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دادنامه
شماره پرونده:623/95- شماره دادنامه:838/95- تاريخ دادنامه:95/11/10- خواهان: بهزاد رضايى 
به آدرس كرمانشــاه فرهنگيان فاز 2 خ ســلمان فارسى ايستگاه 9 نبش كوى 10 – خوانده ها: 1- محمد شريفى 
قروه 2- آيت احمدى به آدرس: 1- كرمانشــاه فرهنگيان فاز 2 خ ســلمان فارســى كوى شــهيد بهروز قبادى پ 
110 -2- مجهول المكان، خواســته: مطالبه ، در تاريخ 95/11/4 در وقت فوق العاده جلســه شعبه 36 شوراى 
حل اختالف مجتمع شــهيد بهشــتى شهرستان كرمانشــاه به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل و پرونده كالسه فوق 
تحت نظر اســت با بررســى پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى شورا) 
در خصوص دادخواســت آقاى بهزاد رضايى بطرفيت آقايان محمد شــريفى قروه و آيت احمدى به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ميليون ريال وجه چك شــماره 94118 با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
با اين شــرح وكيل خواهان مدعى اســت حســب قولنامه عادى در مورخه 1392/11/2 يك بــاب مغازه واقع در 
فرهنگيــان فــاز 2 از خوانده رديف دوم خريدارى نموده اســت و او هم مغــازه را از خوانده رديف اول خريدارى 
نموده اســت و بابت تغيير انتقالى ســند مغازه چك مزبور به وى داده شــده اســت و فروشنده متعهد شده است 
تا تاريخ 1393/8/20ســند مغازه را به نام وى منتقل نمايد و چون در موعد مقرر نســبت به انتقال ســند مورد 
معامله اقدام نكرده اســت تقاضاى صدور حكم به شــرح ســتون خواســته دارد خواندگان طى اليحه اى به شــرح 
منعكس در پرونده در دفاع از خود معمول و درخواســت رد ادعاى خواهان را نموده اند قاضى شــورا با بررســى 
محتويات پرونده نظر به اينكه چك مزبور بابت تضمين انتقال ســند مغازه صادر شــده اســت و خواهان زمانى مى 
تواند از مزاياى اين چك عليه صادر كنده آن بهره مند شــود كه تخلف صادر كننده به اثبات برســد و متعهد خلف 
وعهده نموده و در انجام تعهدى كه بر عهده گرفته است قصور نموده باشد و از اين طريق خسارتى به طرف مقابل 
وارده شــده باشــد و در مانحــن فيه خوانده ها در حال رفع موانع جهت انتقال ســند به خواهــان بوده و خواهان 
دليل و مدركى كه حاكى از تخلف خوانده از تعهدى كه بر عهده گرفته است به شورا ارائه نكرده است لذا دعوى 
خواهان غير ثابت تشــخيص مســتنداً ماده 197 قانون مدنى و ماده 1257 قانون مدنى حكم به بى حقى خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد راى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم عمومى استان 

كرمانشاه مى باشد. م الف/12218
 قاضى شوراى حل اختالف كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالسه 9509988322300660 شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (106 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره ، شــكات: 1- خانم ملوك اســدى كاكيهائى فرزند صيدمراد به نشــانى كرمانشاه كرمانشاه 
جعفرآبــاد خ ملــت كــوى 523 پ 8- 2- آقاى فرشــيد حيدرى ســه چكانى فرزند عبدعلى به نشــانى كرمانشــاه 
كرمانشــاه جعفر آباد تپه شــريعتى كوى حمام پ 24-3- آقاى سردار فتاحى فرزند فيض اله به نشانى كرمانشاه 
كرمانشاه شهرك كشاورزى خ ارديبهشت كوى 8 بلوك 19 قطعه 7- 4- آقاى اوخت احمدى قروه فرزند ميرزاآقا 
به نشــانى كرمانشــاه كرمانشــاه شــهرك ظفر ايســتگاه 1 كوى 5 و 9 بلوك 8 قطعه 22- 5- آقاى اله مراد ياورى 
فرزند بيگ مراد به نشــانى كرمانشــاه كرمانشــاه تعاون 3 خ نهال كوى ســوم پ 3-6- آقاى مصيب فاضلى وينه 
فرزند على محمد به نشانى بخش فيروزآباد دهستان عثماوند روستاى وينه سفلى 7- آقاى فريدون كرمى فرزند 
يداهللا به نشانى كرمانشاه كرمانشاه تعاون خ 25 مترى ايثار كوى پنجم 8- آقاى الفت مرادى فرزند موالمراد به 
نشــانى كرمانشــاه كرمانشــاه جعفرآباد خ ملت كوى 523 پ7 – متهمين: 1- آقاى على پناه عبدى فرزند حاج على 
به نشــانى كرمانشــاه جعفرآباد زير سيم ارتش كوى حسين كريمى پ 41 -2- آقاى على قنبرى به نشانى ، اتهام: 
مشــاركت در ســرقت ، دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح ذيل اصدار راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى على قنبرى مبنى بر مشــاركت در 
7 فقره ســرقت تعزيرى به همــراه آقاى على پناه عبدى كه قبالً بموجب دادنامــه 8312901056 صادره از اين 
دادگاه محكــوم گرديده اســت نظر بــه اينكه در پرونده دليلى كه حضور على قنبرى را در ســرقت ها تاييد نمايد 
وجود ندارد و به صرف اعتراض آقاى على پناه عبدى جلب به دادرســى شــده اســت و آقاى على پناه عبدى نيز با 
توجه به اقرار صريح و اقدام جهت اخذ رضايت شــكات محكوم گرديده لذا مســتنداً به ماده 120 ق م اســالمى 
در خصــوص شــكايت آقايان 1- فريدون كرمى 2- مصيب فاضلى 3- فرشــيد حيــدرى 4- الفت مرادى 5- اله 
مراد ياورى 6- ملوك اســدى كاكيهايى 7- آوخت احمدى قروه بر عليه على قنبرى راى بر برائت صادر مى گردد 
راى صــادره حضورى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر اســتان 

