغ نامــه:9510102023301390 ش پ:9509982023300506 به موجب پرونده كالســه 
950593 داديارى شعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب بابل درخصوص شكايت عسگرى محسن نژاد ف على 
اصغر عليه شما مبنى بر سرقت-فحاشى ناموسى-تخريب عمدى-تهديد-اخاذى در اين شعبه در حال رسيدگى 
مى باشــد و چون شــاكى آدرس شــما را مجهول المكان اعالم نموده،لذا مقرر است ظرف مدت يك ماه طبق ماده 
115 قانون از تاريخ  نشرآگهى خود را به اين شعبه معرفى و از خود دفاع نماييد.نتيجه عدم حضور جلب است 

در غير اين صورت تصميم مقتضى صادر خواهد شد.م/الف
داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بابل-مريم عبداله زاده

آگهى احضار متهم
خانم فريبا يعقوبى طائمه ف كريم شما در پرونده 101/950852 به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع 
يك دســتگاه گوشــى همراه موضوع شــكايت خانم ســحر لطيفى تحت تعقيب بوده و وقت رســيدگى پرونده به 
تاريــخ 96/2/27 ســاعت 11صبــح تعيين گرديده اســت لذا در تاريخ مقــرر جهت دفاع از اتهام انتســابى در 
اين دادگاه حاضر شــويد،واالّ دادگاه وفق مقــررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.((مازندران-رامســر-بلوار 

معلم-دادگسترى رامسر)).م/الف 
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو رامسر(101جزايى سابق)-گلين مقدم

آگهى احضار متهم
آقاى فريد حميدى فرزند داخل شــما در پرونده 101/930359 به اتهام رابطه نامشــروع تحت تعقيب 
بوده و وقت رسيدگى پرونده به تاريخ 96/2/30 ساعت 11صبح تعيين گرديده است لذا در تاريخ مقرر جهت 
دفــاع از اتهام انتســابى در اين دادگاه حاضر شــويد،واالّ دادگاه وفق مقررات قانونى اتخــاذ تصميم مى نمايد.

((مازندران-رامسر-بلوار معلم-دادگسترى رامسر)).م/الف 
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو رامسر(101جزايى سابق)-گلين مقدم

آگهى مزايده اموال توقيفى نوبت اول 
به موجب دادنامه شماره 156-95/5/30 صادره از شعبه سوم حل اختالف  دادگاه فريدونكنار و پرونده 
كالسه 950508 احكام مدنى روح اله غالمى و سعيد قلى زاده به نشانى فريدونكنار قبل از خيابان سونا صدف 
امالك ارم محكوم است به پرداخت 26,500,000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت تاخير تاديه از سررسيد 
چك تا زمان اجراى حكم و مبلغ 415,000 ريال  هزينه ديوانى در حق خانم سرور خانم پوررضا و پرداخت مبلغ 
1,325,000 ريــال بابــت هزينه ديوانى در حق دولت باتوجه به اين كه محكوم عليه يك دســتگاه يخچال و يك 
دستگاه فرير دوقلو اسنوا T388R تك درب را معرفى و توسط كارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 34,000,000 
ريال قيمت گذارى گرديده كه در تاريخ چهارشــنبه 96/1/9  ســاعت 10 صبــح  در دفتر اجراى احكام دادگاه 
فريدونكنار به ميزان ارزيابى شده به مزايده گذاشته مى شود. افرادى كه قصد بازديد از اموال مورد مزايده 
را دارند بايد 5 روز قبل از مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايندو كسانى كه در جلسه مزايده باالترين قيمت 
را ارائه نمايند برنده مزايده خواهند بود و هم چنين برنده مزايده در روز مزايده ده درصد را به حساب دادگاه 

واريز و مابقى طبق مقررات پرداخت خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى فريدونكنار-قناد

