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خواهان رضا كى پور دادخواستى به طرفيت خوانده مرتضى حاجى محمودى به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسى وتاخيرتاديه با جلب نظر كارشناس تقديم دادگاه هاى عمومى 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   5 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان 
خيابان  تقاطع  قرنى  خيابان شهيد سپهبد  تهران  در  واقع  تهران  بهشتى  قضايى شهيد 
سميه مجتمع قضايى شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه بايگانى 950849 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 96/2/27 و ساعت 9:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
دادگاه  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
به دادگاه  مفاد آن  از  اطالع  و  آگهى  از نشر  تا خوانده پس  آگهى ميشود  كثيراالنتشار 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   5 شعبه  منشى            110/151494  

خواهان اميرحسين آذربايجانى دادخواستى به طرفيت خوانده ناصر نورى حاجى پيرلو 
به خواسته مطالبه مبلغ 235/000/000 ريال و خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى 
وقت  كه  گرديده  ثبت   950835 بايگانى  كالسه  به  و  ارجاع  تهران  شهرستان  عمومى 
به  توجه  با  لذا  است  گرديده  تعيين   9:30 ساعت  و   1396/3/2 مورخ  آن  رسيدگى 
مجهول المكان بودن خوانده و اعالم خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب براى مدت يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا خوانده 
ظرف ده روز پپس از رويت به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آدر خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد. 
 3 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/151490   
تهران بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

خواهان فاطمه كريمى مجد- منير قهرودى نژاد ابيانه- محمدرضا كريمى مجد- مبارك 
خانم مسجدى قهرودى دادخواستى به طرفيت خواندگان محسن- مجيد- فاطمه – رباب 
همگى صراف زاده به خواسته الزام به تنظيم سند تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مجتمع  سميه  خيابان  تقاطع  قرنى  سپهبد  شهيد  خيابان  تهران  در  واقع  تهران  بهشتى 
قضايى شهيد بهشتى ارجاع و به كالسه 9509980227100768 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 96/2/4 و ساعت 10:00 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خواندگان 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. 
 110/151484          منشى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

خانم زهره يزدانى به شماره شناسنامه 0017346738 مطابق دادخواست تقديمى به 
چنين  و  نموده  وراثت  گواهى حصر  درخواست  اين شعبه  از  پرونده 951274  كالسه 
توضيح داده شده كه شادروان سيد كاظم مير جعفرى به شماره شناسنامه 1886 در 
تاريخ 95/2/15 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1. سيد كيان مير جعفرى شماره شناسنامه 0203311231 تاريخ تولد 
1394/9/23 صادره از تهران پسر متوفى2. سيد كاويان مير جعفرى شماره شناسنامه 
0018257518 تاريخ تولد 1374/4/18 صادره از تهران پسر متوفى 3. زهره يزدانى 
تهران همسر  از  تولد 1373/6/30 صادره  تاريخ  شماره شناسنامه 0017346738 
متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/151260        رئيس شعبه 363 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

خانم نفيسه استعالجى به شماره شناسنامه 190 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
پرونده 951300 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
تاريخ  به شماره شناسنامه 2252 در  كاظمى اصل  ناصر  داده شده كه شادروان سيد 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   95/10/24
 0014825481 شناسنامه  شماره  اصل  كاظمى  رضا  امير  سيد   .1  : به  است  منحصر 
تاريخ تولد 1371/2/30 صادره از تهران پسر متوفى2. سيده مريم كاظمى اصل شماره 
نفيسه   .3 متوفى  پسر  تهران  از  1362/6/24صادره  تولد  تاريخ   4910 شناسنامه 
همسر  اردبيل  از  صادره   1342/4/8 تولد  تاريخ   190 شناسنامه  شماره  استعالجى 
متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/151255        رئيس شعبه 363 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

خواسته  به  يوسفى  حامد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  كاوسى  اميرحسين  خواهان 
مطالبه وجه سفته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى 
تهران  در  واقع  تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104 شعبه  به 
كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى  مجتمع   73 پالك  فناخسرو  خيابان  تجريش  ميدان 
ساعت  و   96/2/26 آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9509980011101013
9:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده 
كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهى  نشر  از  پس 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/151516  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104

خواهان ها ثريا درمشيان وساناز منجمى و گيتى درمشيان وترانه هروى دادخواستى به 
طرفيت خوانده مجتبى كرباليى على و كيامرز نظرى به خواسته تاييد فسخ قرارداد (مالى) 
 104 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان 
فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 9509980011100897 
به  است  تعيين شده  ظهر  و ساعت 12  آن 96/2/2  وقت رسيدگى  كه  گرديده  ثبت 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 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 نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/151512  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104

با نمايندگى  خواهان شركت تعاونى مسكن كاركنان خطوط لوله و مخابرات وزارت نفت 
سيد احمد مير نظامى و لهراسب كشاورزى دادخواستى به طرفيت خوانده بهروز گوران 
كاربرى  مجوز ساخت  اخذ  بر  مبنى  (غيرمالى)  تعهد  ايفاى  به  الزام  خواسته  به  اوريمى 
برج باغ (دستور نقشه) جهت پالك ثبتى 1930-116 به همراه خسارت دادرسى و حق 
به شعبه 104  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى  دادگاه  الوكاله 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان 
فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 9509980011100794 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/3/9 و ساعت 9:00 تعيين شده است به علت 
آئين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 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 نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/151508  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104

 خواهان مهرى نصيرى دادخواستى به طرفيت خواندگان ربابه عزيزى و عليرضا رشمئى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان  ابطال سند رسمى  و  به خواسته ودستور موقت 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران 
عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى 
عدالت ارجاع و به كالسه 950998001110801 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
المكان بودن خواندگان و  96/3/6 و ساعت 9:00 تعيين شده است به علت مجهول 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشود تا خواندگان 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. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/151503  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104

خواهان سيد احمد سيد مفيدى دادخواستى به طرفيت خواندگان بانو اميدوار و شهربانو 
غير  به  منافع  انتقال  تجويز  خواسته  به  اميدوار  منيژه  و  پرى  خصيرى  ليال  و  اميدوار 
 104 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان 
فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 9509980011101107 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/2/3 و ساعت 12 ظهر تعيين شده است به علت 
المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين  مجهول 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خواندگان 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. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/151498  
تهران عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   104