كرمانشاه است. م الف/6089
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالسه 9509988322400570 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9509978313401711- شاكى: 1- نماينده دادستان 2- آقاى محمدرضا كرمى فرزند 
حشمت به نشانى جاده روانسر روستاى لعل آباد عليا بخش ميان دربند از توابع پاسگاه قزانچى ، متهم: آقاى جالل 
شــريفى به نشــانى متوارى ، اتهام ها: 1- تخريب 2- ايراد صدمه بدنى عمدى (راى دادگاه) در خصوص شكايت 
محمدرضا كرمى فرزند حشــمت عليه جالل شــريفى قشــالقى فرزنــد محمد قلى متوارى و مجهــول المكان دعوت 
گرديده از طريق نشر آگهى روزنامه سياست روز شماره 4390 مورخه 1395/11/11 دائر بر ايراد صدمه بدنى 
عمدى و تخريب دو عدد چراغ جلو پيكان شاكى موضوع قرار جلب به دادرسى شماره 9509978313401133 
مورخه 1395/8/20 دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى ، تحقيقات به عمل آمده از ناحيه ضابطين قضايى تحت 
امر دادســتان محترم خاصه صورتجلســات مورخه هاى 95/5/5 و 95/5/28 گواهى پزشــكى قانونى ، شهادت 
شاهد تعرفه شده كه به لحاظ عدم احراز شرايط شهادت شرعى در حد اماره استماع گرديده مالحظه عكس خودرو 
تخريب شــده متوارى بودن متهم و عدم حضور در جلســه دادرســى و ارائه ننمودن دفاع موجه و مدلل از ناحيه 
ايشان اتهام هاى منتسبه را ثابت و محرز دانسته به لحاظ جنبه خصوصى بزه مستنداً به مواد 290 و448 و450و 
462و 488و 709 و710 و 714 از قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 متهم را به پرداخت يك و نيم هزارم 
ديه كامل بابت كبودى ساق چپ و نيم صدم ديه كامل بابت جرح حارصه آرنج راست در حق محمدرضا كرمى ظرف 
يكســال از تاريخ وقوع بزه (1395/5/5) محكوم مى نمايد به لحاظ تخريب مســتنداً به ماده 677 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1370 و ماده 19 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 متهم را به تحمل يكسال حبس تعزيرى 
(مجازات درجه پنج محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 

و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.م الف/6083
 رئيس شعبه 111 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالسه 9509988328800411 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9509978312701507- شاكى: آقاى برزو ملكى تبار فرزند فتحعلى به نشانى كرمانشاه 
كرمانشــاه كهريز خ شــورا كوچه پشــت درمانگاه ، متهمين: 1- آقاى پيمان وروايى به نشــانى كرمانشاه كرمانشاه 
منازل ســازمانى شهيد صياد شــيرازى 2- آقاى شهريار وروايى به نشانى كرمانشاه كرمانشاه جعفرآباد خ حافظ پ 
312- اتهــام هــا : 1- ايراد صدمه بدنى عمدى 2- تخريــب (راى دادگاه) در خصوص اتهــام 1- پيمان وروايى 
2- شــهريار وروايــى فرزندان بدر داير بر مشــاركت در ايراد صدمه بدنى نســبت به بهــروز ملكى تبار تخريب 
شيشــه خودرو مشــاراليه موضوع كيفرخواست شــماره 950131-1395/08/25 اصدارى از ناحيه دادسراى 
عمومــى وانقالب كرمانشــاه نظر به انكار شــديد متهمــان و دفاعيات مقرون به صحت ياد شــدگان تحقيقات بعمل 
آمــده و اقدامــات معمولــه و اينكه وقوع جرم از ناحيه ياد شــدگان مورد شــبهه و ترديد واقع گرديده مســتنداً 
بــه اصل 37 قانون اساســى و ماده 120 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 راى بــر برائت صادر و اعالم مى 
نمايــد راى صادره حضورى ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاكم تجديدنظر اســتان كرمانشــاه مى 

باشد. م الف/6102
رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى ابالغ دادنامه
پيــرو آگهى هاى قبلى در پرونده كالســه بايگانى 950716 شــعبه 113 دادگاه كيفــرى دو مجتمع قضائى 
زندان كرمانشاه به متهم آقاى مهرداد قنبرى ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شماره 9509978313601393 
مورخه 1395/12/15 اين دادگاه به اتهام ســرقت موضوع شــكايت خانم ليال قربانى به رد مال و تحمل دو سال 
حبس و ســى ضربه شــالق محكوم گرديده اســت راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهــى در اين شــعبه و ظرف مدت بيســت روز پس از انقضاء واخواهى قابــل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

مركز استان كرمانشاه مى باشد. م الف/6094
(منشى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

دادنامه
پرونده كالســه 9509988328500969 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104جزايى 
ســابق) تصميم نهايــى شــماره 9509978312701807- شــاكى: خانم قمرتــاج بيابانى فرزند اســكندر به 
نشــانى كرمانشــاه كرمانشــاه 22 بهمن نوبهار كوى 112 پ 25 ، متهم: آقاى على جليليان به نشــانى كرمانشــاه 
كرمانشــاه- اتهام ها : 1- توهين به اشــخاص عــادى 2- مزاحمت تلفنى 3- تهديــد (راى دادگاه) در خصوص 
اتهام على جليليان فرزند ميرارسالن داير بر توهين تهديد به ضررهاى نفسانى و ايجاد  مزاحمت تلفنى موضوع 
كيفرخواســت شماره 950932-1395/09/11 صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه نظر به شكايت 
قمرتاج بيابانى اســتعالم به عمل آمده از اپراتور مربوطه خارج نويســى متن پيامكهاى ارســالى تحقيقات به عمل 
آمده نزد ضابطين و دادسرا توجه اتهام به وى محرز است دادگاه با استناد به مواد 608و669و641 از قانون 
تعزيرات مصوب 1375 و 134 مجازات اســالمى وى را از بابت توهين به تحمل 74 ضربه شــالق تعزيرى و از 
بابــت تهديد به تحمل 74 ضربه شــالق تعزيــرى و از بابت ايجاد مزاحمت تلفنى عالوه بــر اجراى مقررات خاص 
شركت مخابرات وى را به تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 

روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى نزد اين مرجع مى باشد. م الف/6101
رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصروراثت
خانــم آمنه محمــدى فرزند غالمرضا داراى شناســنامه شــماره 5307 به شــرح دادخواســت به كالســه 
953582 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
سيد سجاد روشنائى به شناسنامه شماره 111012 در تاريخ 1394/11/13  در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مريم سادات روشنائى فرزند سيد سجاد ش ش 
0374091692 نسبت با متوفى فرزند 2- مليكا سادات روشنائى فرزند سيد سجاد ش ش 0374091676 
نسبت با متوفى فرزند 3- آمنه محمدى فرزند غالمرضا ش ش 5307 نسبت با متوفى زوجه 4- محترم شتريه 
فراهانى فرزند عيســى ش ش 6 نســبت با متوفى مادر 5- سيد على روشنائى فرزند سيد يوسف ش ش 252 
نسبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضــى دارد ويــا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يــك ماه به دادگاه 

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

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم زينب خان كش فرزند فضل اله داراى شناســنامه شــماره 1011 به شــرح دادخواســت به كالســه 
953564 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
نرجس فتحى به شناســنامه شــماره 317 در تاريــخ 1395/9/9 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت 
وورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه:1- مصطفى خان كش فرزند فضل اله ش ش 558 نســبت با 
متوفى فرزند 2- مجتبى خان كش فرزند فضل اله ش ش 4 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا خان كش فرزند 
فضل اله ش ش 557 نســبت با متوفى فرزند 4- كبرى فتحى فرزند فضل اله ش ش 523 نســبت با متوفى 
فرزند 5- زينب خان كش فرزند فضل اله ش ش 1011 نسبت با متوفى فرزند 6- ليال خان كش فرزند فضل 
اله ش ش 2786 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى عليرضا محققيان بيدگلى فرزند على اكبر داراى شناســنامه شــماره 19227 به شرح دادخواست به 
كالســه 953574 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه 
شادروان خانم حالج زاده بيدگلى به شناسنامه شماره 4628 در تاريخ 1391/8/11 در اقامتگاه دائمى خود را 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حسنعلى محققيان بيدگلى فرزند على اكبر 
ش ش 169 نســبت با متوفى فرزند 2- على عباســى فرزند على اكبر ش ش 415 نســبت بامتوفى فرزند 3- 
عليرضا محققيان بيدگلى فرزند على اكبر ش ش 19227 نســبت بــا متوفى فرزند 4- ايران محققيان بيدگلى 
فرزند على اكبر ش ش 70 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك 
نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخستين 