دادنامه
رأى   9509971953200866 شــماره  نهايــى  تصميــم   9509981953200386 كالســه  پرونــده 
دادگاه:درخصوص دادخواســت سيد صديقه بزرگ زاده نورودى و محبوبه فتحى نورودى با وكالت آقايان مهدى 
مراد نورى-امين عنايتى به طرفيت مرتضى فتحى نورودى –محمدرضا-عيسى-مريم-فاطمه-فرهاد-فريبرز-
فريده-فريبا –فرحناز همگى فتحى نورودى-رقيه آقاجان ســيكارودى-كوروش حســين پور-هوشــنگ حسين 
پور با وكالت آقاى حســن كرد نائيج-مســعود حسين پور-آرش حسين پور-شــكوفه حسين پور-شعله حسين 
پور-زينب حســين پور-صولت احمدى-كيانوش آبيارى-بهمن عباســى-مصطفى –محمدعلى-زهره-ســورى-

مليحه-سهيل-سيامك-ســعيد همگى على بابا-جابر مباركى-زينب بذرافشان-شيوا شهيدى-نوشين شهيدى 
به خواسته اثبات حق سرقفلى درخصو يك باب مغازه واقع در سلمانشهر روبه روى شهردارى قطعه اول تفكيكى 
پالك 295 از فرعى 373 اصلى بخش 2 ثبتى تنكابن مقوم به بيست ميليون و ده ريال با احتساب كليه خسارات 
دادرســى از جمله حق الوكاله وكيل وكالى خواهان ها ســهم موكلين خود را به ميزان 2 دوازدهم از كل شــش 
دانگ اعالم كرده اند خواستار اثبات آن شده اند نظر به دادخواست تقديمى وكالى خواهان ها كه ادعاى موكلين 
خود را چنين بيان كرده اند به موجب اسناد ابرازى مورخ 64/10/7 مورث خواهان ها از آقاى بهروز شهيدى و 
ســپس از ساير شركا شش دانگ سرقفلى مغازه مورد خواسته را خريدارى كرده است متاسفانه فروشنده حق 
ســرقفلى را بدون در نظر گرفتن حقوق مورث موكلين به شــخص ديگرى واگذار مى نمايند كه در همين اسناد 
ســابقا دعوى طرح كه به جهت عدم رعايت صحيح شــرايط شكلى رد شده است باتوجه به اين كه مالكيت موكلين 
نســبت به سرقفلى مغازه مورد خواســته محرز است خواستار رسيدگى و صدور حكم مى باشم نظر به دفاعيات 
موثر در مقام وكيل خوانده هوشــنگ حســين پور كه چنين دفاع كرده اســت كه آن چه كه خواهان ها مدعى آن 
هســتند از شــخصى به نام آقاى شــهيدى كه جزء شــركاء مالكين اوليه ملك با آقاى بهمن حسين پور بوده است 
خريدارى و به نام مورث آن ها منتقل سپس به آن ها انتقال يافته است كه حسب سوابق ثبتى پالك 37 فرعى 
از 373 اصلى اين ملك به دو قطعه تفكيك كه قطعه اول به مســاحت 1004 مترمربع تحت پالك 295 فرعى و 
در سهم آقاى بهمن حسين پور قرار گرفته و قطعه دوم به مساحت 2515 مترمربع به پالك 37 فرعى از 373 
اصلى در سهم آقاى بهروز شهيدى فروشنده ملك به مورث خواهان قرار گرفته كه آقاى بهمن حسين پور سهم 
خود را در رهن وثيقه بانك گذاشت و سپس در روند عمليات اجرايى مزايده به اشخاص ثالث واگذاركه النهايه 
به موكل منتقل شــده پس آن چه كه  خواهان ها مدعى آن هســتند مى بايســت در سهم آقاى شهيدى باشد نه 
ســهم آقاى بهمن حسين پور.نظر به محتويات پرونده و مستندات ابرازى و مبايعه نامه ابرازى خواهان به تاريخ 
64/10/7 كه فروشنده آقاى بهروز شهيدى بوده و عمليات افراز  در تاريخ 67/3/5 انجام شده است وضعيت 
ســهم مورث خواهان ها در مالكيت ســرقفلى به چه صورت بوده اســت چون ملك به دو قسمت تفكيك و قطعه 
اول به بهمن حســين پور و قطعه دوم به شــهيدى واگذار شــده و ادعاى خواهان ها در قطعه اول باتوجه به اين 
كه فروشــنده مالك آن ها بهمن حســين پور نبوده وحتى به عنوان شريك مشاعى نيز مبايعه نامه را امضا نكرده 
است نمى تواند موجه و قانونى باشد و حتى مداركى دال بر پذيرش وى به استقرار سرقفلى مورث خواهان ها 
در قدرالسهم وى ابراز نشده است و نظر به اين كه مبايعه نامه ابرازى خوانده اشاره رفته در آن قيد كه ملك 
سرقفلى آن به شخص ثالثى واگذار نشده است بنابراين حقى براى خواهان ها در قطعه اول تفكيكى كه متعلق 
به خوانده مذكور است متصور نيست دعوى خواهان ها وارد نيست وفق ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكم به بطالن دعوى خواهان ها صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره حضورى محســوب ظرف بيســت روز پس از 

ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد-نقى سيار

ابالغيه
ش ابالغ نامه:9510101953210262 ش بايگانى شعبه:950395 درخصوص تجديدنظرخواهى خانم 
محبوبه فتحى و غيره به طرفيت شــما نسبت به دادنامه شماره 9509971953200866 صادره از اين شعبه 
به پيوســت نسخه دوم دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حسب ماده 
346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از 
رويــت اخطاريه به ايــن دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر 
ارسال مى گردد. ضمنا به پيوست نسخه دوم دادخواست و ضمايم ارسال مى گردد.توجه:پس از دريافت اين 
ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود 
و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از 
طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت 
ثبــت نام بــه يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترســى به دفتر خدمات قضايى اين 

واحد مراجعه نماييد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد

ابالغيه
ش ابالغ نامه:9510101953210283 ش بايگانى شعبه:950395 درخصوص تجديدنظرخواهى خانم 
محبوبه فتحى و غيره به طرفيت شــما نسبت به دادنامه شماره 9509971953200866 صادره از اين شعبه 
به پيوســت نسخه دوم دادخواســت و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حسب ماده 
346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از 
رويــت اخطاريه به ايــن دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر 
ارسال مى گردد. ضمنا به پيوست نسخه دوم دادخواست و ضمايم ارسال مى گردد.توجه:پس از دريافت اين 
ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود 
و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از 
طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت 
ثبــت نام بــه يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترســى به دفتر خدمات قضايى اين 
واحد مراجعه نماييد .((مازندران-عباس آباد خيابان اصلى-جنب فرماندارى-دادگسترى عباس آباد)).م/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

ابالغيه
ش ابالغ نامه:9510101953210411 ش بايگانى شعبه:950922 درخصوص تجديدنظرخواهى اداره 
اموال و امالك غرب مازندران به طرفيت شــما نســبت به دادنامه شماره 9509971953200921 صادره از 
اين شــعبه تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم 
نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارســال مى گردد. ضمنا به پيوســت 
نســخه دوم دادخواســت و ضمايم ارســال مى گردد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابــالغ اوراق قضايى به 
صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين 
ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه 
جهت ورود به سامانه،حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترسى به دفتر خدمات قضايى اين واحد مراجعه نماييد. م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد

دادنامه
پرونده : 9309981293200568 گواهى عدم امكان ســازش:پيرامون دادخواست فاطمه فتح اله پور 
ف عبداله با وكالت معاضدتى فرشــته قاسمى به طرفيت شــعبان عبادى زاده ف غفار به خواسته صدور گواهى 
عدم ســازش دادگاه توجها به اظهارات وكيل خواهان به شــرح منعكس در دادخواســت و صورتمجلس دادگاه ، 
دفاعيات غيرموثر خوانده بامالحظه كپى مصدق ســند رسمى نكاحيه ضمن احراز وجود علقه زوجيت بين طرفين 
به ســبب عقد نكاح دائم و حصول علم به اعتياز زوج به مواد مخدر(حســب اظهارات گواهان و اقرار خوانده) و 
وقوع انشــقاق بين زوجين و كراهت زوجه از ادامه زندگى مشــترك و عدم توفيق دادگاه و داوران جهت رفع 
آن عنايتا به محكوميت زوج به پرداخت مهريه و عدم ادعاى خواهان نسبت به ساير امور مالى از جمله جهيزيه ، 
نفقه و اجرت المثل ايام زوجيت با تشــخيص اســتحقاق زوجه در حضانت فرزندان و حق مالقالت زوج با آنان در 
هر هفته از غروب پنج شنبه به مدت 24 ساعت از محل اقامتشان مستندا به مواد 24و26و29و33و34و39 
قانــون حمايت خانواده و مــواد 139و1146و1168و1169و1174 قانون مدنى حك به الزام خوانده به طالق 
صادر و اعالم مى دارد بديهى اســت هريك از زوجين مى توانند با مراجعه به يكى از محاضر قانونى نســبت به 
اجــراى صيغــه طالق از نوع خلع ( به لحاظ كراهت زوجه) و ثبت آن را رعايت مواد قانونى مرتبط از ســوى مجرى 
قــرار اقدام فرمايند مدت اعتبار حكم طالق شــش ماه از تاريخ قطعيت آن اســت ايــن رأى حضورى و در مهلت 

بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه هاى محترم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
عبداله نظرى-رييس شعبه دوم دادگاه حقوقى جويبار

دادنامه
پرونــده 9409981954300925 رأى دادگاه:پيرامــون اعتــراض علــى كورزنى،ايــرج تيمورى،ايــرج 
نصيرى،بهمن محمود بابايى با وكالت ســيدجالل سادات رسول نســبت به قرار منع تعقيب صادره از شعبه اول 
داديارى دادسراى عباس آباد از بررسى اليحه شاكى و محتويات پرونده نظر به اين كه قرار معترض عنه مطابق 
بر موازين قانونى و به درســتى صادر شــده و در اين مرحله نيز دليلى كه باعث تزلزل قرار مذكور گردد ارائه 
نشده از اين رو با رد اعتراض شاكى و با استناد به ماده 273 قانون آيين دادرسى كيفرى قرار معترض عنه را 

عينا ابرام و تاييد مى نمايد.اين رأى قطعى مى باشد.م/الف137/95
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد-سيد داود موسوى

آگهى احضار متهم 
شــماره  كيفرخواســت  موجــب  بــه  نوشــهر  شهرســتان  انقــالب  و  عمومــى  هــاى  دادگاه  مجتمــع 
9509971974801710 در پرونده كالسه 950890 براى رضا كرد-پدرام درويش-رضا برزگر-على اصغر 
قربانى به اتهام مشــاركت در ســرقت تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت 
رســيدگى براى روز دوشــنبه 96/3/22 ساعت 11:30تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عــدم دسترســى به متهم و دراجراى مقــررات ماده 344 قانــون در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا 
متهــم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهى اســت در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.((مازندران-نوشــهر-خيابان شــهيد كريمى - دادگســترى 

نوشهر.م/الف
منشى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو نوشهر(103 جزايى سابق)- مسافر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  به رضا مطيعى شاد ف محمد
خواهان شيرين شمس ف غالمعلى دادخواستى داير بر مطالبه نفقه به طرفيت نامبرده تقديم دادگسترى 
نوشــهر نموده كه جهت رســيدگى به شعبه اول حقوقى نوشهر ارجاع و به كالسه 951219 ثبت گرديده و وقت 
رســيدگى شــنبه 96/2/30 ساعت 10:30 صبح تعيين گرديده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتــب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى مى گردد تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از 
مفادآن در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در جلسه دادگاه حاضر و نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و نشانى خود را به دادگاه اعالم نمايد.م/الف
منشى شعبه اول حقوقى دادگسترى نوشهر-فقيه عبدالهى

دادنامه
رأى   9509971953200921 شــماره  نهايــى  تصميــم   9409981953200895 پرونــده: 
دادگاه:درخصوص دادخواســت ســازمان اموال و امالك بنياد مســتضعفان مازندران به طرفيت محســن لطفى 
عليشــاه به خواسته اعتراض به تقاضاى يبت خوانده درخصوص يك قطعه زمين به مساحت 350مترمربع واقع 
در عبــاس آباد قريه پســنده عليا مقوم بــه 3/000/010 ريال كليه خســارات وارده،ابطال رأى هيأت موضوع 
قانون تعيين تكليف اراضى-ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى نظر به دادخواســت تقديمى خواهان كه مدعى 
شــده به موجب اســناد ابرازى مالك پالك 6 اصلى مى باشــم كه خوانده بدون اذن در ملك اين جانب مبادرت 
به درخواســت سند مالكيت كرده خواســتار صدور حكم به شرح ستون خواسته مى باشم نظر به پاسخ استعالم 
ثبتى مضبوط در پرونده پالك 6 اصلى مشمول قانون اصالحات ارضى شده و مالكيتى از خواهان در پالك مذكور 
احراز نشــده بنابراين دادگاه دعوى خواهان را وارد ندانســته وفق ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى حكم 
بــر بى حقى خواهــان صادر و اعالم مى نمايدرأى صادره حضورى محســوب ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظرخوهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد-نقى سيار

دادنامه
پرونده:9509981954200263 تصممى نهايى شماره 9509971955001157 رأى دادگاه:به موجب 
كيفرخواســت شــماره 9510431618100978-95/8/16 دادســراى عمومى و انقالب عباس آباد شــاهرخ 
ترك گلور متهم اســت به ســرقت نظر به مجموع محويات پرونده،شكايت شاكى،گزارش مرجع انتظامى،اظهارات 
گواه،عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه و دفاع از خويش بزهكارى وى محرز ومســلم بوده دادگاه مســتندا 
به مواد 656و667 ق مجازات تعزيرات عالوه بر رد مال برابر قرار مجرميت به تحمل يك سال حبس تعزيرى و 
چهل ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى سپس 

قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مى باشد.م/الف145/95
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 عباس آباد-عليرضا خليلى

دادنامه
پرونده:9509981955000067 تصممى نهايى شماره 9509971955001218 رأى دادگاه:درخصوص 
اتهــام عليرضا طالوردى ف عباس داير به مزاحمت تلفنى نظر به مجموع محتويات پرونده،شــكايت شاكى،پاســخ 
استعالم مخابرات، پرينت پيامك ارسالى عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و دفاع از خويش بزهكراى وى محرز 
و مسلم بوده دادگاه مستندا به ماده 641 ق مجازات اسالمى تعزيرات متهم را به تحمل سه ماه و يك روز حبس 
تعزيرى محكوم مى نمايد رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى سپس قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر مى باشد.م/الف144/95
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 عباس آباد-عليرضا خليلى

ابالغ نامه
ش ابالغ نامه: 9510101953210155 ش بايگانى شــعبه:950222 بدينوســيله به آقاى حميد فقيه 
ابــالغ مــى گردد به موجب درخواســت اجراى حكم شــماره دادنامــه 9509971953200283 محكوم اســت 
بــه فك پالك اتومبيل شــماره شــهربانى 69د432ايــران72 له هادى بائــوج الهوتى و پرداخت يــك ميليون و 
پانصدهزارريال نيم عشر دولتى لذا نسبت به اجراى حكم ده روز پس از انتشار آگهى اقدام مى گردد. در اين 
صورت جهت ادامه عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى انجام نمى شود مگر اين كه آدرس خود را كتبا به اين 

دادگاه اعالم نمايد.((مازندران-عباس آباد خيابان اصلى-جنب فرماندارى-دادگسترى عباس آباد)).م/الف
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى


