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وقت   950667/359: كالسه  به  ضمائم  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
خواندگان:1.   قلمه   مهدى  خواهان:احمد   16:30 ساعت  رسيدگى:1396/2/23 
:مطالبه وجه چك   خواهان  اكبر دهقان نژاد2. سيد حسين حسينى آغوزنبى خواسته 
دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف تهران نموده كه جهت رسيدگى به حوزه ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 
بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند. 
 110/151238          دبير حوزه 359 مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف شهر تهران

دادنامه خواهان:بانك توسعه تعاون       خواندگان:1.  آقاى على طاهرى2. آقاى محمدرضا 
احدى  خواسته :مطالبه وجه سفته  راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى مهدى حقيقت 
آقايان 1. محمدرضا احدى2. على طاهرى  تعاون بطرفيت  بانك توسعه  از  نمايندگى  به 
بخواسته مطالبه مبلغ 550/000/000 ريال وجه 11 فقره سفته به شماره 7733146 
الى 7733156 با احتساب كليه خسارت دادرسى و تاخيرتاديه توجها به جميع اوراق و 
محتويات پرونده كپى مصدق سفته هاى شماره مذكور كه از ناحيه خوانده صادر شده 
داللت بر بدهكارى خوانده به خواهان به ميزان وجه مندرج در آنها دارند و با عنايت به 
اينكه وجود اصل سفته ها نيز در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و با توجه به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى اخطاريه 
واستحضار از وقت رسيدگى و دعوى مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع ايراد 
و تكذيبى نسبت به دعوى خواهان و مستدات ابرازى بعمل نياورده و دليلى بر پرداخت 
وجه سفته ها و برائت ذمه خود ارائه نكرده است فلذا دادگاه دعوى مطروحه را وارد 
تشخيص و به استناد مواد 198 و515 و519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
اصل  بابت  ريال   550/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنى  محكوميت  به 
خواسته و هزينه دادرسى مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد دايره اجرا 
مكلف است خسارت تاخيرتاديه دين از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم به 
ماخذ شاخصهاى اعالمى از ناحيه بانك مركزى محاسبه و از محكوم عليه وصول و به محكوم 
له پرداخت نمايد اجراى حكم در اين قسمت منوط به ابطال تمبر هزينه دادرسى خواهد 
بود راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و 

سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  رئيس              110/151225   

تعاون       خواندگان:1.  خانم اشرف حاجى رستمى2.   دادنامه خواهان:بانك توسعه 
خانم خيرالنسا آليارى  خواسته :مطالبه وجه سفته  راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى 
مهدى حقيقت به نمايندگى از بانك توسعه تعاون بطرفيت 1. خانم اشرف حاجى رستمى2. 
خانم خيرالنسا آليارى بخواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال وجه دو فقره سفته 
و  كننده  صادر  عنوان  به  اول  رديف  خوانده  و0011766  هاى 0076200  شماره  به 
دادرسى  خسارت  كليه  احتساب  با  مذكور  هاى  سفته  ظهرنويس  عنوان  به  دوم  رديف 
كپى مصدق سفته هاى شماره  پرونده  محتويات  و  اوراق  به جميع  توجها  تاخيرتاديه  و 
مذكور كه از ناحيه خوانده صادر شده داللت بر بدهكارى خوانده به خواهان به ميزان 
وجه مندرج در آنها دارند و با عنايت به اينكه وجود اصل سفته ها نيز در يد خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد و با توجه به 
اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى اخطاريه واستحضار از وقت رسيدگى و دعوى مطروحه 
در جلسه دادگاه حاضر نشده دفاع ايراد و تكذيبى نسبت به دعوى خواهان و مستدات 
ابرازى بعمل نياورده و دليلى بر پرداخت وجه سفته ها و برائت ذمه خود ارائه نكرده 
است فلذا دادگاه دعوى مطروحه را وارد تشخيص و به استناد مواد 198 و515 و519 
و 522 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 
60/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى مطابق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم مينمايد دايره اجرا مكلف است خسارت تاخيرتاديه دين از تاريخ تقديم 
دادخواست لغايت اجراى حكم به ماخذ شاخصهاى اعالمى از ناحيه بانك مركزى محاسبه و 
از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت نمايد اجراى حكم در اين قسمت منوط به 
ابطال تمبر هزينه دادرسى خواهد بود راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران است. 
تهران   حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  رئيس              110/151221   

انصاري  اله  ذبيح  آقاي  عليه  اي  شكواييه  احمدي  آقا  كريم  شاكي  آگهي  
از سر  كه پس  داشته  تقديم  از سند مجعول  استفاده  بر  داير  فرزند حمداله 
مراحل قانوني جهت رسيدگي به شعبه1086 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي 
شهيد مدرس تهران (1086 جزايي سابق) واقع در تهران خ دماوند خ وحيديه 
مجتمع قضايي شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 951687 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگي آن 96/2/9 ساعت9 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
دادگاه  دستور  و  كيفري  دادرسي  آيين  قانون   174 ماده  تجويز  به  و  متهم 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي م يشود تا متهم پس از 
نشرآگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
دادگاه   1086 شعبه  دفتر  الف       416383/م   
تهران  مدرس  شهيد  قضايي  مجتمع   2 كيفري  

تقديمى  دادخواست  مطابق  شناسنامه 5605  شماره  به  كاوكانى  واحدى  منصور  آقاى   
به كالسه پرونده 951303/363 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
شناسنامه  شماره  به  كاوگانى  رهنمائى  راحل  شادروان  كه  شده  داده  توضيح  چنين  و 
4615 در تاريخ 93/1/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1. منصور واحدى كاوكانى شماره شناسنامه 5605 تاريخ تولد 
1352/6/20 صادره از تهران پسر متوفى2. عليرضا واحدى كاوكانى شماره شناسنامه 
2496 تاريخ تولد 1357/11/17 صادره از تهران پسر متوفى 3. حميد كاوكانى شماره 
وحيد  متوفى4.  پسر  تهران  از  صادره   364/11/19 تولد  تاريخ   16629 شناسنامه 
تهران  از  تولد 1366/7/26 صادره  تاريخ  كاوكانى شماره شناسنامه 47251  واحدى 
پسر متوفى 5. اعظم واحدى كاوكانى شماره شناسنامه 246 تاريخ تولد 1360/2/15 
انجام تشريفات  با  اينك  از شميران دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  صادره 
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. 
 110/151252        رئيس شعبه 363 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

آقاى محمد محمد خانى به شماره شناسنامه 9451 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 
پرونده 951295 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده شده كه شادروان عباس محمد خانى به شماره شناسنامه 9 در تاريخ 92/5/11 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
به : 1. محمد محمد خانى شماره شناسنامه 9451 تاريخ تولد 1350/11/12 صادره 
تولد  تاريخ   14968 شناسنامه  شماره  خانى  محمد  مجتبى  متوفى2.  پسر  تهران  از 
1353/6/15 صادره از تهران پسر متوفى 3. محمد جواد محمد خانى شماره شناسنامه 
خانى  محمد  مليحه  متوفى4.  پسر  تهران  از  صادره   1357/5/24 تولد  تاريخ   5326
تهران دختر متوفى 5.  از  تولد 1346/9/26 صادره  تاريخ  شماره شناسنامه 3926  
تهران  از  تولد 1348/4/1 صادره  تاريخ  خانى شماره شناسنامه 1719   محمد  مريم 
دختر متوفى 6. محبوبه محمد خانى شماره شناسنامه 4952  تاريخ تولد 1363/2/17 
صادره از تهران دختر متوفى 7. معصومه محمد خانى شماره شناسنامه 15  تاريخ تولد 
با  اينك  از شاهرود همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  1327/9/14 صادره 
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. 
 110/151246        رئيس شعبه 363 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

آقاى آرنو غازاريان به شماره شناسنامه 3749 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
951280/363 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
شده كه شادروان سكرات غازاريان به شماره شناسنامه 10 در تاريخ 92/8/7 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1. آرنو 
غازاريان شماره شناسنامه 3749 تاريخ تولد 1357/6/4 صادره از تهران پسر متوفى2. 
از تهران پسر  تاريخ تولد 1352/5/12 صادره  آلن غازاريان شماره شناسنامه 2985 
از  تولد 1364/2/26 صادره  تاريخ  غازاريان شماره شناسنامه 4102  آرمال  متوفى 3. 
تهران دختر متوفى4. مرجان عيوضيان شماره شناسنامه 36  تاريخ تولد 1330/2/17 
تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد  ديگرى  ورثه  مرحوم  و  متوفى  همسر  خمين  از  صادره 
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. 
 110/151244        رئيس شعبه 363 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

آقاى على محمدى به شماره شناسنامه 347 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 
951233/363 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
تاريخ 1339/4/1  به شماره شناسنامه 6 در  پور مسن  پاشا  شده كه شادروان سارا 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 
از  تولد 1360/4/10 صادره  تاريخ  : 1. اسماعيل محمدى شماره شناسنامه 428  به 
 1362/3/14 تولد  تاريخ   347 شناسنامه  شماره  محمدى  على  متوفى2.  پسر  مرند 
صادره از مرند پسر متوفى 3. اميرحسين محمدى شماره شناسنامه 5984 تاريخ تولد 
1366/1/6 صادره از مرند پسر متوفى4. اله ويردى محمدى شماره شناسنامه 328  
تاريخ تولد 1359/1/9 صادره از مرند پسر متوفى 5. مريم محمدى شماره شناسنامه 
2677  تاريخ تولد 1363/12/16 صادره از مرند دختر متوفى 6. اسداله نعمتى شماره 
شناسنامه 189  تاريخ تولد 1324/8/17 صادره از هشترود همسر متوفى و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 
يا  و  دارد  اعتراضى  تا هركسى  نمايد  مى  آگهى  نوبت  يك  در  امور حسبى  قانون   361
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. 
 110/151229        رئيس شعبه 363 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

تهران  ناحيه34  دادسراي  دادياري  دوم  پرونده كالسه9506921 شعبه  در   
خانم بهاره اكبري فرزند محمود به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر تعقيب 
مي باشد نظربه اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشد بدينوسيله به تجويز 
ماده174قانون آئين دادرسي كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مدت 
اين  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  و  آگهي جهت رسيدگي  نشر  از  پس  ماه  يك 
شعبه به نشاني سه راه آذري خ سبحاني خ شهيد گرگاني جنب كارخانه ارد 
دادسراي ناحيه34 تهران (ويژه سرقت) شعبه دوم دادياري حاضر شوند در 

غير اينصورت طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
تهران  ناحيه34  دادسراي   2 شعبه  الف         416389/م    

آگهي احضار متهم  در پرونده كالسه951621 شعبه دوم دادياري دادسراي 
ناحيه5 تهران متهم هومن ناصر نصير به اتهام ايراد ضرب و جرح و توهين 
عمدي موضوع شكايت آقاي افشين كوشش  تحت تعقيب كيفري قرار دارد 
آئين  قانون  ماده 115  اجراي  در  نامبرده  بودن  المكان  به مجهول  عنايت  با 
دادرسي كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت دفاع به اين شعبه مراجعه 

نمايد نتيجه عدم حضور جلب است .
 416390/م الف       داديار شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه5 تهران

 در پرونده كالسه940731 شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه34 تهران آقاي 
نظربه  باشد  مي  تعقيب  تحت  اتهام سرقت  به  جهانگير  فرزند  مرادي  مهدي 
اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشد بدينوسيله به تجويز ماده174قانون 
آئين دادرسي كيفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مدت يك ماه پس از 
نشر آگهي جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه به نشاني سه 
راه آذري خ سبحاني خ شهيد گرگاني جنب كارخانه ارد دادسراي ناحيه34 
تهران (ويژه سرقت) شعبه دوم دادياري حاضر شوند در غير اينصورت طبق 

مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
تهران  ناحيه34  دادسراي   2 شعبه  الف         416391/م    
در پرونده كالسه950109 متهم جعفر حسيني به اتهام سرقت تحت تعقيب مي 
باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشند بدينوسيله به تجويز 
ماده173ق.ا.د.ك به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مدت يك ماه پس از نشر 
آگهي جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه به نشاني سه راه 
آذري خ سبحاني خ شهيد گرگاني جنب كارخانه ارد دادسراي ناحيه34 تهران 
اينصورت طبق مقررات  سرقت شعبه پنجم بازپرسي حاضر شوند در غير 

قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
تهران  ناحيه34  دادسراي  بازپرسي   5 الف        شعبه    416392/م 
به  بدينوسيله  كيفري  دادرسي  آئين  قانون  ماده174  اجراي  در  بدينوسيله 
متهمان آقاي مهدي شمس اسدي و محسن زارعي كه مجهول المكان هستند 
تعقيب مي  تحت  و كالهبرداري  از سند مجعول  استفاده  و  اتهام جعل  به  و 
باشند لذا يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار يا محلي ابالغ مي شود كه 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشرآگهي جهت دفاع از بزه انتسابي در پرونده 
 14 ناحيه  دادسراي  بازپرسي  دوم  شعبه  در  مطرح  شماره950142  كيفري 
اتخاذ تصميم  نتيجه عدم حضور موجب  تهران حاضر شود  شهيد محالتي 
قانوني وفق مقررات ماده345و 406 قانون مذكور و منجر به رسيدگي غيابي 

خواهد شد.
  416393/م الف    بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه14 شهيد محالتي تهران 
عمومي  دادگاههاي  دادرسي  آئين  قانون  ماده174  اجراي  در  بدينوسيله   
به  و  المكان  مجهول  كه  مشايخي  مجيد  متهم  به  كيفري  امور  در  انقالب  و 
اتهام نشر اكاذيب و افترا تحت تعقيب قرار گرفته يك نوبت در يكي از جرايد 
درج  تاريخ  از  ماه  يك  مدت  كه ظرف  ابالغ مي شود  محلي  يا  كثيراالنتشار 
آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در پرونده كالسه8 ب/950745 مطرح در 
ودر  ناحيه14تهران حاضر  انقالب  و  عمومي  دادسراي  بازپرسي  اين شعبه 
غير اينصورت دادسرا به سياق قسمت اخير ماده174 همين قانون مبادرت به  

اتخاذ تصميم مقتضي خواهند نمود.
تهران  ناحيه14  دادسراي  هشتم  شعبه  بازپرس  الف     416394/م   

 آگهى كيفرخواستي موضوع شكايت خانم فاطمه رياضت عليه آقاي سيروس 
سبحاني فرزند عباس به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع تقديم دادگاههاى 
كيفري دو شهرستان تهران گرديده كه جهت رسيدگى به شعبه1128 دادگاه 
كيفري مجتمع قضايى شهيد محالتى شهر تهران واقع در تهران بزرگراه شهيد 
به  و  ارجاع  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  جنوبى-  ابوذر  خيابان  محالتى 
كالسه951356/1128 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/2/13 و ساعت 
9:00تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم به تجويز قانون و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 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.
 1128 شعبه  دفتر  الف                  416384/م    
تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  كيفري2  دادگاه 

آگهي احضار متهم  در پرونده كالسه950445 شعبه دوم دادياري دادسراي 
ناحيه5 تهران آقاي فريمان جمشيدي شكايتي داير بر توهين تهديد و سلب 
آسايش عليه آقاي محمدرضا عزيزپور پيله ورق مطرح نموده اند با عنايت به 
مجهول المكان بودن متهم در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري به 
نامبرده ابالغ مي گردد ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهي جهت 
عدم حضور  در صورت  گردد  اين شعبه حاضر  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع 

مطابق مقررات رسيدگي غيابي بعمل خواهد آمد.
تهران ناحيه5  دادسراي  دادياري  دوم  شعبه  الف        416385/م    

 در پرونده كالسه950407 متهم مجيد فاضلي به اتهام سرقت از منازل تحت 
تعقيب مي باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشند بدينوسيله 
به تجويز ماده173ق.ا.د.ك به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مدت يك ماه 
به  اين شعبه  انتسابي در  اتهام  از  دفاع  از نظر آگهي جهت رسيدگي و  پس 
نشاني سه راه آذري خ سبحاني خ شهيد گرگاني جنب كارخانه ارد دادسراي 
ناحيه34 تهران سرقت شعبه پنجم بازپرسي حاضر شوند در غير اينصورت 

طبق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
تهران  ناحيه34  دادسراي  بازپرسي   5 الف        شعبه    416386/م 

اتهام مشاركت  تارا فرزند عثمان به   در پرونده كالسه950459 متهم بهمن 
مي  مسروقه  اموال  فروش  و  خريد  و  خودرو  اركان  تغيير  و  سرقت  در 
باشند نظر به اينكه متهم فوق مجهول المكان مي باشند بدينوسيله به تجويز 
ماده173ق.ا.د.ك به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مدت يك ماه پس از نشر 
آگهي جهت رسيدگي و دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه به نشاني سه راه 
آذري خ سبحاني خ شهيد گرگاني جنب كارخانه ارد دادسراي ناحيه34 تهران 
اينصورت طبق مقررات  سرقت شعبه پنجم بازپرسي حاضر شوند در غير 

قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.
تهران  ناحيه34  دادسراي  بازپرسي   5 الف        شعبه    416387/م 
 در اجراي ماده174 قانون آئين دادرسي كيفري سال92 به آقاي عليرضا داود 
آبادي فراهاني فرزند غالمرضا كه مجهول المكان و حسب مندرجات پرونده 
كالسه950491 اين شعبه تحت تعقيب مي باشد ابالغ مي شود كه ظرف يك 
اتهام مذكور در شعبه  برابر  از خود در  تاريخ نشرآگهي جهت دفاع  از  ماه 
چهارم دادياري دادسراي ناحيه21 تهران واقع در خيابان شهيد بهشتي خيابان 

احمد قصير جنب بيمارستان آسيا حضور بهم رساند.
 ضمنا نامبرده حق انتخاب و همراه داشتن يك نفر وكيل دادگستري را دارند.
 در صورت عدم حضور به صورت غيابي تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

تهران  ناحيه21  دادسراي  چهارم  شعبه  داديار  الف     416388/م    

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

برابر راى شماره 139560301053006274 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم صغرى رجبى فرزند اصغر بشماره شناسنامه 359 صادره از شهررى در 2180/50 مترمربع مشاع از 
12112 مترمربع مشــاع از 60560 مترمربع ششدانگ به مساحت 2180/50 مترمربع پالك 38 فرعى از 166 
اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم اصغر رجبى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 95/12/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/1/14 - م الف/7181
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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

برابر راى شماره 139560301053006276 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى / خانم كبرى رجبى فرزن اصغر بشــماره شناســنامه 11 صادره از شــهررى در 2180/50 مترمربع مشاع از 
12112 مترمربع مشــاع از 60560 مترمربع ششدانگ به مساحت 2180/50 مترمربع پالك 38 فرعى از 166 
اصلى خريدارى از مالك رســمى آقاى / خانم اصغر رجبى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 95/12/24- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/1/14 - م الف/7180
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم بهجت مقتدايى بشماره ملى 0439454689 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 950748 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى جعفر رستمى 
به شــماره شناســنامه 13 در تاريخ 1395/8/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- خانم بهجت مقتدايى فرزند قاسم به ش ش 112 صادره از دماوند همسر متوفى 2- آقاى حسين 
رســتمى فرزند محمد به ش ش 21 صادره از جابان برادر متوفى 3- خانم فاطمه رســتمى فرزند محمد به ش ش 
14 صادره از تهران خواهر متوفى 4- خانم ملوك رستمى فرزند محمد به ش ش 12 صادره از جابان خواهر متوفى 
5- خانــم مريم رســتمى فرزند محمد بــه ش ش 1547 صادره از جابان خواهر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/4168
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى احمدرضا گتمير به شــماره شناســنامه 25 به شرح دادخواست به كالســه 1733/2/95 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده چنين اشعار داشته كه شادروان احترام نيرى به شماره شناسنامه 1008 در 
تاريخ 95/3/26 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- احمدرضا گتمير فرزند 
ماشاءاله به ش ش 25 صادره از تهران فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4167
شوراى حل اختالف شهر حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ماه خاتون رئيســى داراى شناسنامه شماره 246 بشرح دادخواســت به كالسه 402/95 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مزار پرورش اسفكه بشناسنامه 1625 
در تاريــخ 95/11/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- 
انور پرورش اســفكه به شــماره ملى 6459739056 صادره از ســرباز 2- ادهم پرورش اسفكه به شماره ملى 
5979882863 صادره از الشــار 3- ذكريا پرورش اســفكه به شــماره ملى 5250048978 صادره از نيكشهر 
4- رحيمه پرورش اســفكه به شــماره ملى 6459743657 صادره از سرباز 5- سلمه پرورش اسفكه به شماره 
ملى 5970251658 صادره از الشــار 6- فاطمه پرورش اســفكه به شماره ملى 5970044288 صادره از الشار 
7- صاحب خاتون رئيسى به شماره ملى 5979097139 صادره از الشار 8- سليمه پرورش اسپكه به شماره ملى 
5979885099 صادره از الشار 9- خانم بى بى پرورش اسفكه به شماره ملى 6458942877 صادره از سرباز 
10- زرناز پرورش اسفكه به شماره ملى 5979880356 صادره از الشار فرزندان متوفى 11- ماه خاتون رئيسى 
فرزند ياســين به شــماره ملى 5979450408 صادره از الشــار همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 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 يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/214
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

آگهى تجديد وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالسه پرونده: 950262/2- وقت رسيدگى: 96/1/26 ساعت 10/00- خواهان: حسينعلى شيخ ويسى 
فرزند محمد- خوانده: محمود عليپور اســبوحى - خواسته: مطالبه وجه- خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل 
اختالف ســمنان نموده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دســتور شــورا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف فوق الذكر واقع در بلوار 
17 شهريور روبروى پمپ بنزين جاللى مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند. در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى و تصميم 

قطعى اتخاذ خواهد نمود.
دبيرخانه شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان سمنان

دادنامه
پرونده كالسه 9509988315800546 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9509978312701781- شــاكى: آقاى محمد فتاحى فرزند حســن با وكالت آقاى مجتبى 
صداقت فرزند مصطفى به نشانى كاراموزى مهمان كانون كرمانشاه ، كرمانشاه مجتمع ارگ طبقه 5 واحد 7 و آقاى 
وحيد ابراهيمى فرزند كيانوش به نشانى تازه آباد ، متهم: آقاى محمد عمادى نيا فرزند على به نشانى تهران شهرك 
ولى عصر خ شهيد سليمانى كوى صنوبر 5 ط 1 پ 2- اتهام: تقلب و تغيير در ارقام و مشخصات شماره پالك و شاسى 
موتور وسايط نقليه موتورى (راى دادگاه) در خصوص اتهام محمد عمادى نيا فرزند على داير بر تغيير در ارقام پالك 
خودرو پژو 405 موضوع كيفرخواست شماره 950915-1395/09/16 صادره در از دادسراى عمومى و انقالب 
كرمانشــاه نظر به شــكايت محمد فتاحى توجه در لوايح وكيل ايشــان تحقيقات به عمل آمده نزد مرجع انتظامى و 
دادسرا و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده توجه در اتهام به وى محرز است دادگاه با استناد به ماده 720 از 
قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات مصوب 1375 وى را به تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى 

صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى نزد اين دادگاه مى باشد.
 رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9109988317700436 شعبه 110دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (110 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9509978313301429 ، متهمين: 1- آقاى عباس مرادى 2- آقاى شفيق * همگى به نشانى 
متوارى 3- آقاى على زوله فرزند مرادعلى شــاكى به نشــانى صحنه روستاى شيخ آباد سفلى ، اتهام ها: 1- ايراد 
صدمه بدنى عمدى منجر به شكستگى بينى 2- تمرد نسبت به ماموران حين انجام وظيفه (راى دادگاه) در خصوص 
اتهام آقايان 1- شفيق (فاقد مشخصات بيشتر) دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى نسبت به شاكى آقاى على زوله 
(منتهى به شكستگى بينى) 2- عباس مرادى دائر بر تمرد نسبت به مامورين دادگاه در خصوص متهم رديف اول 
و از حيث جنبه خصوصى و مطالبه ديه با توجه به گذشت منجز شاكى و قابل گذشت بودن موضوع مستنداً به مواد 
100و104 از قانون مجازات اسالمى مصوب 92 قرار موقوفى تعقيب صادر و اعالم مى نمايد و از حيث جنبه عمومى 
موضوع با توجه به اينكه شــرط اتصاف به وصف عمومى اخالل در نظم عمومى و بيم تجرى مرتكب با ديگران اســت 
در ما نحن فيه ايراد صدمه در يك ســاختمان در دســت احداث وارد گرديده و شرايط مذكور احراز نمى شود و در 
خصــوص متهــم رديف دوم به لحاظ فقد دليل و جريان قاعده درء مســتنداً به ماده 120 از قانون مذكور قرار منع 
پيگرد صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/6067
 رئيس شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در پرونده كالســه 9509988315800866 (950933) شعبه هفتم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب 
كرمانشــاه آقايان 1- هادى اســدى متهم اســت به مشاركت در ســرقت تعزيرى از منازل در شب تخريب وسايل 
منزل و كالهبردارى رايانه اى 2- ميالد دوســتى متهم اســت به مشاركت در ســرقت تعزيرى از منازل در شب و 
تخريب وســايل منزل 3- رســول رضايى متهم است به مشاركت در ســرقت تعزيرى از منازل در شب و تخريب 
وسايل منزل 4- مختار موسوى متهم است به خريد اموال مسروقه موضوع شكايت اكبر بيگ محمدى و غيره بدين 
وسيله به نامبردگان ابالغ مى گردد جهت دفاع از اتهام انتسابى ظرف يكماه پس از نشر اين آگهى در شعبه هفتم 
بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه حاضر شوند در صورت عدم حضور شعبه تصميمات قانونى را اتخاذ 

مى نمايد. م الف/6060
بازپرس شعبه هفتم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالسه 9409988464300106 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
محمدرضا محمدزاده فرزند محمد عزيز به موجب شكايت آقاى فرامرز فتحى به اتهام خيانت در امانت نسبت به يك 
فقره چك و ســوء اســتفاده از سفيد امضاء (چك) تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت آنان 
و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف مهلت يكماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم 

گرفته خواهد شد. م الف/6059
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى 
در اجــراى مــاده 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفــرى مصوب 1392 به 
آقاى على جعفرى و خانم پروانه طاهرى دائر بر تهديد و توهين و قدرت نمايى با ســالح ســرد شمشــير و مشاركت 
در ســرقت وجه نقد و گوشى تلفن همراه متهم پرونده كالسه 951050 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به 
نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ96/2/6 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 مطابق مقررات دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/6090
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه كيفرى 2 (شعبه 110 جزايى سابق) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
صابر حمودى و وحيد ريزوندى دائر بر ايراد صدمه بدنى عمدى متهم پرونده كالســه 950483 تحت تعقيب اين 
دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ96/2/6 راس ساعت 10 صبح با در 
دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/6089
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه كيفرى 2 (شعبه 110 جزايى سابق) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
هاشــم نورى دائر بر جعل و كالهبردارى متهم پرونده كالســه 950734 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به 
نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 96/1/26 راس ســاعت 9 صبح با در دســت داشتن شماره 
پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/6086
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه كيفرى 2 (شعبه 110 جزايى سابق) شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهرا غوريانى فرزند فقير داراى شــماره شناسنامه 127 به شــرح دادخواست كالسه 1/95/938 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حوا محمدى زابلى فرزند عبداله 
به شماره شناسنامه 8589 در تاريخ 95/11/30 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان زابل درگذشته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل: 1- متقاضى با مشــخصات فوق دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى 
ندارد. 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 آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/2226
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عليرضا حامديان فرزند محمد دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 97/000/000 ريال 
طبق يك رســيد دريافتى اقالم و شــهور به انضمام كليه خسارات دادرسى ، تاخير تاديه به طرفيت شركت تعاونى 
روســتايى صاحب الزمان دهنو بشــماره ثبتى 35 به مديرعاملى جابر محمدى فرزند حيدر به مجتمع شوراهاى حل 
اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه سيزده حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 673/95 ثبت و براى 
تاريخ 96/1/29 ســاعت 6 وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه 
در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه 9500595- اجراى ثبت اسناد سبزوار
بدينوســيله به آقاى ابوالفضل حســن آبادى، نام پدر غالمحســين، شــماره شناســنامه 1581، شماره ملى 
0793658004 ، به نشــانى ســبزوار ميدان آل احمد انقالب 18- ابالغ مى شــود كه خانم زهره برغمدى فرزند 
محمدرضا جهت وصول تعداد پنجاه عدد سكه طال تمام بهار آزادى طرح قديم به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج 
شماره 5377 دفتر ازدواج 17 سبزوار عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500595 در 
اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  95/12/18 اداره پست شهرستان سبزوار، محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده 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

مفقودى
برگ سبز و كارت ماشين و اصل سند كمپانى وانت پيكان سفيد روغنى به شماره 22-572ن55 موتور 
11518005582 شاسى IRFC801X0A8908596 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى 

گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده خواهد گرفت.

پروانه مطب دكتر على بذارم واقع در رباط كريم ش پزشكى 108106 مفقودگرديده و فاقد اعتبار مى 
باشد از يابنده تقاضا مى شود با شماره 09111245177 تماس حاصل نمايند.

ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازى پالك 207 فرعى از 47 اصلى بخش 10 محمودآباد
گردش كار: آقاى محمدحســين بهاور مالك 6 ســير و 4 مثقال مشاع از شــش دانگ پالك 207 فرعى از 
47 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد درخواست افراز سهم مشاعى خود از پالك فوق را نموده است كه موافق 
ماده 2 آيين نامه قانون افراز نماينده عامل اعالم نموده جريان ثبتى ملك بالمعارض ســپرى شده است سپس 
با رعايت مواد 3 آيين نامه قانون مزبور نماينده و نقشه بردار عامل ضمن تعيين وقت و معاينه محل در معيت 
خواهان افراز از محل مورد تقاضا بازديد و نقشــه افرازى آن توســط نقشــه بردار عامل تهيه و ترســيم شد . 
موافــق ماده154 قانون ثبت جهت اعالم نظر به شــهردارى محمودآباد ارســال كه مرجع مذكور به شــرح نامه 
شــماره 11/16910-95/10/13 ضمن تاييد نقشــه ارسالى افراز را بالمانع دانســته النهايه صورتمجلس 
افرازى توســط نقشــه بردار عامل تنظيم و مطابق ماده 5 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع به شرح 
ذيــل اتخاذ تصميم مى گردد. ((تصميم واحد ثبتى)): با نگرش به مشــروحه فوق مبنى بر اين كه جريان ثبتى 
ملك بالمعارض ســپرى گرديد و موافقت شــهردارى مر بوطه و نيز بررسى صورتمجلس افرازى و انطباق آن با 
ســوابق و مقررات و ســاير مقررات جاريه عمليات افرازى مورد قبول مى باشد لذا شايسته است برابر ماده 6 
آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع اين تصميم به پيوست يك نسخه از نقشه و صورتمجلس افرازى 
به تمامى مالكين مشــاعى به نام هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يســبربى3-عبداله آقا محمدى سرشــكى4-

حســن نام رودپشت5-حســين طالب آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شــهال 
احتشــام زاده9-حبيب اله دريايى10-عباس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اسداله عليزاده13-حميد رضا 
شيرزاد14-كاوه بيك اوغلى كلوزان15-مشاءاله نيكورفتار16-فاطمه چرخ تابيان17-بيژن دل زنده ابالغ تا 
چنانچــه اعتراضــى دارند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به دادگاه 

محل وقوع ملك تسليم نمايند.م/الف
فرهاد آقابابايى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

صورتمجلس افرازى پالك 207 فرعى از 47 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد
ســند مالكيت شــش دانگ يــك قطعه زمين به مســاحت 9007 مترمربع تحت پــالك 207 فرعى از 47 
الصلى بخش 10 ثبت محمودآباد كه در راستاى 147 قفانون اصالحى ذيل ثبت به شماره 1784 صفحه 210 
دفتر جلد 9 به نام عبداالمير رشيدى صادر و تسليم گرديده كه نامبرده به موجب گواهى حصر وراثت شماره 
1718-1363/4/28 فــوت آن گاه وراث حيــن الوفت ايشــان تمامت مورد ثبت را به  موجب اســناد قطعى 
مضبــوط در پورنده ثبتى به افراد متعددى واگذار كه به موجب ســند قطعى شــماره 55967-92/4/20 كه 
مقدار 6 ســير و 4 مثقال مشــاع از شــش دانگ پالك فوق به محمدحســين بهاور منتقل گرديده كه ذيل ثبت 
2423 صفحــه 116 دفتــر جلــد 13 بــه نامــش ثبت و ســند مالكيت صــادر و تســليم گرديد ســپس آقاى 
محمدحســين بهاور به موجب درخواست وارده به شــماره 12/95/4801-95/6/14 تقاضاى افراز حصه و 
ســهمى خويــش را از پالك فــوق الذكر نموده كه پس از آگهــى دعوت به افراز به خواندگان از طريق نشــريه 
عصر رســانه مورخ 95/7/6 چاپ و متشــر شده اين جانبان سياوش و مسلمى نقشه بردار و نماينده عامل در 
اجراى ابالغ شــماره 12/95/5168-95/6/29 رأى موعد مقرر يعنى روز يكشــنبه 95/7/18 با حضور در 
محل وقع ملك موردتقاضا در معيت خواهان افراز نخســت محدوده ســند مالكيــت كنترل و باتوجه به اين كه 
خواهان ســهم خويش را در تصرف داشــته و با ايجاد حدفاصل(ديوار) سهم خويش را از ديگر مالكين مشاعى 
جدا نموده است نقشه افرازى آن تهيه و پس از گزارش به مسئول اداره مراتب به همراه تصويرى از نقشه 
افرازى طى 12/95/783-95/10/13 از شــهردارى محمودآباد اســتعالم به عمــل آمده و آن مرجع محترم 
طى نامه وارده به شــماره 11/16910-95/10/13 نقشــه افرازى را تاييد و اعالم نموده اســت كه  قطعه 
مذكــور در حد شــمال غــرب به عمق 1/38 متر و در حد جنب غرب به عمــق 1/40 متر داراى تعرض بوده كه 
رعايت آن در زمان احداث بنا الزامى اســت لذا باتوجه به مراتب فوق نخســت به شــرح حدود اوليه و سپس 
قطعات افرازى پرداخته مى شــود.الف)حدود اوليه: شــش دانگ يك قطعه زمين به مســاحت 9007 مترمربع 
به مشــخصات شــماال به طول 50متر به اراضى مورد تفكيك پالك 48 اصلى شــرقا به طول 186 متر به پالك 
206 فرعى از 47 اصلى جنوبا به طول 50متر به حريم جاده محمودآباد به بابلســر غربا به طول 186/50 متر 
بــه پــالك 208 فرعــى .ب) قطعات افــرازى: 1-قطعــه 1/1 : ايــن قطعه كه در ســهم خواهان افــراز به نام 
محمدحســين بهاور قرار گرفته به مشــخصات يك قطعه زمين محصور به دويار به مساحت 195/50 مترمربع 
داراى پــالك   فرعــى مجزا شــده از پالك 207 فرعــى از 47 اصلى بخش 10 ثبت محمودآبــاد به حدود اربعه 
شــماال در دو قســمت به طول هاى 1/38 متر ديوار است به كوچه و 19/27 متر به ديوار 1284 فرعى شرقا 
به طول 9/50 متر به ديوار پالك 206 فرعى جنوبا به طول 20/65متر ديوارى اســت مشــترك به باقيمانده 
پــالك 207 فرعــى غربا به طول 9/45 متر جاى درب و ديوار اســت به كوچه.ضمنا مورد تقاضا براســاس نامه 
شــماره 11/16910-95/10/13 شــهردارى محمودآبــاد در حد شــمال غرب به عمــق 1/38 متر و در حد 
جنــوب غــرب به عمق 1/40 متر داراى تعريض بوده كه رعايت آن در زمان احداث بنا الزامى اســت و اين كه 
قطعــه مذكور در رهن و بازداشــت نبوده و وقوع آن در محدوده ســند مالكيت توســط ايــن جانبان گواهى مى 
گــردد.2- قطعــه 1/2 : ايــن قطعه كه در ســهم خوانــدگان افراز بــه نــام هاى1-معصومــه كالئى2-فاطمه 
يســبربى3-عبداله آقا محمدى سرشكى4-حسن نام رودپشت5-حســين طالب آبادى6-معصومه آقامحمدى 
سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شــهال احتشــام زاده9-حبيب اله دريايى10-عباس نصيبى11-ســلطنت 
امينى12-اســداله عليزاده13-حميد رضا شــيرزاد14-كاوه بيك اوغلى كلوزان15-مشاءاله نيكورفتار16-

فاطمــه چرخ تابيان17-بيژن دل زنده 18-قدرت اله محمدى آذرى قرار گرفته اســت به مشــخصات شــش 
دانگ يك قطعه زمين محصور به ديوار به مســاحت 195/50 مترمربع داراى پالك    فرعى مجزا شــده از پالك 
207 فرعــى از 47 اصلــى بخش 10 ثبت محمودآباد به حدو د اربعه شــماال به طول 20/65 متر ديوار اســت 
مشــترك با قطعه 1/1 ســهم خواهان افراز از پالك مذكور شرقا به طول 9/40 متر به ديوار پالك 206 فرعى 
جنوبا در دو قســمت به طول هاى 20/25 متر به ديوار پالك 2162 فرعى و 0/40 متر به كوچه غربا به طول 
9/56 متــر جــاى درب و ديوار اســت به كوچــه 2- قطعه 3 : اين قطعه كه در ســهم خوانــدگان افراز به نام 
هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يسبربى3-عبداله آقا محمدى سرشكى4-حسن نام رودپشت5-حسين طالب 
آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شهال احتشــام زاده9-حبيب اله دريايى10-

عبــاس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اســداله عليزاده13-حميــد رضــا شــيرزاد14-كاوه بيــك اوغلــى 
كلوزان15-مشــاءاله نيكورفتار16-فاطمه چــرخ تابيان17-بيژن دل زنده 18-قدرت اله محمدى آذرى قرار 
گرفته اســت به مشــخصات شــش دانگ يك قطعه زمين محصور به ديوار به مســاحت 1190 مترمربع داراى 
پالك   فرعى مجزا شــده از پالك 207 فرعى از 47 اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد به حدود اربعه شــماال به 
طــول 20/20 متــر به ديوار 2162 فرعى شــرقا بــه طول 59/20 متر بــه ديوار 206 فرعــى جنوبا به طول 
20/25 متــر ديــوارى اســت بــه پالك 869 فرعــى غربا به طــول 59 متر جــاى درب و ديوار اســت به كوچه 
.4-قطعه 4 : اين قطعه كه در سهم خواندگان افراز به نام هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يسبربى3-عبداله 
آقا محمدى سرشكى4-حســن نام رودپشت5-حسين طالب آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشكى7-كيانوش 
كدخدايان8-شــهال احتشــام زاده9-حبيب الــه دريايى10-عباس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اســداله 
عليزاده13-حميــد رضــا شــيرزاد14-كاوه بيــك اوغلــى كلوزان15-مشــاءاله نيكورفتار16-فاطمــه چــرخ 
تابيان17-بيژن دل زنده 18-قدرت اله محمدى آذرى قرار گرفته اســت به مشخصات شش دانگ يك قطعه 
زمين محصور به ديوار به مســاحت 27/60 مترمربع داراى پلك   فرع يمجزا شــده از پالك 207 فرعى از 47 
اصلى بخش 10 ثبت محمودآباد به حدود اربعه شــماال به طول 3/80 متر به دويار 869 فرعى شــرقا به طول 
7/25 متــر ديــوار اســت به پــالك 1274 فرعى جنوبــا به طــول 4/20 متر درب و ديوار اســت بــه خيابان 
محمودآبــاد ســرخرود غربا به طــول 7/20 متر به دويار پالك 881 فرعى 5- قطعه 5 : اين قطعه كه در ســهم 
خواندگان افراز به نام هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يســبربى3-عبداله آقا محمدى سرشكى4-حســن نام 
رودپشت5-حســين طالــب آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شــهال احتشــام 
زاده9-حبيــب الــه دريايى10-عبــاس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اســداله عليزاده13-حميــد رضــا 
شيرزاد14-كاوه بيك اوغلى كلوزان15-مشــاءاله نيكورفتار16-فاطمه چرخ تابيان17-بيژن دل زنده 18-

قدرت اله محمدى آذرى قرار گرفته اســت به مشــخصات شــش دانــگ يك قطعه زمين محصــور به ديوار به 
مســاحت 49 مترمربــع داراى پــالك   فرعــى مجزا شــده از پــالك 207 فرعــى از 47 اصلى بخــش 10 ثبت 
محمودآباد به حدود اربعه شــماال به طول 4/80متر به ديوار 869 فرعى شــرقا به طول 3 متر ديوار اســت به 

پــالك 869 فرعــى و 7/25 متر بــه ديوار پالك 881 فرعــى جنوبا به طول 4/42 متر درب و ديوار اســت به 
خيابان محمودآباد ســرخرود غربا به طول 11/25 متر درب و ديوار اســت به كوچه 6- قطعه 6 : اين قطعه كه 
در ســهم خواندگان افراز به نام هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يســبربى3-عبداله آقا محمدى سرشــكى4-
حســن نام رودپشت5-حســين طالب آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شــهال 
احتشــام زاده9-حبيب اله دريايى10-عباس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اسداله عليزاده13-حميد رضا 
شيرزاد14-كاوه بيك اوغلى كلوزان15-مشــاءاله نيكورفتار16-فاطمه چرخ تابيان17-بيژن دل زنده 18-
قدرت اله محمدى آذرى قرار گرفته اســت به مشــخصات شــش دانــگ يك قطعه زمين محصــور به ديوار به 
مســاحت 201مترمربــع داراى پــالك   فرعــى مجزا شــده از پــالك 207 فرعــى از 47 اصلى بخــش 10 ثبت 
محمودآباد به حدود اربعه شــماال به طول19/60 متر به ديوار پالك 1245 و 1/05 متر ديوار اســت به كوچه 
شــرقا به طول 10 متر درب و ديوار اســت به كوچه  جنوبا به طول 20/85 متر درب و ديوار اســت به خيابان 
محمودآباد ســرخرود غربا به طول 10/15 متر ديوار اســت به پالك 208 فرعى 7- قطعه 7 : اين قطعه كه در 
ســهم خواندگان افراز به نام هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يسبربى3-عبداله آقا محمدى سرشكى4-حسن 
نام رودپشت5-حســين طالب آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شــهال احتشام 
زاده9-حبيــب الــه دريايى10-عبــاس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اســداله عليزاده13-حميــد رضــا 
شيرزاد14-كاوه بيك اوغلى كلوزان15-مشــاءاله نيكورفتار16-فاطمه چرخ تابيان17-بيژن دل زنده 18-
قدرت اله محمدى آذرى قرار گرفته اســت به مشــخصات شــش دانــگ يك قطعه زمين محصــور به ديوار به 
مســاحت 732مترمربــع داراى پــالك   فرعــى مجزا شــده از پــالك 207 فرعــى از 47 اصلى بخــش 10 ثبت 
محمودآبــاد بــه حدود اربعه شــماال به طول 19/70 به ديوار پالك 1208 فرعى شــرقا بــه طول 37/20 متر 
درب و ديــوار اســت به كوچه جنوبا اول به طول 1 متر ديوار اســت به كوچــه دوم به طول 18/85 متر ديوار 
اســت به پالك 887 فرعى غربا به طول 37/20 متر ديوار اســت به پالك 208 فرعى 8-قطعه 8 : اين قطعه 
كه در سهم خواندگان افراز به نام هاى1-معصومه كالئى2-فاطمه يسبربى3-عبداله آقا محمدى سرشكى4-
حســن نام رودپشت5-حســين طالب آبادى6-معصومه آقامحمدى سرشــكى7-كيانوش كدخدايان8-شــهال 
احتشــام زاده9-حبيب اله دريايى10-عباس نصيبى11-ســلطنت امينى12-اسداله عليزاده13-حميد رضا 
شيرزاد14-كاوه بيك اوغلى كلوزان15-مشــاءاله نيكورفتار16-فاطمه چرخ تابيان17-بيژن دل زنده 18-
قدرت اله محمدى آذرى قرار گرفته اســت به مشــخصات شــش دانــگ يك قطعه زمين محصــور به ديوار به 
مســاحت 1118مترمربــع داراى پــالك   فرعى مجزا شــده از پــالك 207 فرعى از 47 اصلــى بخش 10 ثبت 
محمودآباد به حدود اربعه شــماال به طول 21/30 ديوار اســت به پالك 48 اصلى فرعى شرقا به طول58/85 
متر درب و ديوار اســت به كوچه جنوبا الو به طول 19/70 متر ديوار اســت به ديوار پالك 1209 فرعى غربا 

به طول 53/15 متر ديوار است به پالك 208 فرعى.م/الف

فرهاد آقابابايى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست به احمد تيمورنژاد-مريم خزائى كوهپر-هاجر عرفانيان
خواهان بانك انصار به شماره ثبت 374528 به مديريت آيت اله ابراهيمى با وكالت مع الواسطه فرزاد 
محســنى بيگ زاده با اختيارات حاصله از وكالت نامه محضرى شــماره 8903-89/3/13 و با وكالت ســلمان 
عليزاده دادخواستى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت يكصدوسى ميليون ريال بابت صدور 
يك فقره چك به شماره 9001/621972-94/7/27 عهده بانك ملى از حساب جارى 0107826775004 
با احتســاب كليه خســارات دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه به شــرح متن دادخواست به 
طرفيــت احمد تيمورنژاد و مريم خزائى كوهپر و هاجر عرفانيان به شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى نوشــهر 
تقديم داشــته كه به كالســه 940908 ثبت و وقت رســيدگى به تاريخ 96/3/2 ســاعت 9:30 صبح تعيين 
گرديده اســت.باتوجه به اين كه خوانده فعال مجهول المكان مى باشــد، بنا به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج مى 
گردد تا خواندگان مذكور با مراجعه به دفتر دادگاه نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در جلســه 
دادرســى شــركت، يا اليحه دفاعيه خود را با تعيين محل اقامت خويش تنظيم وبه دادگاه تقديم نمايد در غير 

اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
منشى شعبه دوم دادگاه حقوقى نوشهر-خلج

آگهى ابالغ دادنامه شماره 9509971973000097 
بــه رضــا پورآذر و خانم ها گلريز مجيديان و شــادى و شــراره و شــعله جملگى پورآذر مرجع رســيدگى 
شــعبه 102 دادگاه كيفــرى دو نوشــهر * به موجب دادنامه شــماره 9509971973000097 آقاى محســن 
بصيرى به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به موضوع دادنامه 9109971973000780 به طرفيت وراث 
مرحوم عباس پور آذر(آقاى رضا پورآذر و گلريز مجيديان و شــادى و شــراره و شــعله جملگى پورآذر)مستندا 
به مواد6و8و11 قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى خواهان مكلف است در قسط اول مبلغ پانصدميليون 
ريال و مابقى ماهانه مبلغ يكصدميليون ريال تا اســتهالك كامل محكوم به در حق خواندگان محكوم مى نمايد.
اين رأى نســبت به خواندگان فوق الذكر غيابى و بيســت روز قابل واخواهى در همين شــعبه و بيســت روز 
پــس ازابــالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر مازندران مى باشــد لــذا مراتب يك نوبت آگهى مى 
شــود تا خواندگان از حقوق قانونى خويش اســتفاده نمايند در صورت قطعيت به موقع اجرا گذاشــته خواهد 

شد.((مازندران-نوشهر-خ شهيد كريمى-دادگسترى نوشهر)).م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو نوشهر(102 جزاى سابق)-معصومه ديارى