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

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى حســن هوشنگى كيا فرزند شــوذب داراى شناسنامه شــماره 5029723811 به شرح دادخواست 
به كالســه 953572 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت 
كه شــادروان سكينه شاكرى به شناسنامه شــماره 44733 در تاريخ 1388/7/29 در در اقامتگاه دائمى خود 
را فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ابوالفضل شــاكرى فرزند فتح اله ش 
ش 128 نســبت بــا متوفى بــرادر 2- زهرا شــاكرى فرزند فتح اله ش ش 44730 نســبت بــا متوفى خواهر 
3- معصومه شــاكرى فرزند فتح اله ش ش 44731 نســبت با متوفى خواهر. 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 حســن هوشنگى كيا فرزند شــوذب داراى شناسنامه شــماره 5029723811 به شرح دادخواست 
به كالســه 953573 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه 
شــادروان پروين شاكرى به شناسنامه شماره 70026 در تاريخ 1372/3/30 در اقامتگاه دائمى خود را فوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- على طهماسبى فرزند محمد ش ش 274 نسبت با 
متوفى فرزند 2- مژگان طهماسبى فرزند محمد ش ش 475 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد طهماسبى فرزند 
محمد ش ش 42690 نســبت با متوفى زوج. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم - خانجانى

آگهى مزايده
در پرونده اجرايى به كالسه 449-94 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان گيالنغرب محكوم له 
به نام بانك انصار استان كرمانشاه به طرفيت محكوم عليه بنام نصرت اله على كرمى نظر به معرفى مال از سوى 
وى اين اجراى احكام در نظر دارد تعداد يك دستگاه پژو روا مدل 1385 برنگ نقره اى دوگانه سوز دستى به 
شــماره انتظامى 16ايران 498ج16 را با قيمت كارشــناس ارزياب 86/000/000 ريال معادل هشت ميليون 
و ششــصد هــزار تومان براى بار اول را مطابق مــاده 137 قانون اجراى احكام مدنــى از طريق مزايده حضورى 
بفروش برساند كه مزايده براى روز يكشنبه مورخ 1396/1/15 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است طالبين 
و خريــداران ميتواننــد پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تــا ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع 
آگهى فراهم شــود مزايده از قيمت ارزيابى شــده شروع ميشود و هركس كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاى پيشنهادى را فى المجلس بعنوان 
ســپرده به حساب ســپرده دادگســترى توديع و رســيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مدت يكماه از 
تاريخ مزايده بحســاب مذكــور واريز كنند و در صورت عدم پرداخت بقيه بهاى مــال در موعد مقرر مطابق ماده 
129 قانون اجراى احكام ســپرده فوق الذكر پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد الزم به 
ذكر اســت شــركت كنندگان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده از خودروى فوق واقع در پاركينگ محمدى 

بازديد بعمل آورند. 
مدير دفتر شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى گيالنغرب

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى ســيد احمد ســجادى فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 429 به شــرح دادخواســت به كالسه 
953566 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
ســيد مجيد ســجادى بــه شناســنامه شــماره 2731 در تاريــخ 1395/12/4 در اقامتگاه دائمى خــود را فوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- مبينا سادات سجادى فرزند سيد مجيد ش ش 
0374609926 نسبت با متوفى فرزند 2- معصومه يوسفى فرزند عبدالوهاب ش ش 2132 نسبت با متوفى 
زوجه 3- زهرا سجادى فرزند سيد عبدالحسين ش ش 40 نسبت با متوفى مادر 4- سيد احمد سجادى فرزند 
محمد ش ش 429 نســبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ 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
خانم كبرى محمدى قراســوئى فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 222 به شــرح دادخواست به كالسه 
953577 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
رضا محمدى قراســوئى به شناســنامه شماره 3 در تاريخ 1395/12/15 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ابراهيم محمدى قراســوئى فرزند رضا ش ش 211 
نســبت با متوفى فرزند 2- حسين محمدى قراسوئى فرزند رضا ش ش 230 نسبت با متوفى فرزند 3- كبرى 
محمدى قراســوئى فرزند رضا ش ش 222 نســبت با متوفى فرزند 4- زهرا محمدى قراسوئى فرزند رضا ش 
ش 1 نســبت بــا متوفى فرزنــد 5- فاطمه محمدى قراســوئى فرزند رضا ش ش 154 نســبت با متوفى فرزند 
6- معصومه محمدى قراســوئى فرزند رضا ش ش 1 نســبت 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
آقاى داود روح پرور فرزند على داراى شناسنامه شماره 5202 به شرح دادخواست به كالسه 953565 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شــادروان على روح 
پرور به شناســنامه شــماره 89 در تاريخ 1395/10/1 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســليمان روح پرور فرزند ايپك على ش ش 383 نسبت با متوفى فرزند 
2- رســول روح پرور فرزند ايپك على ش ش 5 نســبت با متوفى فرزند 3- داود روح پرور فرزند على ش ش 
5202 نســبت با متوفى فرزند 4- رضا روح پرور فرزند على ش ش 6475 نســبت با متوفى فرزند 5- اعظم 
روح پــرور فرزنــد على ش ش 1429 نســبت با متوفى فرزند 6- مريم روح پــرور فرزند على ش ش 31994 
نســبت با متوفى فرزند 7- فرنگيس كريمى فرزند غالمرضا ش ش 12 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت 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

آگهى ابالغ
شــماره   9509982512400310 پرونــده:  شــماره   9510102512407724 ابالغنامــه:  شــماره 
بايگانى شــعبه: 950355 بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه به شــماره فوق و شــماره دادنامه مربوطه 
9509972512400708 محكــوم عليهــم محســن، احســان، حميدرضا و فانژاد فرزندان مســعود و حســين 
و فانــژاد فرزند محمد حســن واقدس ميرقعى فرزند ســيد محمود و فاطمه ربيعى كرهروودى فرزند اســداله 
محكومند به تنظيم ســند رســمى 160 سهم مشاع از 40000 ســهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 2303 
اصلــى بخــش دو ثبتى قم به نام خانم جودكى و پرداخــت حق اجرا به نفع دولت 20 هزار تومان. تبصره 2 ماده 
306 ق آ د م رعايت شود قم، خيابن ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هايحقوقى شهرستان قم – طبقه اول، 

شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى)
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم – اسفنديارى

آگهى ابالغ
شــماره   9509982512400047 پرونــده:  شــماره   9510102512407732 ابالغنامــه:  شــماره 
بايگانى شــعبه: 950058 بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوطه به شــماره فوق و شــماره دادنامه مربوطه 
9509972512400728 محكوم عليها خانم نرگس يزدى فرزند اسماعيل محكوم است به تنظيم سند رسمى 
امالك پالك ثبتى 183/2/2539 بخش 2 و 1641/199 و 1430/199 و 1428/199 بخش 5 ثبتى قم ( به 
ميزان يك هشتم، سهم االرث خويش) به نام خواهانها. محمد و رضا ستوده فرزندان عباس. قم، خيابان ساحلى، 

جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان قم – اسفنديارى
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم - اسفنديارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: مســعود رئوف با وكالت جعفر طاوسى خوانده: على رضا احمدى آدينه لو خواسته: مطالبه وجه در 
تاريخ 1395/10/20 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 
6 تقديم كه به شــماره 950672 ثبت و براى روز 1396/2/3 ســاعت 17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
و با توجه مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند 
از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه ويا در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: مســعود رئوف با وكالت جعفر طاوســى خوانده: حســن محمدى كشاورز خواســته: مطالبه وجه در 
تاريخ 1395/10/20 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 
6 تقديم كه به شــماره 950673 ثبت و براى روز 1396/2/3 ســاعت 17 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده 
و با توجه مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند 
از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه ويا در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: محمد رضا عرفانيان گلوئى به وكالت خانم اعظم حاجى احمدى خوانده: سعيد عيدى پور خواسته: 
مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/22 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده سعيد عيدى پور به 
شرح خواسته فوق به شعبه 29 تقديم كه به شماره 951492 ثبت و براى روز 1396/5/15 ساعت 10 وقت 
رســيدگى تعيين گرديده و با توجه مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم نشــانى و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر دادگاه مراجعه ويا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در 

صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف استان قم

دادنامه
پرونده كالســه 9509988322300810 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (105 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره ، شــاكى: خانم اكرم خانى فرزند سيف اله به نشانى كرمانشاه خيابان مدرس پائين 
تر از كالنترى 11 پالك 83- متهم: آقاى امير آقا محمدى فرزند ناصر به نشانى متوارى ، اتهام ها: 1- تهديد از 
طريق ارسال پيامك 2- توهين (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى امير آقا محمدى فرزند ناصر دائر بر توهين 
و تهديد از طريق ارســال پيامك موضوع شكايت خانم اكرم خانى كه با كيفرخواست شماره 598-95 دادستان 
محترم شهرستان كرمانشاه مطالبه مجازات شده است اين دادگاه با توجه به شكايت بانوى شاكيه گزارش مرجع 
انتظامى اســتعالم از شــركت مخابرات و مالحظه متن پيامك هاى خارج نويس شده و عدم حضور متهم در جلسه 
دادگاه با وصف ابالغ از طريق نشر آگهى اتهامات وارده را منتسب تشخيص لذا به استناد به ماده 608 و 669 
قانون تعزيرات مصوب 1375 و با رعايت ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 از حيث ايراد توهين 
و متهم را به تحمل 74 ضربه شــالق و از حيث تهديد نيز به تحمل دو ســال حبس محكوم مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مدت بيست روز قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/6100
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988321000542 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (105 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره ، شــاكى: خانم صديقه عليخانى فرزند اسد به نشــانى كرمانشاه الهيه بلوار شاهد 
خيابان فردوسى كوى چقا كبودى مجتمع كسرى 3 ، نماينده دادستان- متهم: آقاى محمد رحيم على خانى فرزند 
امين به نشــانى متوارى ، اتهام:ترك انفاق (راى دادگاه) به موجب كيفرخواســت شــماره 898-95 دادســتان 
محترم شهرستان كرمانشاه آقاى محمد رحيم عليخانى فرزند اسد متهم است به ترك نفقه موضوع شكايت خانم 
صديقه عليخانى نظر به اينكه بانوى شــاكيه با وصف ابالغ در جلســه اين دادگاه بتاريخ 95/12/3 حضور نيافته 
و دليل كافى دال بر انتســاب اتهام به متهم نيز ابراز نشــده اســت بنابراين به اســتناد به ماده 4 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب 1392 راى بر برائت مشاراليه صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و ظرف مدت 

بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/6099
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9509988322300491 شــعبه 108 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (108 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره ، شــاكى: آقاى حامد دادخواه فرزند حاجى احمد به نشــانى كرمانشاه كرمانشاه خ 
دانشــجو ك ولى پ ، متهم: آقاى حميد نجاتى فرزند نورعلى به نشــانى مجهول المكان ، اتهام ها: 1- اخالل در 
نظــم 2- درگيــرى (راى دادگاه) در خصوص اتهام حميد نجاتى فرزنــد نورعلى دائر بر 1- اخالل در نظم عمومى 
2- قدرت نمايى با ســالح ســرد ، موضوع كيفرخواست شماره 270-95 مورخ 95/10/16 دادسراى عمومى و 
انقالب شهرســتان كرمانشــاه ، دادگاه جامع اوراق پرونده را مورد بررســى قرار داده و با توجه به اينكه برآيند 
حاصل از تحقيقات قضايى جهت احراز مجرميت متهم و حصول قناعت وجدان قضايى كفايت ندارد بنابراين بزه 
انتســابى ثابــت نبوده و به اســتناد ماده 4 قانون آيين دادرســى كيفرى راى بر برائت وى صــادر مى نمايد راى 
صادره ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر اســتان كرمانشــاه مى 

باشد. م الف/6095
 رئيس شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه:950044- خواهان: ســيد اميرحســين موســوى ، فرزند ســيد جواد ، همدان ، 
مزدقينه ، ك شــهيد بابارودى ، ك ســپيدار ، منزل موســوى ، خوانده: محمدرضا حســن خانى ، فرزند غالمعلى 
، مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــكار: خواهان دادخواســتى به خواســته فوق به طرفيت خوانده 
تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت و اجراى تشــريفات قانونى قاضى شورا پس از مشورت با 
اعضا ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير با اســتعانت از خداوند منان مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى 
قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان سيد اميرحسين موسوى فرزند سيد جواد به طرفيت خوانده محمدرضا 
حســن خانى فرزند غالمعلى (راننده خودرو وانت) به خواســته مطالبه مبلغ -/13/500/000 ريال ، شــورا با 
توجه به دادخواست خواهان و نامه راهنمايى و رانندگى به شماره 3812/1/25 مورخ 95/10/11 و همچنين 
نظريه كارشناســى به شــماره 110/1057 مورخ 95/6/31 كه خواهان ارائه داده است و نشانه طلبكار بودن 
خواهان اســت به عالوه خوانده در جلســه دادرســى حاضر نگرديده اســت و هيچگونه دليلى كــه مويد برائت 
ذمه خود باشــد ارائه ننموده اســت لذا مســتنداً به مواد 502و523و198 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومــى و انقــالب در امور مدنى راى به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ -/13/500/000 ريال به انضمام 
-/445/000 ريال هزينه دادرسى بابت تمبر ابطالى و نيز مبلغ يكصد و پنجاه هزار تومان اجرت كارشناسى در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادر شده غيابى بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل رسيدگى 
واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل رســيدگى تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى 

شهرستان همدان مى باشد. م الف/5582
 قاضى شوراى حل اختالف شهر همدان

برگ دادخواست تجديدنظر
تجديدنظرخواه: بهزاد رضايى ، شغل آزاد ، به نشانى كرمانشاه فرهنگيان فاز 2 خ سلمان فارسى ايستگاه 
9 نبش كوى 10 ، تجديدنظر خوانده: 1- محمد شــريفى قروه ، شــغل آزاد ، به نشــانى كرمانشاه فرهنگيان فاز 
2 خ ســلمان فارســى كوى شــهيد بهروز قبادى 2- آيت احمدى ، شــغل آزاد ، مجهول المكان ، وكيل يا نماينده 
قانونى: حسين شيخ الملوك وكيل به نشانى كرمانشاه پاركينگ شهردارى خ حاج محمد تقى كوچه شهيد شاهنده 
ســاختمان آشــورى طبقه 4 ، تجديدنظر خواســته: تقاضاى نقض دادنامه شــماره 95-838 مورخ 95/11/10 
پرونده كالســه 623/95 صادره از شــعبه 36 شــوراى حل اختالف مجتمع شــهيد بهشتى ، شــرح دادخواست: 
رياســت محترم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشــاه ، اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 838/95 كه در 
تاريخ 95/11/10 از دادگاه شــعبه 36 شــوراى حل اختالف صادر گرديده و در تاريخ 95/12/1 ابالغ شــده 
معترض و درخواست رسيدگى و نقض آن را مى نمايم رونوشت دادنامه بدوى و اليحه اعتراضيه و مبايعه نامه 

كه جمعاً 7 برگ مى باشد پيوست دادخواست تقديم است. م الف/12219
حسين شيخ الملوك- وكيل دادگسترى و مشاور حقوقى

متن آگهى ابالغ دادنامه
پيــرو آگهى هاى قبلى در پرونده كالســه بايگانى 950447 شــعبه 113 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضائى 
زندان كرمانشاه به متهم آقاى مصطفى حيدرى ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شماره 9509978313601391 
مورخه 1395/12/15 اين دادگاه به اتهام مشاركت در سرقت به رد مال به ارزش ده ميليون تومان و تحمل 
يك ســال حبس و ســى ضربه شــالق محكوم گرديده اســت راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ظرف مدت بيســت روز پس از انقضاء واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم 

تجديدنظر مركز استان كرمانشاه مى باشد. م الف/6093
(منشى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى 
در اجراى مواد 344 و تبصره 1 ماده 394 و ماده 406 از قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 1392 به 
آقاى حمزه آزادى فرزند شاهمراد در پرونده 940028 ك شعبه اول دادگاه كيفرى يك كرمانشاه موضوع اتهام 
وى داير بر مشــاركت در نزاع دســته جمعى منجر به قتل موضوع كيفرخواســت اصالحى و كيفرخواســت شماره 
9410438315105230 -94/5/1 دادســراى عمومى وانقالب كرمانشاه ابالغ مى شود در تاريخ 96/3/10 
ســاعت 11 صبح با همراه داشتن كارت شناسايى در اين شعبه حضور يابد در صورت عدم حضور دادگاه مطابق 

مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م الف/430
دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى يك شهر كرمانشاه

آگهى مفقودى
برگ سبز يك دستگاه خودرو وانت دو كابين سيستم تويوتا تيپ هايلوكس 2700CC  به شماره پالك ايران 
 MROEX19GX73024727 2 و شماره شاسىTR8011283 95-543ج94 مدل 2007 به شــماره موتور
بــه رنگ قرمز شــرابى متاليــك متعلق به ادهم عيدوزهــى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

زاهدان

برگ ســبز خودروى ســوارى هاچ بك سيســتم ام وى ام مدل 1393 به شــماره پالك 41-533ب94 و 
شــماره شاسى NATBAMD0D1014236 و شــماره موتور MVM477FJAD017073 به نام احمد يزدان 

پناه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مجوز حمل سالح دو لول ساچمه زنى ته پر كاليبر 12 مدل كوسه به شماره سريال 022204186 به نام 
مهدى ساالرى جغين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت و برگ فروش خودرو وانت سيســتم مزدا تيپ بى 2000 آى مدل 1392 رنگ نقره اى متاليك به 
شــماره موتور FEA25496 ، شماره شاسى NAGP2PC11DA128786 و شماره پالك ايران 94-914د14 

به نام سميه كهورى زاده احمدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد ســايپا131 مدل 1393 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران42- 684 ن 
93بشــماره موتور 5174364 و شماره شاسى NAS411100E1055705 به مالكيت شهناز فكور راد فرزند 

على اصغر ش ش 385 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى تيمور ملكى داراي شناســنامه شــماره 3254521455 به شرح دادخواست به كالسه 950707 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر ملكى به شناسنامه 
30 در تاريخ 95/11/10 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- تيمور ملكى فرزند على اكبر به ش ش 254 فرزند متوفى 2- شــاپور ملكى فرزند على اكبر به ش ش 
21 فرزند متوفى 3- شهرام ملكى فرزند على اكبر به ش ش 321 فرزند متوفى 4- محسن ملكى فرزند على 
اكبر به ش ش 16764 فرزند متوفى 5- دولت ملكى فرزند على اكبر به ش ش 255 فرزند متوفى 6- فريده 
ملكى فرزند على اكبر به ش ش 22 فرزند متوفى 7- عزت عزيزى فرزند شاهمار به ش ش 170 همسر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/12-12300
 شعبه اول حصر وراثت شوراى حل اختالف كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خواهر خيرالنســاء ميرى فرزند غالمحســين داراى شــماره شناســنامه 1667 به شرح دادخواست 
كالسه 1/95/937 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد 
ميرى فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه 5/م در تاريخ 1395/05/19 در اقامتگاه دائمى خود شهرستان 
زابل درگذشته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد ذيل: 1- متقاضى با مشخصات فوق خواهر 
متوفى 2- فاطمه كيخا پالس فرزند برات ش ش 11183 و شماره ملى 3670112761 همسر متوفى، متوفى 
وارث ديگــرى نــدارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهــى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2219
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان زابل