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب مهرداد هاشم اف فرزند پرويز به شماره شناسنامه 4104 صادره از كاشان 
در مقطع كارشناسى رشته تحصيلى مكانيك در حرارت و سياالت صادره از واحددانشگاهى آزاد كاشان به شماره 
سريال و شماره ثبت سازمان 99571 و تاريخ ثبت 76/10/23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده 
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد كاشان به نشانى كاشان ، بلوار قطب راوندى ، خيابان 

استادان ، اداره امور فارغ التحصيالن ارسال نماييد. كاشان (نوبت سوم)

برگ ســبز ماشــين ســوارى زانتيا sx به رنگ ســفيد روغنى به شــماره موتور 86790 به شــماره شاســى 
s1512288180414 به شماره انتظامى35-112د19به نام سيد جالل الدين موسويان شيراز مفقود شده است 

واز درجه اعتبار ساقط ميگرد.تبريز

برگ سبز پژو 206 تيپ 2 به شماره شهربانى 213 س 71 ايران 32 بنام فيروزگليانى مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

شناســنامه خودرو كاميون كشــنده سيســتم ولوو تيپ اف.اچ12 مدل 1380 رنگ سفيد روغنى به شماره 
موتور 261917 ، شماره شاسى 2T830532 و شماره پالك ايران 84-367ع28 به نام على كريمى پور شغوئى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كليه مدارك ماشــين پژو پارس ســفيد به شــماره پالك 64س855- ايران 84 ســند فروش و برگ ســبز 
(شناســنامه مالكيت) بشــماره موتور 124k03735555 بشــماره شاســى NAAN01CA1EH109607 بنام 
محمدرضا مهدوى نژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد و تقاضاى انتشــار در روزنامه را دارم. م 

الف/63- ايرانشهر

كارت ملــى به شــماره 3871559814 متعلق به آقاى احمد فتحيان نســب فرزند غالمحســين به شــماره 
شناسنامه 612 صادره از همدان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. همدان

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

برابر راى شماره 6001713- هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ماهان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجيد 
خالقى فرزند اصغر  بشــماره شناســنامه 176 صادره از دريك باب ساختمان مشتمل بر باغچه  به مساحت 1415 
مترمربع پالك 9505 فرعى از يك اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 2374  فرعى از يك اصلى واقع در بخش 5 
كرمان- ماهان- خيابان برزگر خريدارى از مالك رسمى آقاى مهدى خالقى  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 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 
تقديــم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســندمالكيت 

صادرخواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول:95/12/9 -  تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/12/24
محمدرمضانى سربندى - رئيس ثبت اسناد و امالك ماهان

متن آگهى
خواهان  /شاكى كمال جعفرى دادخواستى به طرفيت خوانده/متهم  نادر مددى به خواسته  مطالبه خسارات 
دادرســى و مطالبه وجه بابت التزام   تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بهارســتان نموده كه جهت رســيدگى 
به شــعبه 6دادگاه عمومى حقوقى  شهرســتان بهارستان واقع در جاده ســاوه –كيلومتر 25-نسيم شهر –ميدان 
هفــت تيــر –ابتداى بلــوار خير آباد –خيابان دادگسترى-دادگســترى شهرســتان بهارســتان ارجاع و به كالســه 
9509982988600702ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/04/28 و ساعت 10:00 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود 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 ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد
مدير دفتردادگاه حقوقى شعبه 6دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان بهارستان –بهمن قريشى

رونوشت اگهى حصر وراثت 
خانــم زهــرا فــرج پــور خضرلــو داراى شــماره ملــى 5060051935 بــه شــرح داد خواســت به كالســه 
1/95/950237 از اين دادگاه در خواســت حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين فرج 
پور خضرلو به شــماره شناســنامه 1934 در تاريخ 4/12/95  در اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-محمد فرج پور خضر لو به ش م 1361966491 متولد1375پســر 
متوفى 2-زهرا فرج پور خضرلو به ش م 5060051935متولد 1372 دختر متوفى 3- فاطمه سعادتيان به ش 
ش 15 متولــد1353 عيــال متوفى 4-فا طمه اصغرى خضرلو به ش ش 655 متولد 13073 مادر متوفى اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى در خواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى داردويا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه ويك روز به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد .
قاضى شوراى حل اختالف عجبشير واحد1 قره سيد روميانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد رضا يزدى فرزند محمد حســين داراى شناسنامه شماره 93215 به شرح دادخواست به كالسه 
953561 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان 
زهــرا بختيارى زاده به شناســنامه شــماره 424 در تاريخ 1394/11/15 در اقامتــگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد رضا يزدى فرزند حسين ش ش 93215 نسبت با 
متوفى فرزند 2- هادى يزدى فرزند حسين ش ش 23562 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه يزدى فرزند حسين 
ش ش 93214 نســبت با متوفى فرزند 4- ام البنين يزدى فرزند حسين ش ش 2535 نسبت با متوفى فرزند 
5- ليلى يزدى فرزند حسين ش ش 23560 نسبت با متوفى فرزند 6- مريم يزدى فرزند حسين ش ش 23561 
نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 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 شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم زهرا افشار فرزند على اصغر داراى شناسنامه شماره 17674 به شرح دادخواست به كالسه 953558 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان حسن پيرنظر به 
شناسنامه شماره 31095 در تاريخ 1395/8/28  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1- امير حسام پيرنظر فرزند حسن ش ش 0375116974 نسبت با متوفى فرزند 2- 
مطهره پيرنظر فرزند حسن ش ش 0374493162 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا افشار فرزند على اصغر ش 
ش 17674 نسبت با متوفى زوجه 4- زهرا اميرى مزلقانى فرزند عطاءاله ش ش 6 نسبت با متوفى مادر 5- محسن 
پيرنظر فرزند قربان ش ش 214 نسبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشريفات 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 شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين زمانى فرزند ببرى داراى شناسنامه شــماره 28896 به شرح دادخواست به كالسه 953563 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثــت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان نازدانه 
محمديارى به شناســنامه شــماره 4076 در تاريــخ 1395/11/17 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- بيوك زمانى فرزند ببرى ش ش 3450 نسبت با متوفى فرزند 
2- حســين زمانى فرزند ببرى ش ش 28896 نســبت با متوفى فرزند 3- ابوالفضل زمانى فرزند ببرى ش ش 
140 نســبت با متوفى فرزند 4- على زمانى فرزند ببرى ش ش 2030 نســبت با متوفى فرزند 5- سكينه زمانى 
فرزند ببرى ش ش 3451 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه زمانى فرزند ببرى ش ش 1339 نســبت با متوفى 
فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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 شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ســعيد جوانمردى قهدريجانى فرزند محمدعلى داراى شناسنامه شــماره 18673 به شرح دادخواست 
به كالســه 953544 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شادروان خديجه خالواحمدى به شناسنامه شماره 3 در تاريخ 1395/10/24 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- عباس جوانمردى قهدريجانى فرزند محمد على ش ش 936 
نســبت با متوفى فرزند 2- عليرضا جوانمردى فرزند محمد على ش ش 847 نســبت با متوفى فرزند 3- ســعيد 
جوانمردى قهدريجانى فرزند محمد على ش ش 18673 نسبت با متوفى فرزند 4- مهدى جوانمردى قهدريجانى 
فرزند محمد على ش ش 24716 نسبت با متوفى فرزند 5- حسين جوانمردى قهدريجانى فرزند محمد على ش 
ش 0370517644 نسبت با متوفى فرزند 6- مليحه جوانمردى قهدريجانى فرزند محمد على ش ش 333 نسبت 
با متوفى فرزند 7- مهناز جوانمردى قهدريجانى فرزند محمد على ش ش 18674 نسبت با متوفى فرزند. اينك با 
انجام تشريفات 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 شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم زهرا حاجلو فرزند خالق داراى شناســنامه شماره 735 به شرح دادخواست به كالسه 953562 ازاين 
دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان كريم آســمانى به 
شناسنامه شماره 85138 در تاريخ 1395/10/23 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به:1- مهدى آسمانى فرزند كريم ش ش 11493 نسبت با متوفى فرزند 2- ابوالفضل 
آســمانى فرزند كريم ش ش 0371878561 نســبت بــا متوفى فرزند 3- جميله آســمانى فرزند كريم ش ش 
6797 نســبت با متوفى فرزند 4- مرضيه آســمانى فرزند كريم ش ش 0310302242 نسبت با متوفى فرزند 
5- مهناز آسمانى فرزند كريم ش ش 0310896789 نسبت با متوفى فرزند 6- زينب آسمانى فرزند كريم ش 
ش 4890223215 نسبت با متوفى فرزند 7- معصومه آسمانى فرزند كريم ش ش 0371820634 نسبت با 
متوفى فرزند 8- زهرا حاجلو فرزند خالق ش ش 735 نسبت با متوفى زوجه 9- منصوره سخندان ايرانق فرزند 
نورمحمد ش ش 54520 نســبت با متوفى مادر 10- عزيز آســمانى فرزند ميكائيل ش ش 3 نســبت با متوفى 
پدر. 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 تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى عباس محمودى فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 1789 به شرح دادخواست به كالسه 953546 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان رضا محمودى 
به شناسنامه شماره 666 در تاريخ 1382/10/25 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1- على محمودى فرزند رضا ش ش 1788 نسبت با متوفى فرزند 2- عباس محمودى 
فرزند رضا ش ش 1789 نســبت با متوفى فرزند 3- رقيه محمودى فرزند رضا ش ش 1631 نســبت با متوفى 
فرزند 4- زهرا محمودى فرزند رضا ش ش 1894 نسبت با متوفى فرزند 5- خديجه محمودى فرزند رضا ش ش 
1895 نســبت با متوفى فرزند 6- محبوبه جعفرى فرزند على ش ش 326 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى 

ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى عباس محمودى فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 1789 به شرح دادخواست به كالسه 953547 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان محبوبه جعفرى 
به شناسنامه شماره 326 در تاريخ 1395/6/24 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1- على محمودى فرزند رضا ش ش 1788 نسبت با متوفى فرزند 2- عباس محمودى 
فرزند رضا ش ش 1789 نســبت با متوفى فرزند 3- رقيه محمودى فرزند رضا ش ش 1631 نســبت با متوفى 
فرزند 4- زهرا محمودى فرزند رضا ش ش 1894 نسبت با متوفى فرزند 5- خديجه محمودى فرزند رضا ش ش 
1895 نســبت با متوفى فرزند. 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 شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى على اثنى عشــرى فرزند فضل اله داراى شناســنامه شــماره 43111 به شــرح دادخواست به كالسه 
953560 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان 
ملكه خانم برقعى به شناسنامه شماره 5357 در تاريخ 1394/2/21 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- على اثنى عشرى فرزند فضل اله ش ش 43111 نسبت با متوفى 
فرزند 2- محمد اثنى عشــرى فرزند فضل اله ش ش 1262 نســبت با متوفى فرزند 3- زهره خانم اثنى عشرى 
فرزند فضل اله ش ش 303 نســبت با متوفى فرزند 4- عطا اثنى عشــرى فرزند فضل اله ش ش 463 نسبت با 
متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى احمد موسى نژاد فرزند محمد داراى شناسنامه شماره 2270 به شرح دادخواست به كالسه 953545 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان محمد موسى 
نژاد به شناســنامه شــماره 28 در تاريخ 1395/11/8 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- احمد موســى نژاد فرزند محمد ش ش 2270 نســبت با متوفى فرزند 2- 
ســعيد موســى نژاد فرزند محمد ش ش 10555 نســبت با متوفى فرزند 3- ناهيد موسى نژاد فرزند محمد ش 
ش 2 نســبت با متوفى فرزند 4- خديجه اســتاد جعفرقلى اره كش فرزند ابوالفضل ش ش 15 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 تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

دادنامه
شــماره پرونده 103/3/95 شــعبه ســوم شوراى حل اختالف شهرســتان دماوند شــماره دادنامه 163 مورخ 
95/10/20- خواهان: خانم فاطمه رضايى فرزند محمود به نشــانى دماوند ميدان هفده شهريور ضلع غربى ميدان 
،كوچه دارايى ، جنب اداره دارايى ، خوانده: آقاى ميثم محمدى فرزند صفر به نشانى تهران خيابان افسريه بين 15 
مترى سوم و چهارم خيابان 19 پالك43 و 45 ، خواسته: مطالبه نفقه (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خانم فاطمه 
رضايى به طرفيت آقاى ميثم محمدى به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاريخ شهريور 93 لغايت صدور حكم با توجه 
به مجموع محتويات پرونده و نظر به اينكه بر اساس مندرجات سند ازدواج استنادى خواهان وقوع و استمرار رابطه 
زوجيت فى مابين خواهان و خوانده محرز است و با توجه به اينكه بر اساس مقررات جاريه پس از انعقاد عقد نكاح ، 
زوجين مكلف به اداى وظايف و تكاليف متقابل مى باشــند و از جمله تكاليف زوج پرداخت نفقه زوجه با لحاظ شــان وى 
است و با توجه به اينكه خوانده دفاع موثرى در قبال دعوى مطروحه به عمل نياورده و دليلى بر پرداخت نفقه زوجه 
ارائه نكرده است و با توجه به نظريه مشورتى اعضاى محترم شورا و اينكه خواهان از تاريخ 1395/2/6 به بعد حاضر 
به تمكين نبوده و با توجه به نظريه مشــورتى اعضاى محترم شــورا و نظريه كارشــناس منتخب كه مصون از اعتراض 
موثر طرفين باقى مانده است مستنداً به مواد 1102 و 1106 قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين دادرسى حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال از بابت نفقه زوجه از تاريخ شهريور نود و سه تا 1395/2/9 
صادر مى كند نسبت به مابقى خواسته به لحاظ عدم تمكين زوجه مستحق نفقه نيست و حكم به بى حقى وى صادر مى 

شود راى صادره حضورى و ظرف بيست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى دماوند است. م الف/4169
قاضى حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ عرصه و اعيان زمين مشجر بمساحت 13200 مترمربع بشماره 7 فرعى از 112 اصلى 
واقــع در حســين آباد كه ذيــل ثبت و صفحه 76 دفتر جلد 250 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 284650 بنام 
آسانسورسازى دماوند صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در 
ذيل آن بشماره 44457-1395/12/4 بگواهى دفترخانه 12 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
جابجايى مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تســليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت 
مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند 

مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4170
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى محمد بيگى برابر وكالت 6585 مورخ 84/7/9 دفتر 40 گيالنغرب با تسليم يك برگ استشهاديه مصدق 
شــده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يكباب ساختمان مسكونى بمساحت 238/75 مترمربع پالك باقيمانده 
41- اصلى ناحيه 22 گيالنغرب بخش شــش كرمانشــاه كه ذيل ثبت 3742 صفحه 539 دفتر جلد 18 ثبت شده در 
تاريخ 83/2/5 به شــماره ســريال سند 374506 كه بنام فريبا عزيزى ثبت گرديده به علت سهل انگارى مفقود لذا 
مراتب طبق تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه شخصى مدعى انجام معامله و يا سند 
نزد خود باشد مراتب را ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اين اداره اعالم و ارسال نمايد بديهى است پس 
از انقضاء مهلت مقرر نســبت بصدور ســند مالكيت المثنى اقدام خواهد شــد و ســند مالكيت اوليه باطل و از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد.
سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان گيالنغرب

دادنامه
خواهان: آقاى عبدالمجيد يارمحمد زهى گرنچى فرزند ملك كوه به نشانى سيستن و بلوچستان خاش پشتكوه 
روســتاى اسالم آباد گرنچين ، خوانده: آقاى درخواست گمشــادزايى فرزند پندوك به نشانى ،خواسته: الزام به فك 
پــالك خودرو (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت تقديمى آقاى عبدالمجيــد يارمحمد زهى گرنچى فرزند ملك كوه 
بطرفيت آقاى درخواســت گمشــادزايى فرزند پندوك بخواســته الزام خوانده به فك و تعويض پالك خودروى تويوتا 
وانت به شماره انتظامى 935د34- ايران 95 كه دادگاه با توجه به محتويات پرونده مفاد دادخواست تقديمى خواهان 
و مستندات پيوست از جمله رونوشت مصدق مبايعه نامه عادى فروش خودرو و عدم حضور خوانده در دادگاه عليرغم 
اخطار از طريق نشــر آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار و عدم ارسال اليحه يا دفاعيه اى و النهايه نتيجه استعالم واصله 
از پليس راهور كه حاكى ازتعلق پالك موصوف به خواهان مى باشــد خواســته خواهان را وارد تشــخيص و به استناد 
مواد 30 و 220 قانون مدنى و 198 قانون آئين دادرســى مدنى خوانده را محكوم به فك پالك خودروى موصوف در 
حــق خواهــان نموده و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى از جانب 
خوانده در همين شــعبه و ســپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر مركز 

استان مى باشد. م الف/95
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى خاش

آگهى ثبتى
تاســيس شركت با مسئوليت محدود ديده بان گســتر زاگرس در تاريخ 1395/12/15 به شماره ثبت 3568 
به شناسه ملى 14006638569 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. – موضوع: نصب و راه اندازى دوربين هاى مداربسته ، دزدگير امكان ، طراحى و ساخت نمايشگرهاى 
LED ، تهيه و توزيع قطعات و لوازم جانبى دوربين هاى مداربسته ، نمايشگر ، تعميرات و پشتيبانى خدمات سيستم 
هاى نظارتى ، انجام پروژه هاى تحت شبكه در كليه موارد فوق پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح ثبت موضوع 
فعاليت مذكور به منزل اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.- مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود – مركز اصلى: 
لرســتان ، شــهر بروجرد ، حافظ شمالى ، كوچه شــهيد جنانى ، خيابان حافظ ، طبقه همكف كدپستى 6913734964- 
سرمايه شركت: 1/000/000 ريال مى باشد. – اسامى و ميزان سهم الشركه شركا: خاطره معظمى گودرزى به شماره 
ملى 4120474925 دارنده 100/000 ريال ســهم الشــركه ، داود معظمى به شماره ملى 4130653326 دارنده 
900/000 ريال ســهم الشــركه ، - اولين مديران: خاطره معظمى گودرزى به شماره ملى 4120474925 به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود ، داود معظمى به شماره ملى 4130653326 به سمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره به مدت نامحدود. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك سفته برات و 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات نماينده قانونى:طبق اساسنامه، 

روزنامه كثيراالنتشار: رسالت.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان لرستان – مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بروجرد

آگهى اجراييه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: ياسر عباسى فينى فرزند حسين ، به نشانى اصفهان ، كاشان ، فين بزرگ محله 
حاج نايب ك ش حسن عباسى درب روبرو ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: احمد عبازاده فرزند اسالم مجهول 
المــكان 2- محمــد ميرزايى كلهر فرزند غالمرضا مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه 
به شــماره 9510093657603041 و شــماره دادنامه مربوطه 9509973657601367 محكوم عليهما متضامنا 
محكومند به 1- پرداخت مبلغ دو ميليارد ريال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك مورخه 94/12/17 تا زمان پرداخت وجه آن بر اســاس شــاخص بانك مركزى و نيز مبلغ 1075000 ريال بابت 
هزينه دادرسى كه مابقى آن در زمان اجراى حكم محاسبه و وصول و ايصال خواهد شد در حق محكوم له 2- پرداخت 
هزينه اجرايى در حق دولت ضمناً راى صادره غيابى و رعايت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م ضرورى است. محكوم عليه 
مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

متن آگهى
نظر به اينكه متهم اسكندر ابراهيم پناه فرزند حسن در پرونده كالسه 950271 دادگاه كيفرى 2 شهرستان 
گناوه به اتهام كالهبردارى ، موضوع شكايت اردشير زارعى ، تحت تعقيب مى باشد لذا بدين وسيله طبق ماده 344 
قانون آيين دادرسى كيفرى وقت رسيدگى مورخه 1396/1/28 راس ساعت 11 صبح به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
در وقت مقرر ذكر شــده جهت دفاع از خود در شــعبه فوق الذكر حاضر گردد نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونى 

است. م الف/1318
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان گناوه

دادنامه
شماره پرونده: 461/95 ، شماره دادنامه: - ، تاريخ رسيدگى:- ، بتاريخ 95/10/14 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد. 
(راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان سلمان حاج عابدى به طرفيت خوانده سيد محمد حسن مغربى به خواسته 
حضور خوانده در دفترخانه رســمى و تنظيم وانتقال ســند رســمى يك دستگاه خودرو به شــماره انتظامى 55 ايران 
-261ى58 به نام خواهان شــورا با بررســى اوراق پرونده و مالحظه مدارك پيوست (قولنامه) كه حاكى از وقوع بيع 
و انتقال خودرو فوق االشاره به خواهان است و پاسخ استعالم اداره راهور به شماره 461/95 مورخ 95/9/16 كه 
مالكيت مورد معامله را به نام خوانده اعالم نموده است خوانده عليرغم ابالغ و اطالع از وقت رسيدگى در جلسه حاضر 
نشــده و اليحه اى را ارســال نكرده است لذا دادگاه با در نظر داشتن اصل صحت و لزوم قراردادها دعوى خواهان را 
محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 10و219و220و362و237و238 از قانون مدنى و ماده 198 قانون آيين 
دادرسى مدنى خوانده را محكوم به حضور در يكى از دفاتر رسمى و انتقال يك دستگاه خودرو به شماره فوق الذكر به 
نام خواهان مسى نمايد راى صادره غيابى ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و بانقضاى آن 

ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
خواهان ســيد محمدرضا موســوى دادخواســتى به طرفيت خوانده مهدى امينى والشــانى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزينه دادرســى و مطالبه وجه چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان گناوه نموده كه جهت 
رسيدگى به (اعسار) به شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گناوه واقع در استان بوشهر ، شهرستان گناوه ارجاع 
و به كالسه 9509987716300277 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى (مربوط به اعسار) آن 1396/01/20 و ساعت 
12/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده مهدى امينى والشانى فرزند محمد و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده مجهول المكان مهدى امينى والشانى فرزند محمد 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/1316
 رئيس دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گناوه

متن آگهى
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقايان عبدالزهرا حزباوى و يونس بغالنى نژاد كه 
مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شــماره 9509976310300835 صادره از شــعبه سوم 
عمومى حقوقى دادگسترى آبادان در پرونده شماره 9409986310300423 محكوم به الزام به تنظيم سند رسمى 
در حق محكوم له آقاى ياســر مقدم فرزند هاشــم و نيم عشر 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/1/1077
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

آگهى ابالغ اجرائيه آب بهاء پرونده اجرائى كالسه 9500571- اجراى ثبت اسناد سبزوار
بدينوســيله به آقاى محمدرضا كيوانلو شهرســتانكى، نام پدر محمدعلى، شماره شناســنامه 738، شماره ملى 
5219659774 به نشانى: توحيدشهر ايثار يك تقاطع سمت چپ ابالغ مى شود كه شركت آب و فاضالب سبزوار به 
اســتناد قبض آب بها بشــماره سند(اشتراك) 1141853 جهت وصول مبلغ ده ميليون ريال به انضمام حقوق دولتى 
متعلقه طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500571 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 95/12/16 اداره پست شهرستان سبزوار، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
و ابالغ واقعى اجرائيه در آدرس اعالمى متعهد له ميسر نگرديده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18آئين 
نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت.
اميد خيرخواه – رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

متن آگهى
خواهان سميرا اسدى دادخواستى تقديم دادگاه نموده و به شماره 950798 ثبت گرديده است و بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده فرشــاد احمدى به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون ايين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار چاپ تا خوانده از زمان اگهى بمدت 7 روز يك نفر داور باالى 30 
ســال متعهد مســلمان و اشنا به مسايل زناشويى از بستگان و آشنا به مسائل دادگاه معرفى نمايند در غيراينصورت 

غيابا تصميم مقتضى خواهد شد.
 اجرايى-مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

مزايده نوبت اول 
درپرونــده كالســه 950072 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان گنبــدكاووس محكوم عليه 
عيــد محمــد هراتى فرزند جانــى خان به نشــانى:گنبدكاووس بلواردانشــجو،خيابان مولوى،پالك6 محكوم اســت 
بــه پرداخت مبلــغ-/736/317/217 ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاتاريــخ 1393/07/27 و مبلغ-
/23/299/517 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين پرداخت خسارت تاخيرتاديه دين وفق ماده16 قرارداد 
ازتاريــخ 1393/07/27 تــا زمان اجرا و پرداخــت مبلغ -/18/871/613 ريال بابت حــق الوكاله وكيل درحق 
محكــوم له بانك ملى كه حســب اعالم محكوم له با احتســاب پرداختــى محكوم عليه باقيمانــده محكوم به مبلغ-
/171/780/000 ريــال مى باشــد و پرداخت مبلــغ -/38/924/417 ريال معادل 5 درصــد محكوم به بابت 
هزينه اجرا درحق دولت و پرونده كالســه 952659 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس 
محكوم اســت به پرداخت-/477/694/900 ريال بابت اصل خواســته و خســارات تا تاريخ 1393/07/29 و 
مبلغ-/23/299/517 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخيرتاديه دين وفق ماده 16 قرارداد 
ازتاريــخ 1393/07/27 تــا زمان اجراى حكم و پرداخــت مبلغ-/18/871/613 ريال بابــت حق الوكاله وكيل 
درحق محكوم له بانك ملى كه حســب اعالم محكوم له با احتســاب مبالغ پرداختى محكــوم عليه باقيمانده محكوم 
بــه مبلغ -/963/559/992 ريال مى باشــد و پرداخت مبلغ-/48/177/999 ريــال معادل 5 درصد محكوم 
بــه بابــت هزينه اجرا درحق دولت و بــا توجه به اينكه پالك ثبتــى مبلغ -/320/706/815 ريــال از بابت پنج 
فقره فيش شــهردارى جهت انتقال ســند اجرايى بدهكار بوده و قدر مســلم درصورت فروش مال مورد مزايده 
و ضــرورت انتقــال ســند بعنوان هزينه تحميــل مى گردد و نيز با توجــه به هزينه مبلــغ -/2/500/000 ريال 
حق الزحمه كارشــناس كه توســط محكوم له تاديه شــده اســت. جمعا به مبلغ-/1/545/649/223 ريال (يك 
ميليارد و پانصد و چهل و پنج ميليون و ششــصد و چهل و نه هزارو دويســت و بيســت و ســه ريال) كه در قبال 
مبلغ مذكور پالك ثبتى شــماره 8273 فرعى از يك اصلى بخش 10 به نشانى بلواردانشجو-دانشجوى14-تقاطع 
خيابان پيام ازمحكوم عليه عيد محمد هراتى توقيف و حســب نظريه كارشــناس درتاريخ 1395/07/17 ارزش 
آن به مبلغ-/12/089/140/000 ريال اعالم گرديده اســت كه مقدار 128 سهم از يكهزارسهم از پالك ثبتى 
شــماره 8273 فرعى از يك اصلى بخش 10 به نشــانى بلوار دانشجو-دانشجوى14-تقاطع خيابان پيام متعلق به 
محكوم عليه عيد محمد هراتى به ارزش -/1/547/409/920 ريال از طريق مزايده حضورى و باحضور نماينده 
دادسرا به فروش مى رسد. مطابق نظريه كارشناسان منتخب دادگسترى ارزش پالك ثبتى موصوف جمعا" به مبلغ 
-/12/089/140/000 ريال مى باشــد كه مقدار 128 سهم از يكهزار سهم از پالك ثبتى شماره 8273 فرعى 
از يــك اصلى بخش 10 بــه ارزش مبلــغ -/1/547/409/920 ريال جهت وصول محكوم به و متناســب با آن 
ازطريق مزايده به فروش مى رســد. 1-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.2-موعد مزايده روز پنج شــنبه مورخه 1396/01/17 ســاعت 9 الى10 ميباشــد.3- مزايده 
براى جلســه اول تشــكيل ميگردد 4- مكان مزايده اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان 
گنبدكاووس مى باشــد 5-متقاضيان مى توانند پنج روزقبل ازتاريخ مزايده ازملك مذكور بازديد نمايند 6- اين 
آگهى فقط دريك نوبت منتشــرمى گردد.7-برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى 
المجلس به صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا درمهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه 
نمايد. درغيراينصورت مبلغ واريزى از وى درحق دولت ضبط مى گردد 8-بهمراه داشــتن كارت شناســايى معتبر 

براى متقاضيان الزامى است 9-بديهى است مالكيت برنده مزايده مشمول قانون امالك مشاعى خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3، 15، 16،  17 و18  و..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و اسناد مشاعى 
درخواســت صدرو ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيأت موضوع قانون مذكور مصوب 1390/09/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. قريه الشيدان مطلق  الهيجان 
ســنگ اصلى 2 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعى 1984 مفروز از 8- ســيد نادر فالح عليپور زارع  
فرزند سيد محمد  به ش ش 1118 كد ملى 2721204165 صادره از الهيجان- ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل 
بر بناى احداثى بمساحت 97/39 متر مربع از مورد مالكيت جواد و انيس و حسن جملگى مطلق كبير به استناد راى 
139560318005004218 مورخه 1395/12/3 هيات. لذا هركس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشاع نسبت به اصل حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد مى تواند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به ادره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه به مراجع قضائى صالحه دادخواست 
تسليم و گواهى آن را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات 
نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح 

نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/12/10   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/24 
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رئيس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى اســماعيل نعمتيان ش ش 8 صادره بابلســر ف رمضانعلى با تســليم دوبرگ شــهادت شــهود كه به 
تصديق دفتر اســناد رسمى شماره 234 فريدونكنار رسيده،مدعى است سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه 
آپارتمــان تحــت پالك 14808 فرعى از 66 اصلى واقع در بخش 2 ثبــت فريدونكنار ذيل ثبت 31275 صفحه 
85 دفتر جلد 214  كه به نامش ثبت گرديده، در اثر جابه جايى ســند مفقود گرديده و درخواســت صدور سند 
مالكيت المثنى از اين اداره را نموده اســت لذا به اســتناد تبصره يك ذيل ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون 
ثبت ،مراتب در يك نوبت آگهى مى شــودتا چنانچه هركســى مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود 
باشــد ازتاريخ انتشــار آگهى به مدت 10 روز اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد 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:سه شنبه 95/12/24.م/الف646
 مرتضى خواجوى – رييس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محمد نقديه ش ش 822 صادره تهران ف ابوطالب با تســليم دوبرگ شــهادت شهود كه به تصديق 
دفتر اسناد رسمى شماره 235 فريدونكنار رسيده،مدعى است سند مالكيت شش دانگ يك قطعه زمين تحت 
پالك 6661 فرعى از 66 اصلى واقع در بخش 2 ثبت فريدونكنار ذيل ثبت 1815 صفحه 331 دفتر جلد 10  
كه به نامش ثبت گرديده، در اثر جابه جايى 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 شــودتا چنانچه هركســى 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 رسيد 
اخــذ نمايــد.در غير اين صورت پــس از انقضاى فرجه قانونى اداره ثبت طبق مقررات نســبت به صدور ســند 

مالكيت المثنى اقدام خواهد نمود تاريخ انتشار:سه شنبه 95/12/24.م/الف647
مرتضى خواجوى – رييس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظــر به اين كه شــاكى على فرجى ف عبدالعلى شــكايتى را عليه مهدى ارز مبنى بــر تحصيل مال از طريق 
نامشروع به شماره پرونده 951674  در اين شعبه دادگاه مطرح كه در حال رسيدگى مى باشد و وقت رسيدگى 
به تاريخ 96/4/3 ساعت 10:30 صبح صادر گرديده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم 
نامبرده ممكن نگرديده اســت،بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب با درج در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا در وقت رســيدگى فوق در اين شــعبه دادگاه جهت پاسخ 

گويى به اتهام خويش حاضر شود.م/الف339
مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو دادگسترى  مياندرود-مجيد روحى المشيرى

 
اجراييه 

محكــوم له:على عظيــم زاده محكوم عليه:مهدى مغــارى –مجهول المكان به موجب رأى شــماره 94/571 
شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد و رأى شماره تاريخ شعبه دادگاه جزايى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم اســت به اســترداد پالك اتومبيل سوارى پرايد شماره انتظامى 687و46 ايران 66 بابت اصل خواسته 
در له خواهان هم چنين محكوم عليه محكوم است به پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. به استناد 
ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه 
مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم به و يا انجــام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
                                                                               مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف محمودآباد

آگهى مزايده نوبت اول 
به حكايت پرونده كالسه 950228 اجراى شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد و به موجب نيابت اعطايى از 
اجراى احكام شعبه 5 دادگاه حقوقى آمل محكوم عليه رحيم جليلى محكوم است به پرداخت 1,099,776,969 
ريال در حق محكوم له اســداله حســينى با وكالت آقاى مقيمى نياكى در اين دادگاه و مبلغ 46,570,333 ريال  
بــه عنــوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولــت و با عنايت به عــدم پرداخت دين ازناحيــه محكوم عليه  و 
تعرفه اموال منقول شــامل لوله و اتصاالت توســط شــخص ثالث آقاى حميد صالحى واقع در محمودآباد الميزده 
روبــه روى هتــل نيلوفر فروشــگاه لوله و اتصاالت صالحى كه نســبت به توقيف و كارشناســى اموال اقدام كه 
مشــخصات آن عبارتند از:1- ســه راهى 90×90 پوليكا 150 عدد به ارزش 5,700,000 ريال2-ســه راهى 
تبديل 45×11×125 هشــتاد عدد به ارزش 69,600,000 ريال3-ســه راهى تبديل 45×63×90 شــصت 
عــدد بــه ارزش 2,280,000 ريال4-ســه راهى تبديل 90×63×90 دويســت عدد بــه ارزش 6,600,000 
ريال5-ســيفون 110×125 سيصد عدد به ارزش 24,000,000 ريال6-سيفون 90 چهارصد عدد به ارزش 
18,000,000 ريال7-تبديــل 90×125 صد عــدد به ارزش 3,300,000 ريال8-تبديل 63×90 ســيصدو 
پنجاه عدد به ارزش 7,000,000 ريال9-درپوش 63 دويســت عدد به ارزش 1,800,000 ريال10-درپوش 
90 ســيصدوپنجاه عدد به ارزش 4,200,000 ريال11-زانو 45×125 صدوپنجاه عدد به ارزش 6,750,000 
ريال12-زانــو 45×90 دويســت عــدد بــه ارزش 5,000,000 ريال13-زانــو 90×125 صدوپنجاه عدد به 
ارزش 9,000,000 ريال14-ســه راه 90×125 ســيصد عدد به ارزش 2,100,000 ريال15-لوله 110 پلى 
اتتيلــن 1600متر به ارزش 272,000,000 يال16-لوله 90 پلى اتيلن 1400متر به ارزش 175,000,000 
ريال17-لوله 63 پلى اتيلن 2000 متر به ارزش 100,000,000 ريال18-لوله 3/2×110 پليكا 460 شاخه 
به ارزش 184,000,000 ريال19-لوله 2/00×90 پوليكا 350 شاخه به ارزش 94,500,000 ريال20-لوله 
3×63 پوليــكا 150 شــاخه بــه ارزش 30,000,000 ريــال. در نتيجه ارزش كل اموال توقيفى به شــرح فوق 
1,020,830,000 ريال(يك ميليارد و بيســت ميليون و هشتصدوســى هزارريال)برآورد و اعالم مى گردد لذا 
نظر به عدم اعتراض ار ناحيه نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 
96/1/20 ساعت 11 صبح در شعبه اول دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى 
رســد متقاضيان شــركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشتر 
به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شروع و كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى دريافت و مابقى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگزارى 
مزايــده و عــدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال امــوال صورت خواهد گرفت . 
چنانچه برنده مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شده نپردازد ،سپرده او پس از كسر هزينه 

مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام شعبه اول حقوقى محمودآباد-اسدى

دادنامه  
پرونده:9409981227100059 تصميم نهايى شــماره 9509971227100673 رأى دادگاه:در اين 
پرونده خانم آرزو محســنى تبريزى به طرفيت آقاى اردشــير قلم آرا به خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديه 
اقامه دعوى نموده و در توضح خواسته اعالم داشته كه در پرونده كالسه 930094 اجراى احكام مدنى دادگاه 
عمومى بخش ســرخرود خوانده به پرداخت يكصدوهشــتادوپنج ميليون ريال اصل خواســته و هزينه دادرسى 
در حق وى(خواهان)محكوم گرديد لكن خســارت تاخير تاديه محاســبه و مورد مطالبه قرار نگرفته است خوانده 
به ادعاى خواهان پاســخى نــداده و ايراد و دفاعى به عمل نياورده  دادگاه پرونده اســتنادى را مطالبه نمود كه 
محتويــات آن داللت بر درســتى ادعاى خواهــان دارد(گرچه بنا به اصل ماده 522 قانون آيين دادرســى مدنى 
يكى از شــرايط الزم براى مطالبه خســارت تاخير تاديه آن اســت كه موضوع دين و از نوع وجه رايج باشــد و در 
پرونده اســتنادى ادعا و خواســته اوليه خواهان الزام خوانده به انجام تعهد بوده است كه مشمول شرط مذكور 
نمى باشــد لكن چون دادگاه در رأى صادره و اجراييه ، خواهان را مخير به پيگيرى الزام خوانده به انجام تعهد 
يا مطالبه هزينه انجام آن از خوانده به مبلغ صدوهشتادوپنج ميليون ريال نموده و مطابق مقررات قسمت اخير 
ماده 47 قانون اجراى احكام مدنى وصول هزينه به ترتيبى اســت كه براى وصول محكوم به نقدى مقرر اســت 
بنابراين خواهان اســتحقاق مطالبه خســارت تاخير تاديه را دارد) بنا بر اين دادگاه با پذيرش ادعاى خواهان و 
مســتندا به مواد 198و522 قانون آيين دادرســى مدنى خوانده را به پرداخت خســارت تاخير تاديه براساس 
مبلغ 185,000,000  ريال از تاريخ تقديم دادخواست(94/2/13 به عنوان تاريخ مطالبه داين)تا زمان اجراى 
حكم و وصول محكوم به در پرونده اجرايى كالســه 930094 دادگاه عمومى بخش ســرخرود برمبناى شــاخص 
اعالمــى بانــك مركزى در حق خواهــان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.
بــه علــت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 نشــر آگهى و اطــالع از مفاد آن چنانچه ظرف مهلت مقرر فــوق اعتراضى دارد به دادگاه 

ارائه نمايد.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى  وقت رسيدگى
حســب درخواست آقاى احمد ســميع زاده ف يحيى با وكالت آقاى خسرو مرزى به طرفيت خانم زهرا شيخ 
جاللــى ف عيــن اله مبنى بر تقاضاى صــدور حكم بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلغ ششــصدميليون ريال 
بابــت يك فقره ســفته به شــماره 779556 به انضمام خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت در 
تاريخ 96/2/6 ســاعت 8:30 در شــعبه اول دادگاه بخش سرخرود برگزار مى گردد ضمنا نسخه دوم ضمائم و 
دادخواســت در پرنده شعبه اول موجود است. هم چنين پرونده تامين خواسته به مبلغ مذكور صادر و در حال 

اجرا مى باشد.((مازندران-سرخرود-بلوار واليت-دادگاه عمومى بخش سرخرود)).م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش سرخرود-سيده فاطمه عباس پور

آگهى تعيين وقت رسيدگى
خواهان دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته سرقت مســتوجب تعزير تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان بخش ســرخرود شهرســتان محمودآباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
بخش ســرخرود واقع در مازندران-ســرخرود-بلوار واليت-دادگاه عمومى بخش ســرخرود ارجاع و به كالســه 
9409980234801125 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 96/3/3 ســاعت 10 تعيين شــده اســت . به علت 
مجهول المكان بودن خوانده صدف شــفيعى  و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
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.م/الف
منشى شعبه 101 كيفرى سرخرود- حسينى

اجراييه
محكوم له: محمدرضا شــريفى خراســانى ف ابوالحســن مجتهد محكوم عليه:1-عبدالحســين شــكيب ف 
محمد2-دفتر اســناد رســمى طهماســبى به نشانى ســرخ رود دفتر اسناد رسمى شــماره 160 ** محمود رياحى 
ف محمــد وكيل محمدرضا شــريفى خراســانى محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
9510092011302605 و شــماره دادنامه مربوطــه 9509972011300995 محكوم عليه عالوه بر ابطال 
ســند قطعى شــماره 32601-94/7/4 محكوم اســت به پرداخت 400000 ريال هزينه دادرسى و پرداخت 
خسارات ناشى از حق وكيل به مبلغ 6,240,000 ريال در حق محكوم له و 5,350,000 ريال نيم عشر دولت كه 

ملزم به پرداخت مى باشد.دادنامه غيابى است و كفالت اخذ گرديد.م/الف
مديردفتر شعبه دادگاه عمومى بخش سرخرود-سيده رضيه جاللى

آگهى حصر وراثت 
آقاى على رحمانى پيچا ف ذبيح اله به شــرح درخواســتى كه به شــماره 13/1982/95 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ذبيح اله رحمانى پيچا ف 
علــى ش ش 2 صــادره بابل در تاريخ 94/2/21 در شهرســتان بابل   بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-عقيل ش ش 755 متولد 1347 پســر متوفى2-محمدرضا ش ش 1123 متولد 
1357 پســر متوفى3-رضــا ش ش 756 متولد 1349 پســر متوفى4-على ش ش 852 متولد 1352 پســر 
متوفى5-ســعيد ش ش 2051142408 متولد 1381 پسر متوفى همگى رحمانى پيچا فرزند ذبيح اله صادره 
بابل6-ريحانه دارنگ ش ش 17 صادره بابل متولد 1344 همســر متوفى7-شمســه محمدى ش ش 4 صادره 
بابل متولد 1341همســر متوفى  والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبــت 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/الف
قاضى شعبه سيزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدولى اسالمى چلندر ف محمدنبى به شرح درخواستى كه به شماره 7/698/95 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محمدنبى اسالمى چلندر 
ف افضل ش ش 1 صادره نوشــهر در تاريخ 91/4/8 در شهرســتان نوشــهر   بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محمدولى ش ش 1143   2-رقيه ش ش 4   3-شمســيه ش ش 128   
4-كبرى ش ش 18   5-صغرى ش ش 17   6-معصومه ش ش 171   7-شهربانو ش ش 10 همگى اسالمى 
چلندر فرزند محمدنبى فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف نوشهر-سيد نورالدين حسينى

ابالغ دادنامه به روزبه رحمتى شجائى ف بهلول
پرونــده 9409981428200632 رأى دادگاه:درخصــوص اتهــام روزبه رحمتى شــجاعى ف بهلول فعال 
متوارى داير بر ترك انفاق موضوع شــكايت همســرش ســلمه طرزى ف غالمعلى به شــكواييه شــاكى،عنايت به 
رونوشــت مصدق ســند نكاحيه منعكــس در پرونده كه داللت بر وجــود رابطه زوجيت فيمابين شــاكى و متهم 
دارد توجها به آمادگى شــاكى به تمكين زوجيت،عدم دفاع از اتهام انتســابى توسط متهم،بزهكارى مشاراليه به 
نظر دادگاه محرز اســت دادگاه مســتندا به ماده 53 قانون حمايت از خانواده مصوب 1391 حكم بر محكوميت 
متهــم بــه تحمل هفت ماه حبس محكــوم مى نمايد. رأى صادره غيابى ظرف مدت بيســت روز قابل واخواهى در 

اين دادگاه مى باشد.م/الف
شعبه 101 دادگاه  كيفرى دو نوشهر