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمود معينى كوشــا به شناســنامه شماره 2535 به شــرح دادخواست به كالسه 1566/95 از اين 
شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ربابه حرمى بشماره شناسنامه 
690 در تاريــخ 94/12/11 در اقامتــگاه دائمــي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- على معينى كوشا فرزند محمد به ش ش 1439-2- محبوبه معينى كوشا فرزند محمد به ش ش 
559- 3- احمد معينى كوشــا فرزند محمد به ش ش 1415 -4- مرضيه معينى كوشــا فرزند محمد به ش ش 
1396 -5- عباس معينى كوشــا فرزند محمد به ش ش  1505- 6- محمود معينى كوشــا فرزند محمد به ش 
ش 2535 اينــك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت و يــك مرتبه آگهي مي نمايد تا 
هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمود معينى كوشــا به شناســنامه شماره 2535 به شــرح دادخواست به كالسه 1567/95 از اين 
شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد معينى كوشــا بشــماره 
شناســنامه 55 در تاريــخ 94/10/9 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- ربابه حرمى فرزند حبيب به ش ش 690 همسر 2- عباس معينى كوشا فرزند محمد به ش 
ش  1505- 3- احمد معينى كوشا فرزند محمد به ش ش 1415 -4- محمود معينى كوشا فرزند محمد به ش 
ش 2535 -5- محبوبه معينى كوشا فرزند محمد به ش ش 559 -6- مرضيه معينى كوشا فرزند محمد به ش 
ش 1396 -7- على معينى كوشــا فرزند محمد به ش ش 1439 اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد الماســى به شناســنامه شــماره 5 به شــرح دادخواســت به كالســه 1575/95 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خيراله الماســى بشماره شناسنامه 9 
در تاريخ 95/8/24 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- معصومه ســليمانى خرم دشــتى فرزند على آقا به ش ش 1 همسر 2- محمد حسن الماسى فرزند خيراله به 
ش ش 1250074411 -3- على الماســى فرزند خيراله به ش ش 329- 4- فاطمه الماســى فرزند خيراله 
به ش ش 452 -5- محمد الماســى فرزند خيراله به ش ش 5- 6- زهرا الماســى فرزند خيراله به ش ش 2 
(همگى فرزندان متوفى ) اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا ســجاد اســعدنيا داراى شناســنامه شــماره 420 به شــرح دادخواســت به كالســه 951 از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان كبوتر معصومى ناغانى بشناســنامه 
2178 در تاريخ 95/11/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
بــه 1- طهماســب معصومى ناغانى بــه ش ش 6 و ت ت 1349 (فرزند متوفى) 2- ايــاز معصومى ناغانى به ش 
ش 3522 و ت ت 1353 (فرزند متوفى) 3- گشتاسب معصومى ناغانى به ش ش 33 و ت ت 1350 ( فرزند 
متوفى) 4- سجاد اسعدنيا به ش ش 420 و ت ت 1366 ( فرزند متوفى) 5- فاطمه اسعدنيا به ش ش 3938 
و ت ت 1358 ( فرزند متوفى) 6- معصومه معصومى ناغانى به ش ش 4154 و ت ت 1359 ( فرزند متوفى) 
7- خيبر اســعدنيا به ش ش 24 و ت ت 1309 (همســر متوفى) اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك ناغان-حوزه قضائى ناغان

آگهى حصر وراثت
خانــم فاطمــه ميرزايــى بــه شــماره شناســنامه 1906 مطابق دادخواســت تقديمــى به كالســه پرونده 
1071/10/95 از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نعمت 
الــه ميرزايى به شــماره 5 در تاريــخ 95/11/7 اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر به : 1-اميد ميرزايى به شــماره شناســنامه: 5560106267  تاريــخ تولد: 1371 صادره 
از: تهران نســبت با متوفى: فرزند پسر2-خديجه ميرزايى به شــماره شناسنامه:0010803645 تاريخ تولد: 
1368صادره از: تهران نسبت با متوفى : فرزند دختر 3-محمد ميرزايى به شماره شناسنامه: 5560271985 
تاريخ تولد: 1373  صادره از: تهران نســبت بامتوفى: فرزند پســر 4-حجت اله ميرزايى به شماره شناسنامه: 
15تاريخ تولد: 1318 صادره از: ســرنبد نســبت بامتوفى :پدر 5-فاطمه ميرزايى به شماره شناسنامه: 1904 
تاريخ تولد: 1349 صادره از: تهران نسبت با متوفى:همسر و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك باانجام تشريفات 
مقدماتى، درخواســت مزبور را باســتناد ماده 361 قانون امور حســبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراض دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم 

دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد.ف/28 
 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده:95/657 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ، خواهان: هوشــنگ مصفايى ، خوانده: فرزاد 
ترك ، خواسته مطالبه در پرونده كالسه 95/657 شعبه دوم شوراى حل اختالف ثبت كه مراتب برابر مقررات 
مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوسيله به خوانده ابالغ و اعالم مى گردد تا در 
وقت رســيدگى روز شنبه مورخه 96/2/16 ســاعت 8/30 حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم كتباً اعالم در  غير اين صورت شوراى حل اختالف غياباً رسيدگى و حكم الزم را صادر 

مى نمايد. م الف/1354
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم غيب اله پركى بشــماره شناســنامه 266 به شــرح دادخواســت به كالســه 95/508 از اين 
دادگاه درخواســت نموده چنين توضيح داده كه شــادروان روح اله پركى به شــماره ملــى 3581225484 در 
تاريــخ 1394/6/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- متقاضى با مشخصات فوق پدر متوفى 2- مريم ساربانى بشماره ملى 3580513087 مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/84
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك دلگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ميربخش موســى زهى داراى شناســنامه شــماره 6458725264 به شــرح دادخواســت به كالسه 
1/553/95 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان زرگل 
موســى زهى بشناســنامه 13102 در تاريــخ 82/11/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين 
الفوت ان مرحوم منحصر اســت: 1- متقاضى فوق پدر متوفى 2- ســعيد شــكل زهى ش ش 3641050065 
پســر متوفى 3- اســماء شــكل زهى ش م 3641050073 دختر متوفى 4- محمد اســالم شــكل زهى ش م 
3590453567 همســر متوفى و آن مرحوم ورثه ديگرى ندارد، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/75
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف ايرانشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد حســين محمودى داراى شناســنامه شــماره 2993915711 به شــرح دادخواست به كالسه 
561/95/ش1 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خليل 
محمــودى بشناســنامه 12 در تاريخ 95/10/22 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت ان 
مرحــوم منحصر اســت: 1- محمد حســين محمــودى بــه ش م 2993915711- 2- محمد محمــودى به ش م 
3580668242 -3- اميررضا محمودى به ش م 2982042428 فرزند ذكور متوفى 4- اســماء محمودى به 
ش ش 2413 -5- نجيبــه محمــودى به ش م 2980053023 فرزندان اناث متوفــى 6- محبوبه محمودزاده 
فهرجــى بــه ش م 3590051337 همســر متوفى و آن مرحــوم ورثه ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م 

الف/87
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شماره يك ايرانشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده:95/656 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ، خواهان: هوشــنگ مصفايى ، خوانده: حميد 
ســليمانى ، خواســته مطالبه در پرونده كالسه 95/656 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ثبت كه مراتب برابر 
مقررات مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوســيله بــه خوانده ابالغ و اعالم مى 
گردد تا در وقت رسيدگى روز چهارشنبه مورخه 96/2/13 ساعت 11 صبح حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم كتباً اعالم در  غير اين صورت شــوراى حل اختالف غياباً رســيدگى و 

حكم الزم را صادر مى نمايد. م الف/1349
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده:95/655 شعبه دوم شوراى حل اختالف ، خواهان: هوشنگ مصفايى ، خوانده: محمدباقر 
عظيمــى ، خواســته مطالبه در پرونده كالســه 95/655 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ثبت كــه مراتب برابر 
مقررات مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوســيله بــه خوانده ابالغ و اعالم مى 
گردد تا در وقت رسيدگى روز چهارشنبه مورخه 96/2/13 ساعت 10 صبح حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم كتباً اعالم در  غير اين صورت شــوراى حل اختالف غياباً رســيدگى و 

حكم الزم را صادر مى نمايد. م الف/1350
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره پرونده:95/658 شعبه دوم شوراى حل اختالف ، خواهان: هوشنگ مصفايى ، خوانده: تقى حيدرى 
، خواســته مطالبه در پرونده كالســه 95/658 شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ثبت كه مراتب برابر مقررات 
مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوسيله به خوانده ابالغ و اعالم مى گردد تا در 
وقت رســيدگى روز شنبه مورخه 96/2/16 ســاعت 9 صبح حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم كتباً اعالم در  غير اين صورت شوراى حل اختالف غياباً رسيدگى و حكم الزم را صادر 

مى نمايد. م الف/1351
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره پرونده:95/660 شعبه دوم شوراى حل اختالف ، خواهان: هوشنگ مصفايى ، خوانده: ساعد كرم 
رشــيدى نژاد ، خواسته مطالبه در پرونده كالسه 95/660 شعبه دوم شوراى حل اختالف ثبت كه مراتب برابر 
مقررات مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوســيله بــه خوانده ابالغ و اعالم مى 
گردد تا در وقت رســيدگى روز شــنبه مورخه 96/2/16 ســاعت 10 صبح حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم كتباً اعالم در  غير اين صورت شــوراى حل اختالف غياباً رســيدگى و 

حكم الزم را صادر مى نمايد. م الف/1353
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره پرونده:95/659 شعبه دوم شوراى حل اختالف ، خواهان: هوشنگ مصفايى ، خوانده: محمد على 
سليمانى مقيم ، خواسته مطالبه در پرونده كالسه 95/659 شعبه دوم شوراى حل اختالف ثبت كه مراتب برابر 
مقررات مربوطه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار چاپ بدينوســيله بــه خوانده ابالغ و اعالم مى 
گردد تا در وقت رســيدگى روز شنبه مورخه 96/2/16 ساعت 9/30 صبح حاضر و چنانچه دفاعى دارند ضمن 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم كتباً اعالم در  غير اين صورت شــوراى حل اختالف غياباً رســيدگى و 

حكم الزم را صادر مى نمايد. م الف/1352
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گناوه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بدينوســيله بــه آقاى جعفر تقى نســب كه فعالً مجهول المكان مى باشــد ابــالغ مى گردد كه آقــاى فريبرز 
شــيرخانى دادخواستى به خواسته اســترداد فك پالك به طرفيت شــما تقديم كه به كالسه 112/950999ح 
ثبــت و براى روز پنج شــنبه 96/1/31 ســاعت 8/30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده، لــذا مراتب جهت 
تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
آگهى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به شــعبه 112 واقع در ميدان بيمه پشــت ثبت احوال 
انتهاى كوچه مشــكى مراجعه و در روز و ســاعت مقرره فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به 
عمل آورد واال شــورا غياباً رســيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهى الزم شــود يك 

نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/558
دبيرخانه 112 شوراى حل اختالف همدان

راى قاضى شورا
شــماره بايگانى 950819 كالســه 9509987157800789 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
گنبدكاووس درخصوص دادخواســت آقاى محمد محمدپور به طرفيت آقاى جواد غريب به خواســته مطالبه طلب 
بمبلــغ-/30/000/000 ريال به عالوه كليه خســارات دادرســى و قانونى و خســارات تاخيــر درتاديه دين به 
استناد يك فقره چك به شماره 245111-95/5/30 عهده بانك سپه شعبه گنبد با عنايت به مجموع اوراق و 
محتويات پرونده و مالحظه مفاد دادخواست تقديمى و كپى مستند ابرازى، نظربه اينكه وجود چك مستند دعوى 
كه از اســناد تجارى و وســيله پرداخت محسوب مى شــود در يد خواهان ظهوردراشتغال ذمه خوانده نسبت به 
خواهان داشــته و از آنجا كه خوانده عليرغم ابالغ اخطاريه و نشــرآگهى و انتظار كافى درجلســه رسيدگى شورا 
حاضر نشده و در برابر مستند ابرازى دعوى خواهان دفاعى موثر معمول نداشته و نظربه اينكه براساس اصل 
فقهى اســتصحاب بــا اثبات دين اصل بربقاى آن مى باشــد و در مانحن فيه خوانده در جهــت اثبات برائت ذمه 
خويش دليلى ارائه و اقامه نكرده از اينرو با توجه به نظريه اعضاى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص 
و به اســتناد ماده9 قانون شــوراهاى حل اختالف ومواد311، 313و314 قانون تجــارت تبصره الحاقى به ماده 
2 قانــون صدور چك و ماده واحده استفســاريه آن مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظــام و مواد 168،  519 
و522 قانون آئين دادرســى مدنــى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ-/30/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و -/835/000 ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين الزام او به پرداخت خسارت تاخيردرتاديه 
ازتاريخ سررســيد چك95/5/30 لغايت زمان پرداخت آن براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى ازسوى بانك 
مركــزى درحــق خواهان صادر واعالم مــى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پــس ازابالغ قابل 
واخواهى دراين شــعبه وســپس ظرف مهلت بيســت روز پــس از آن قابل تجديد نظرخواهــى درمحاكم عمومى 

شهرستان گنبدكاووس مى باشد. 
حبيبى–قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان ها قوجــق دلدار و عبدالحميد رحيمى و قربان ســلطان عمرعطا با وكالت آقــاى امان قليچ رحيمى 
فرزند خوجه دادخواســتى به طرفيت خواندگان عبدالغفار ســالقى و غيره تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
گنبدكاووس نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس واقع دراستان 
گلستان-شهرســتان گنبدكاووس-خيابان امام خمينى جنوبى–جنب فرماندارى–كد پســتى:4971436386- 
http://dadgolesta. :تلفن: 01733334641الى 01733334645-پورتال دادگسترى كل استان گلستان

ir ارجاع وبه كالســه 9509981787500583 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن يكشــنبه 1396/02/17 
و ســاعت11:30 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خواندگان مصطفى و صفيه و امينه و عزيزه 
همگى فرزندان مرحوم كريم و نيكش فرزند محمد و شهرام فرزند محمد همگى مرجانى و خانم تازه گل زرگرى 
و خانــم جميلــه قرنجيك و به درخواســت وكيل خواهان و بــه تجويزماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب درامورمدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 
تا خواندگان پس از نشــرآگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرددد.
 منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس

حصر وراثت
آقاى عزيزاله شــيخى فرزند مهدى به شــرح درخواســتى كه به كالســه 95/851 الف ش دوم اين شورا 
ثبــت گرديــده درخواســت صدورگواهى انحصاروراثت نموده واعالم داشــته كه صنم پســركلو فرزند مشــهد 
بشــماره شناســنامه 45 صادره ازمينودشــت درتاريخ 95/6/16 دراقامتگاه دائمى خود شهرستان مينودشت 
فــوت نموده وورثه/وراث حين الفوت وى عبارتســت از:1-مهدى شــيخى نام پدرعزيزالــه ش ش 209 تاريخ 
تولد1337/9/18 فرزندذكورمتوفى 2-بحيى شــيخى نام پدر عزيزاله ش ش140 تاريخ تولد 1340/12/7 
فرزندذكورمتوفى 3-محمود شيخى نام پدر عزيزاله ش ش283 تاريخ تولد1345/12/5 فرزندذكورمتوفى4- 
ابوالقاســم شــيخى نام پدر عزيزاله ش ش 144 تاريخ تولد 1348/6/1 فرزندذكورمتوفى5-مصطفى شيخى 
نام پــدر عزيزاله ش ش 92 تاريخ تولد 1355/5/21 فرزندذكورمتوفى6-گوهرتاج شــيخى نام پدر عزيزاله 
ش ش 843 تاريخ تولد 1343/6/27 فرزند اناث متوفى7-فاطمه شــيخى نام پدر عزيزاله ش ش218 تاريخ 
تولد 1351/5/14 فرزند اناث متوفى8-عزيراله شــيخى نام پدر مهدى ش ش 36 تاريخ تولد 1316/2/12 
نســبت همسرمتوفى والغيراينك شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف يك 

ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3، 15، 16،  17 و18  و..  قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدرو سند 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 سنگ اصلى 2 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: پالك فرعى 1985 مفروز از 114- 
محمــد رضا فرســام پور فرزنــد عليرضا ش ش و كدملــى 2710053586 صادره از الهيجــان و رضا غالم پور 
ايشــكاء فرزند غالمحسين ش ش 4 كدملى 2722246864 صادره از الهيجان- (مشاعا بالسويه) –ششدانگ 
يكقطعه زمين مشتمل بر يكباب ساختمان مسكونى بمساحت 103/31 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى شخص 
متقاضى به استناد آراى 139560318005004226 و 139560318005004230 مورخه 1395/12/3 
هيات. لذا هركس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت 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 شــد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح نخواهد بود. تاريخ انتشار 

نوبت اول: 1395/12/11   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/25 
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3، 15، 16،  17 و18  و..  قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدرو سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيأت موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/09/20 مجلس شــوراى اســالمى مطــرح و نهايتا منجر به صــدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده 
اســت لذا مراتب به اســتناد مــاده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطــالع عموم آگهى مى 
گردد. قريه كلشــتاجان الهيجان ســنگ اصلى 52 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعى 258 مفروز 
از 94- محمد حســين جعفرى فرزند احمد به ش ش 20  و كدملى 4432677880 صادره از يزد-ششــدانگ 
يكبابخانه و محوطه بمســاحت 2295/30 مترمربع از مورد مالكيت ســيد مرتضى مير حســينى به اســتناد راى 
139560318005004012 مورخــه 1395/11/6 هيــات.  لذا هركس اعم از مجــاوران 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 اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه به مراجع قضائى 
صالحه دادخواســت تســليم 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 شــد و صدور سند مالكيت نيز مانع 
مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1395/12/11   تاريخ انتشــار نوبت 
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3، 15، 16،  17 و18  و..  قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدرو سند 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 
لــذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكــور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطــالع عموم آگهى مى گردد. 
قريه الشــيدان مطلق الهيجان ســنگ اصلى 2 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعى 1986 مفروز از 
175- حســين خبازيــان  فرزنــد على بــه ش ش 1650  و كدملى 0382849590 صادره از قم -ششــدانگ 
يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 995 مترمربع از مورد مالكيت حســين بهفر به اســتناد راى 
139560318005004178 مورخــه 1395/11/28 هيــات.  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 اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه به مراجع قضائى 
صالحه دادخواســت تســليم 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 شــد و صدور سند مالكيت نيز مانع 
مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1395/12/11   تاريخ انتشــار نوبت 

دوم: 1395/12/25 
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آگهــى مــاده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجــراى مــواد 3، 15، 16،  17 و18  و..  قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد سند رســمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و 
اســناد مشاعى درخواست صدرو سند 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 
بيجاربنه  الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پــالك فرعى 10431 مفروز از 256- 
فاطمــه نوپــور گرفمى فرزند هــادى با ش ش 2889 و كدملى 2593058390 صادره از رشــت- ششــدانگ 
يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 140/35 مترمربع از مورد مالكيت وراث احمد ابريشــمى و 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمى- اداره اموال و امالك و دارائى هاى بنياد – شرق گيالن به استناد راى شماره 
139560318005004238 مورخــه 1395/12/7 هيــات. لذا هركس اعم از مجــاوران 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 اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه به مراجع قضائى 
صالحه دادخواســت تســليم 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 شــد و صدور سند مالكيت نيز مانع 
مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح نخواهد بود. تاريخ انتشــار نوبت اول: 1395/12/11   تاريخ انتشــار نوبت 
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آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

 برابر راى شــماره 139560318004006208-95/11/21 هيات اول موضوع قانون   تعيين تكليف  
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات رامش اسدى پور 
گياشــى فرزند حبيب اله در : 1- ششــدانگ زمين مشتمل بر اعيان به مساحت 1766/74 مترمربع به شماره 
پــالك فرعى 365 مجزى از 199 واقع در كوكنه ســنگ  اصلى 52 بخش 18 گيــالن. به آدرس واقع در رودبار 
رحمت آباد كوكنه كوچه شــهيد اســدى  محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ 

انتشار نوبت اول: 10 /95/12 تاريخ انتشار نوبت دوم:95/12/25 
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ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان محمــود لكزايى فرد بــا وكالت خانم ســحرگل الفت فرزنــد دردى جان دادخواســتى به طرفيت 
خواندگان 1-على شــهابى شــالقونى فرزند ابراهيم 2- شــركت تعاونى مســكن كارگران صنعت نفت گنبد به 
مديريت عاملى قربان قاروى به خواســته اثبات وقوع عقد بيع و الزام خواندگان به انتقال ســند رسمى تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان گنبدكاووس نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
گنبدكاووس واقع دراســتان گلستان-شهرستان گنبدكاووس-خيابان امام خمينى جنوبى–جنب فرماندارى–كد 
پســتى:4971436386- تلفــن: 01733334641الى 01733334645-پورتال دادگســترى كل اســتان 
گلســتان: http://dadgolesta.ir ارجاع وبه كالسه 9509981787500478 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن يكشــنبه 1396/02/03 و ســاعت 10:30 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده على 
شــهابى شــالقونى و به درخواســت وكيل خواهان و به تجويزماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
وانقــالب درامورمدنــى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت دريكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانــدگان پس از نشــرآگهى واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گرددد.
 منشى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس


