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حقوقى  عمومى  دادگاه   32 شعبه   9409980229200678 كالسه  پرونده  دادنامه  
تهران دادنامه 9409970229201393  خواهان : مجيد لعل روشن فرزند محمدعلى  
: محمود جاهد فرزند محمد  خواسته ها : 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2-  خوانده 
مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت دادرسى  گردش كار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
متعال  احديت  از درگاه  استعانت  و  پرونده ختم دادرس  به محتويات  توجه  با  و  است 
لعل  نمايد راى دادگاه  در خصوص دعوى مجيد  بشرح آتى مبادرت به صدور راى مى 
وجه  بابت  ريال  مبلغ 767/260/000  مطالبه  بخواسته  جاهد  محمود  بطرفيت  روشن 
6 فقره چك بشماره 311204 مورخ 90/12/29 با احتساب خسارت دادرسى و تاخير 
تاديه بشرح متن دادخواست تقديمى نظر به محتويات پرونده و با توجه باينكه مستندات 
مدركيه حكايت از تعهد پرداخت خوانده در حق خواهان بميزان خواسته را داشته و با 
عنايت باينكه خوانده عليرغم ابالغ اخطاريه در جلسه مقرره حاضر نشده و هيچگونه ايراد 
و اعتراض يا دفاعى در قبال دعوى خواهان و مستندات ايشان بعمل نياورده و دليلى 
باينكه وجود  با توجه  و  بمراتب فوق  با عنايت  لذا  ننموده  ارائه  بر پرداخت دين  مبنى 
اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده را دارد دادگاه دعوى خواهان را 
محمول بر صحت تشخيص و باستناد مواد 249-314 ق ت و مواد 198- 519-515 
ق آدم و ماده واحده الحاق يك تبصره بماده 2 اصالحى قانون چك مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام خوانده را بپرداخت مبلغ 243/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
7/564/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص اعالمى 
بانك مركزى ايران از تاريخ چكها تا زمان وصول كه پس از قطعيت دادنامه صادره توسط 
دايره اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ توسط خوانده قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  مدنى  شهيد  مجتمع   32 شعبه  رييس   110/154227

اجراييه  محكوم لهم : 1- اكبر اخالص مند فرزند على محمد 2- محمدرضا اخالص مند 
فرزند عليمحمد 3- فاطمه اخالص مند فرزيند عليمحمد 4- اقدس گل محمد فرزند 
محمد  فرزند  مند  اخالص  مهدى   -6 اكبر  فرزند  مند  اخالص  خانم  اشرف   -5 حسين 
7- طاهره اخالص مند فرزند على محمد 8- ابراهيم المعى بنه كهل فرزند حميد 9- 
حميدرضا اخالص مند فرزند على محمد 10- على المع بند كهل فرزند حميد 11- زهرا 
اله  محكوم  نورى مال محله فرزند نصرت  با وكالت زهرا  اخالص مند فرزند عليمحمد  
عليهم : 1- سيد منصور هاشمي اساسي 2- مهدي رضا فايقي 3- بقائيه هاشمي اساسي 
4- سيد روح اله هاشمي اساسي 5- سيد جالل هاشمي اساسي  محكوم به : بموجب 
 9509970227001072 دادنامه  شماره  و  بشماره  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست 
خواندگان محكوم به تجويز انتقال منافع مغازه مورد دعوى  جز پالك ثبتى 2324 و 2314 
واقع در خ مولوى ايستگاه باغ فردوس پ 412 با شرايط اجاره نامه تنظيمى بين طرفين 

بغير محكوم مى نمايند و توديع نيم عشر دولتى 
تهران  بهشتى  شهيد  مجتمع   10 شعبه  دفتر  مدير       110/154224

اجراييه  محكوم له : فاطمه ناصرى فرزند زهير با وكالت سجاد آشورى فرزند محمدرضا و 
امير صالحى فرزند على گل  محكوم عليهم  : 1- قمر عطايى فرزند عطامحمد 2- هوشنگ 
و  اجراى حكم مربوطه بشماره  بموجب درخواست   : به  عطايى فرزند عطامحمد  محكوم 
شماره دادنامه 9509970227000248 خواندگان را بتنظيم سند رسمى 4 سهم از 
15 سهم 6 دانگ پالك ثبتى مورد معامله بنام خواهان در قبال پرداخت مابقى ثمن معامله 
و پرداخت هزينه دادرسى بمبلغ 1/052/600 ريال و حق الوكاله برابر تعرفه قانونى  

در حق خواهان محكوم مى نمايد و توديع نيم عشر دولت در صندوق دولتى 
تهران  بهشتى  شهيد  مجتمع   10 شعبه  مديردفتر      110/154222

محمدباقر   : تجديدنظرخواه    940927 بايگانى  كالسه  تجديدنظر  دادخواست  ابالغ 
همگى  منيره  و  مهناز  و  طاهره  و  فاطمه  و  نصراله    : تجديدنظرخواندگان  ميرزازاده  
از دادنامه 977 تجديدنظرخواه  مهاجر قزلباش و بدرالزمان غيائى  تجديدنظرخواسته 
دادخواست تجديدنظرخواهى به شعبه 10 دادگاه عمومى تهران تقديم نموده است بعلت 
مجهول المكان بودن تجديدنظرخونده مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا تجديدنظرخوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف 10 روز بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست تجديدنظر خواهى و نسخه دوم را 

دريافت نموده و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين شعبه اعالم نمايند 
تهران  بهشتى  شهيد  مجتمع   10 شعبه  مديردفتر      110/154221

حقوقى  عمومى  دادگاه   207 شعبه   9509982163200548 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9509972163201400 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
اله    حشمت  فرزند  سامانى  رحمانى  فاطمه  خانم  وكالت  با  ديزل  سايپا  خواهان:شركت 
بارثاوا (حمل و نقل توانمند سراسرى)2. آقاى مجتبى  ياور سيد  خواندگان:1. شركت 
نورى فرزند خليل  خواسته ها:1. مطالبه وجه چك2. مطالبه خسارت دادرسى 3. مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات  ارجاع  از  تقديم داشته كه پس 
به  توجه  با  و  است  تشكيل  زير  كننده  امضا  تصدى  به  دادگاه  مقرر  وقت  در  قانونى 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.  
حكم دادگاه  در خصوص دعوى خانم فاطمه رحمانى سامانى وكالتا از شركت سايپا ديزل 
بطرفيت جناب مجتبى نورى و شركت ياور سيربارثاوا بخواسته صدور حكم بر محكوميت 
انضمام  به  چك  فقره  يك  استناد  به  ريال   2/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان 
پرداخت خسارت تاخيرتاديه و دادرسى به شرح دادخواست تقديمى چون داللت متن 
و ظهر يك فقره چك استنادى و گواهينامه عدم پرداخت بانكى مديونيت خواندگان در 
قبال خواهان محرز و مسلم است و نظر به مصونيت دعوى مطروحه از هرگونه تعرضى 
با استصحاب دين دعوى  لذا دادگاه  به خواندگان  قانونى وقت دادرسى  ابالغ  با وصف 
و 198  تجارت  قانون  مواد 310 و312  به  و مستندا  داده  ثابت تشخيص  را  خواهان 
و519 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون چك مصوب 76/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 2/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراى حكم و مبلغ 69/348/400 ريال 
بابت هزينه دادرسى به انضمام حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد واحد اجراى احكام مدنى نسبت به محاسبه خسارت 
تاخيرتاديه بر اساس نرخ شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى و وصول آن تا زمان 
قابل  ابالغ  از  روز پس  بيست  وظرف  غيابى  حكم ضادره  نمايد  مى  اقدام  حكم  اجراى 

واخواهى است.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   207 شعبه  رئيس              110/153152  

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به   كالسه پرونده:636/759/95 وقت 
خوانده:حسين  دانائى   خواهان:مرتضى  ساعت 16:00    رسيدگى:شنبه 1396/2/9 
تاجيك اكبرى  خواسته :مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 759 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور حوزه و بتجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى ميشود تا خوانده 
از تاريخ نشر آخرين 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 چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
تهران  15 م  اختالف  حل  شوراى   759 دفتر  مدير            110/153149  

اجرائيه  مشخصات محكوم له:عباس گودرزى  مشخصات محكوم عليه:محسن حسنعلى  
مربوطه  دادنامه  و شماره  به شماره  مربوطه  اجراى حكم  درخواست  به:بموجب  محكوم 
9509971075500194 محكوم عيه محكوم است به پرداخت مبلغ 41/800/000 
مبلغ  و   90/12/14 مورخ  ريال   20/000/000 مبلغ  كه  تاخيرتاديه  و  ريال 
21/800/000 ريال آن مورخ 89/9/14 لغايت اجراى حكم و مبلغ 667/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له هزينه اجرا و نيم عشر دولتى به عهده محكوم 

عليه مى باشد.
 110/153147               دبير شعبه 755 مجتمع شماره پانزده شوراى حل اختالف شهر تهران  

الدين  تاج  و  ناغى  عليرضا  خواندگان   طرفيت  به  دادخواستى  خانى   باغ  امير  خواهان 
شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  خودرو    پالك  بفك  الزام  خواسته  به  صادقى 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع 
ارجاع  بهشتى  تقاطع سميه  مجتمع قضايى شهيد  قرنى    تهران- خ شهيد  سپهبد  در 
و به كالسه 9509980226400829 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/2/16 
و ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 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.
110/154231                    منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران
اجراييه  محكوم له : مرتضى فالح شهرابى فرزند حسن  محكوم عليه : مرتضى صباغى 
فرزند محمد بنشانى مجهول المكان  محكوم به : بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
بشماره 9510090226404746 و شماره دادنامه 9509970226400770 محكوم 
عليه محكوم است بپرداخت مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 57/000/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
تا زمان وصول آن براساس نرخ تورم اعالمى بانك مركزى باستناد تبصره الحاقى بماده 
2 قانون صدور چك مصوب 76/3/10 و ماده واحده مصوب 77/9/21 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام كه توسط اجراى احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان و نيم عشر در 

حق دولت 
تهران  بهشتى  شهيد  مجتمع   4 شعبه  احكام  اجراى  مديردفتر         110/154229

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تبادل لوايح
تجديدنظر خواه آقاى اكبر باقرى ايل ذوله فرزند جمشيد دادخواستى به طرفيت تجديدنظر خوانده آقاى / 
خانم 1- هادى صيدى 2- عادل صيدى 3- شــكر صيدى 4- نادر صيدى نســبت به راى شماره در پرونده كالسه 
9500141 بخواسته تاييد فسخ قرارداد تقديم شعبه نموده به شماره 950055 مورخ 95/11/27 ثبت گرديده 
چــون آدرس تجديدنظر خوانده آقاى / خانم اســامى فوق الذكر نامعلوم اســت عليهذا وفــق ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود و به شما اخطار مى گردد از تاريخ نشر آگهى 
به مدت ده روز هر گونه جوابى داريد كتباً اعالم داشــته يا اينكه آدرس خود را  اعالم كه اخطاريه آدرس اعالمى 
ارسال گردد در غير اين صورت بعد از انقضاى مهلت مقرر در آگهى پرونده جهت رسيدگى به دادخواست تجديدنظر 

خواهى تجديدنظر خواه به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد. م الف/12333
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى كرمانشاه

متن آگهى
خواهان كامران يزدانبخش و ســميه محمودى دادخواستى به طرفيت خوانده روشنك آريان پور به خواسته 
مطالبه خســارت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 10 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمانشاه واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 95/692 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 96/1/29 و ساعت 8/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى 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. م الف/12332
مدير دفتر شعبه دهم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
شاكى جهاد كشاورزى استان كرمانشاه شكايتى عليه متهم محمد بزرگمهر مبنى بر سرقت تقديم دادسراى 
عمومى و انقالب كرمانشــاه نموده اســت كه پس از صدور كيفرخواست و صدور راى از شعبه 110 دادگاه كيفرى 
2 كرمانشاه جهت تجديدنظر خواهى به دادگاههاى تجديدنظر استان كرمانشاه ارسال و تحت كالسه ثبت و به اين 
شعبه ارجاع شده است وقت رسيدگى بتاريخ 1396/2/25 راس ساعت 9 براى پرونده تعيين شد طبق ماده 344 
قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه با توجه به مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در اين شعبه حاضر گردد در ضمن متذكر مى 

شود متهم حق داشتن وكيل در جلسه دادرسى را دارد. م الف/433
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

متن آگهى 
شاكى سيروان فيض شكايتى عليه متهم سيده معصومه حسينى بر سرقت تقديم دادسراى عمومى و انقالب 
كرمانشاه نموده است كه پس از صدور كيفرخواست و صدور راى از شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه جهت 
تجديدنظر خواهى به دادگاههاى تجديدنظر استان كرمانشاه ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است وقت رسيدگى 
بتاريخ 1396/2/26 راس ساعت 9 براى پرونده تعيين شد طبق ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به 
دستور دادگاه با توجه به مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در اين شعبه حاضر گردد در ضمن متذكر مى شود متهم حق داشتن وكيل در 

جلسه دادرسى را دارد. م الف/432
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

متن آگهى 
شاكى سيروان فيض شكايتى عليه متهم سيده نرگس حسينى بر سرقت تقديم دادسراى عمومى و انقالب 
كرمانشاه نموده است كه پس از صدور كيفرخواست و صدور راى از شعبه 110 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه جهت 
تجديدنظر خواهى به دادگاههاى تجديدنظر اســتان كرمانشــاه ارســال و تحت كالســه ثبت و به اين شعبه ارجاع 
شــده است وقت رســيدگى بتاريخ 1396/2/26 راس ســاعت 9 براى پرونده تعيين شد طبق ماده 344 قانون 
آيين دادرســى كيفرى و بنا به دســتور دادگاه با توجه به مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در اين شعبه حاضر گردد در ضمن متذكر مى 

شود متهم حق داشتن وكيل در جلسه دادرسى را دارد. م الف/431
مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى احضار متهم يونس حبيبى
در خصوص شــكايت حديث تولى و ... عليه يونس حبيبى با توجه به متوارى بودن مطابق ماده 387 و 388 
قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 تمام ايرادها و اعتراض هاى خود از قبيل مرور زمان ، عدم صالحيت ، 
رد دادرس ، ياقابل تعقيب نبودن عمل انتسابى ، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگى به ادله ديگر يا ادله جديد و كافى 

نبودن ادله و ... را ظرف 10 روز به دفتر دادگاه تسليم نماييد. م الف/434
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى احضار متهم احد پنهانه (پهنانه)
در خصوص شكايت حديث تولى و ... عليه احد پنهانه (پهنانه) با توجه به نامشخص بودن آدرس شما مطابق 
ماده 387 و 388 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 تمام ايرادها و اعتراض هاى خود از قبيل مرور زمان 
، عدم صالحيت ، رد دادرس ، ياقابل تعقيب نبودن عمل انتسابى ، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگى به ادله ديگر يا 

ادله جديد و كافى نبودن ادله و ... را ظرف 10 روز به دفتر دادگاه تسليم نماييد. م الف/435
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى اميرحسين نعمتى فرزند مســلم مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 951217 به اتهام رانندگى وسيله 
نقليه بدون گواهينامه جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 1396/02/09 ساعت 09 صبح در 
شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى 

صادر خواهد نمود. م الف/6159
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى جعفر اســدى فرزند - مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت صادره از 
دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالسه بايگانى شــماره 951220 به اتهام سرقت تعزيرى جهت 
دفاع از خود و شــركت در جلســه رسيدگى تاريخ 1396/02/09 ســاعت 10 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى 
دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عــدم حضور دادگاه غياباً رســيدگى و حكم مقتضى صــادر خواهد نمود. م 

الف/6160
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى مصباح نورى فرزند - مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت صادره از 
دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالسه بايگانى شــماره 951219 به اتهام تحصيل مال از طريق 
نامشــروع جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رســيدگى تاريخ 1396/02/10 ساعت 09 صبح در شعبه 106 
دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد 

نمود. م الف/6161
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى ســيف اله اكرميانمنش فرزند - مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت 
صادره از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالســه بايگانى شــماره 951218 به اتهام انتقال مال 
غير جهت دفاع از خود و شــركت در جلسه رســيدگى تاريخ 1396/02/10 ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه 
كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. 

م الف/6162
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
عوض اله براتى كيا داراى شناسنامه شماره 248 به شرح دادخواست كالسه 951095 از شوراى حل اختالف 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقاى ملك حسين براتى كيا بشناسنامه 92 در 
تاريخ 95/12/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- حبيب اله 
براتى كيا به ش ش 249 فرزند متوفى 2- ابراهيم براتى كيا به ش ش 37 فرزند متوفى 3- امير براتى كيا به ش 
ش 4220029095 فرزند متوفى 4- عوض اله براتى كيا به ش ش 248 فرزند متوفى 5- على حسين بدخشان 
صفت به ش ش 94 فرزند متوفى 6- بلقيس بدخشــان صفت به ش ش 95 فرزند متوفى 7- مرضيه بدخشــان 
صفت به ش ش 11 فرزند متوفى 8- صفيه غفارى روش به ش ش 4220043195 همسر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
دبير شعبه سوم شوراى حل اختالف ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطع باغ مشجر بمساحت 2156 مترمربع بشماره 208 فرعى از 86 اصلى واقع 
در چنار كه ذيل ثبت و صفحه 447 دفتر جلد 534 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 324953 بنام خانم زهرا 
زاهدى قدوسى صادر و تسليم گرديده است. سپس مرتضى لطيفى طبق وكالتنامه 5774-1395/9/24 از جانب 
وراث مالك مذكور نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشماره 4818 و 4817-
1395/11/20 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده 
است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به 
دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام 

متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4179
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه 
شماره بايگانى شعبه:940834- خواهان: خانم زهرا صباحى فرزند صدراله با وكالت آقاى عليرضا گيوه چين 
فرزند على عباس به نشــانى كاشــان ميدان امام حسين ساختمان سفير طبقه اول پالك 1- خوانده: آقاى عليرضا 
سميع زاده فرزند رضا به نشانى كاشان خ اميركبير خ سلمان ك سلمان نبش بهاران 12 مغازه ظروف يكبار مصرف 
فعالً مجهول المكان ، خواسته: طالق به درخواست زوجه ، گردشكار: دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست خواهان خانم 
زهــرا صباحى فرزند صدراله با وكالت آقــاى عليرضا گيوه چين فرزند على عباس به طرفيت خوانده آقاى عليرضا 
ســميع زاده فرزند رضا به خواســته صدور حكم به احراز شــرايط اعمال وكالت در طالق با اين توضيح كه خواهان 
خواسته خود را منجزا صدور حكم به احراز شرايط اعمال وكالت در طالق به لحاظ تحقق بندهاى يك و هشت اعالم 
نموده است دادگاه با بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده به شرح دادخواست خواهانها و ضمائم آن از جمله كپى 
مصدق سند نكاحيه شماره 7881 تنظيمى در دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 12 حوزه ثبت كاشان رابطه زوجيت 
دائم بين طرفين دعوى به موجب عقد نكاح دائم محرز دانســته و با توجه به اصرار زوجه بر طالق و اظهارات وى و 
وكيل ايشان مبنى بر اينكه «در سال 1391 به عقد يكديگر درآمده ايم ليكن همسرم از دى ماه سال 1392 در 
حالى كه سه ماهه باردار بوده ام زندگى مشترك را ترك نموده و تاكنون مراجعه به منزل مشترك نداشته و هيچ 
نفقه اى در اين مدت پرداخت ننموده و در اين خصوص حكم قطعى صادر شــده » و با عنايت به محتويات پرونده 
ى استنادى به كالسه 935870 اجراى احكام كيفرى كه حكايت از محكوميت زوج به تحمل شش ماه حبس تعزيرى 
به اتهام ترك انفاق زوجه و نيز پرداخت سه ميليون ريال جزاى نقدى بدل از حبس تعزيرى به نفع دولت بعلت بزه 
تهديد جانى زوج نسبت به زوجه دارد و با عنايت به مفاد دادنامه شماره 9401361 مورخ 94/10/15 صادره از 
شــعبه دوم حقوقى كاشــان كه حكايت از محكوميت زوج به پرداخت نفقه زوجه از تاريخ 92/8/3 لغايت سال 94 
دارد و با عنايت به اظهارات شهود زوجه كه مويد ادعاى وى در خصوص ترك زندگى مشترك از سوى زوج مى باشد 
و نظر به تحقيقات محلى انجام شــده از ســوى مرجع انتظامى كه مويد ترك زندگى مشــترك از سوى زوج مى باشد 
و نظر به مجهول المكان بودن زوج و دعوت وى به جلســه رســيدگى از طريق انتشــار آگهى در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــار و عدم حضور زوج در جلسه رســيدگى و عدم ارسال اليحه دفاعيه فلذا دادگاه تحقق شرط 8 (ترك 
زندگى مشــترك بدون عذر موجه از ســوى زوج) از شرايط ضمن نكاح عقد را محرز دانسته و نظر به اينكه سعى و 
تالش داوران دادگاه در اصالح ذات البين و ادامه و استمرار رابطه زوجيت موثر واقع نشده است و با كسب نظر 
قاضى مشاور دادگاه خانواده و مستنداً به مواد 34 و29 و28 و27و 16و 37 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و 
مواد 1119 و 1129 و 1130 و تبصره ماده 1134 قانون مدنى دادگاه حكم به احراز شرايط اعمال وكالت در طالق 
صادر و اعالم مى نمايد تا زوجه پس از قطعيت دادنامه در فرجه قانونى به يكى از دفاتر رســمى طالق مراجعه و با 
انتخاب نوع طالق كه در ما نحن فيه بعلت بذل يك ربع سكه از كل مهريه از نوع خلع مى باشد خود را مطلقه نمايد در 
ضمن دادگاه تحقق شرط 1 (استنكاف شوهر از پرداخت نفقه زوجه به مدت 6 ماه و عدم امكان الزام وى به تاديه) 
از شروط ضمن عقد نكاح را با عنايت به استعالم انجام شده از شعبه دوم دادگاه حقوقى كاشان كه حكايت از عدم 
صدور اجرائيه داشــته محرز ندانسته و به استناد مفهوم ماده 33 قانون حمايت خانواده مدت اعتبار حكم مذكور 
براى تسليم به دفتر رسمى طالق شش ماه پس از تاريخ ابالغ راى قطعى يا انقضاء مهلت فرجامخواهى مى باشد به 
موجب ماده 30 چنانچه از حضور در دفترخانه امتناع ورزد سردفتر نماينده در اجراى صيغه طالق مى باشد (رعايت 
شــرايط اجراى صيغه طالق بر عهده مجرى صيغه طالق خواهد بود و به اســتناد ماده 31 قانون مذكور ارائه گواهى 
پزشــكى قانونى در خصوص وجود جنين يا عدم آن براى ثبت طالق الزامى مى باشــد ضمناً در خصوص حقوق مالى 
زوجه بدين ترتيب تعيين تكليف مى گردد كه در خصوص مهريه با عنايت به عند المطالبه بودن مهريه و اينكه زن به 
مجرد عقد مالك مهريه ى مى گردد و مستنداً به ماده 1082 و 1257 قانون مدنى دادگاه حكم به محكوميت زوج به 
پرداخت مابقى سكه تمام بهار آزادى (سه چهارم سكه تمام بهار آزادى) و پرداخت هزينه يك سفر حج تمتع و يك 
سفر عمره مفرده و يك جلد كالم اله مجيد و مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال وجه رايج به نرخ روز صادر و اعالم 
مــى نمايــد و زوجه و وكيل وى اعالم نموده اند در خصوص نفقــه معوقه و مالقات فرزند مطابق دادنامه 941149 
مورخ 94/5/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقى كاشان حكم صادر شده است كه مطابق آن اقدام و در اين 
پرونده ادعايى ندارد زوجه و وكيل وى اعالم نموده اند در خصوص نفقه فرزند مشترك بنام برديا كه دو ساله مى 
باشد جداگانه اقدام نموده اند جهيزيه تحويل زوجه بوده و ادعايى ندارند و نيز زوجه و وكيل وى اعالم نموده اند در 
خصوص اجرت المثل ايام زندگى مشترك ادعايى ندارند و حضانت فرزند مشترك بنام برديا 2 ساله مطابق قانون 
تا سن 7 سالگى به عهده مادر مى باشد راى صادره غيابى ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در همين 

شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
 دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به
 كالسه پرونده: 1391/966/95- وقت رسيدگى: 96/2/4 ساعت 9/00 صبح – خواهان: سعيد ابوحمزه 
با وكالت سيد حسن حسينى بصير - خوانده: ميثم موالئى، خواسته: مطالبه وجه چك - خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه - ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يكماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم مى شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/ 7274
مدير دفتر شعبه 966 دادگاه عمومى شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره ابالغنامــه: 9510102522104077 شــماره بايگانــى شــعبه: 950994 خواهــان :آقاى عماد 
ســتاريان فرزنــد احمد  ســاكن :قــم زنبيل آباد بلوار فردوســى بعد از خ امام ســجاد ســاختمان عدالت ط اول 
خوانده:آقاى محمد باقر ســپهرى فرزند منصور ساكن مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه دو فقره چك به مبلغ 
47/411/400 ريال بانضمام كليه خســارت تاخير تاديه و كليه هزينه هاى دادرســى در تاريخ 1395/12/4 
خواهان فوق دادخواســتى حقوقى  به طرفيت خوانده: فوق به شــرح خواســته فوق الذكربه  شعبه 21 شوراى 
حل اختالف شهرســتان قم تقديم كه به شــماره 9509982522100994 ثبت و براى روز 96/3/23 ساعت 
17:30 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت. وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم 

رساند. بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفترشعبه 21 شوراى حل اختالف شهرستان قم – بيگدلى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره ابالغنامه: 9510102522104075 شماره بايگانى شعبه: 950993 خواهان :آقاى عماد ستاريان 
فرزند احمد  ساكن :قم زنبيل آباد بلوار فردوسى بعد از خ امام سجاد ساختمان عدالت ط اول خواندگان:آقايان 
1-دولتعلــى خليلى اصل 2-حســينعلى فرضيان  ســاكن هردو مجهول المكان خواســته: مطالبــه وجه يك فقره 
چــك بــه مبلغ 70/000/000 ريال بانضمام كليه خســارت تاخيــر تاديه وكليه هزينه هاى دادرســى در تاريخ 
1395/12/4 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى  به طرفيت خواندگان: فوق به شــرح خواســته فوق الذكربه  
شــعبه 21 شوراى حل اختالف شهرستان قم تقديم كه به شــماره 9509982522100993 ثبت و براى روز 
96/3/23 ساعت 17 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است. وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه 

حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفترشعبه 21 شوراى حل اختالف شهرستان قم - بيگدلى

                                                                 آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9510462522300202 شــماره بايگانى شــعبه: 950686 خواهان:زينب رشنو 
خوانده:ســتاره گل فشــان خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/6/24 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواسته فوق  به شــعبه 23 تقديم كه به شماره 5950998252230068 ثبت و براى 
روز 1396/4/31 ســاعت 9  صبــح وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهــول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى  مراتب 
يــك نوبــت در يكــى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكــور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت 
اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا 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 23 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره درخواســت : 9510462523300327 شــماره پرونــده: 9509982523301237 خواهــان 
:جــواد براتى خوانده:داود جهانگيرى خواســته: اثبات مالكيت در تاريــخ 1395/12/9خواهان فوق به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم  تقديم كه به شماره 
951246 ثبت وبراى روز 1396/5/1 ساعت 9  صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى 
مدنــى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر 
آگهى جهت اعالم آدرس  ودريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا 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 33 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره درخواست : 9510462523300342 شماره پرونده: 9509982523300895 خواهان :عبد 
اله پزشــكى خوانده:محســن حيدرى خواســته: اثبات مالكيت در تاريــخ 1395/9/23خواهان فوق به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه 33 تقديم كه به شماره 950903 ثبت وبراى روز 1396/5/17 
ســاعت 10:30  صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجــه به 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 نشر آگهى جهت اعالم آدرس  ودريافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه 

حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت : 9510462522600011 شماره پرونده: 9509982522600548 خواهان:روح 
اهللا كوليوند خوانده:ســعيد راعى خواســته: مطالبــه وجه در تاريخ 1395/12/16 خواهان فوق دادخواســتى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 26 تقديم كه به شماره 950548 ثبت و براى 
روز 1396/1/30 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكــى از جرايد كثيراالنتشــارآگهى مــى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس 
و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در 
اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى اســت در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد 

نمود.
دفتر شعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست: 9510462523200266 شماره پرونده: 9509982523201299 خواهان:محمد 
امير حليمى فرزند محمد عيسى خوانده:سجاد بيگى  خواسته: مطالبه وجه4 فقره چك  به مبلغ 173/835/000 
ريال بانضمام كليه خســارت تاخير تاديه ازتاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم قطعى وهزينه دادرســى درتاريخ 
1395/11/23 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 32 
تقديم كه به شــماره 951311 ثبت وبراى روز 1396/4/18 ســاعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 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 آدرس ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
يا 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 قم، خيابان ايستگاه راه آهن، مجتمع شوراى حل اختالف، طبقه دوم، 

شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محدثه قشقايى

اخطاريه دفترخانه
جنــاب آقــاى مهدى رجوانى همســر شــما(زوجه شــما ) در تاريــخ 95/12/22در دفترخانــه طالق 137 

فريدونكنار مطلقه به طالق  خلع نوبت اول شد.م/الف
سردفتر طالق 137 فريدونكنار-مسعود واحدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت : 9510462522600013 شــماره پرونــده: 9509982522600545 خواهان:روح 
اهللا كوليونــد خوانده:عباس غضنفرى خواســته: مطالبه وجــه در تاريخ 1395/12/16 خواهان فوق دادخواســتى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 26 تقديم كه به شماره 950545 ثبت و براى روز 
1396/1/30 ســاعت 10:30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايدكثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم 

رساند. بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 26 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت : 9510462522600015 شــماره پرونــده: 9509982522600546 خواهان:روح 
اهللا كوليوند خوانده:مختار صحبت زاده خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/16 خواهان فوق دادخواســتى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 26 تقديم كه به شماره 950546 ثبت و براى روز 
1396/1/30 ســاعت 11:30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايدكثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم 

رساند. بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 26 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت : 9510462522600012 شــماره پرونــده: 9509982522600547 خواهان:روح 
اهللا كوليوند خوانده:على ايمانى كلســتان خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/16 خواهان فوق دادخواستى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 26 تقديم كه به شماره 950547 ثبت و براى روز 
1396/1/30 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايدكثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. 

بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 26 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست : 9510462522600014 شماره پرونده: 9509982522600544 خواهان:روح اهللا 
كوليوند خوانده:سليمان على پور كلستان خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/12/16 خواهان فوق دادخواستى 
حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 26 تقديم كه به شماره 950544 ثبت و براى روز 
1396/1/30 ساعت 11 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايدكثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. 

بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 26 حقوقى  شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
 شــماره ابالغنامه : 9510102522402086 شــماره بايگانى شــعبه : 950540خواهان: ايمانعلى يوسفى 
جهرقانى خوانده:محمد فرجى گلستان خواسته: مطالبه وجه درتاريخ 1395/12/9 خواهان فوق دادخواستى حقوقى 
به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 24  حقوقى تقديم كه به شماره  2400538950998252 
ثبت و براى روز 1396/2/6 ساعت 9  وقت رسيدگى تعيين گرديده است. و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايدكثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم 

رساند. بديهى است در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه  24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت: 9510462520100086 شــماره پرونده: 9509982520100663 خواهان:حجت 
طاهرى نسب فرد خوانده: على آمره بزچلوئى وحميد مشايخى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/11/18 خواهان 
فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه يك تقديم كه به شماره 950663 
ثبت و براى روز 1396/2/4 ساعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند ازتاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 
بهم رســاند. بديهى اســت در صورت عدم حضور،دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم، خيابان 

ايستگاه راه آهن، مجتمع شوراى حل اختالف، طبقه اول، شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – امير ساالر دريائى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره درخواســت: 9510462524100313 شــماره پرونده: 9509982524100735 خواهان : بانك 
صادرات با وكالت وحيد بخشــنده خواندگان:محمد شــبانى قمى فرزند حســين ومحمد مهدى رفيعى فرزند محمود 
خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395/10/12 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته 
فوق به شــعبه  تقديم كه به شــماره 950737 ثبت وبراى روز 1396/2/16 ساعت 8:30 وقت رسيدگى تعيين 
گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 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 آدرس ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا 
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 41 شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره درخواست: 9510462524100307 شــماره پرونده: 9509982524100854 خواهان : پژمان 
قاســمى نژاد به نشــانى قم پرديســان انتهاى بلــوار آزادى خ فقاهت ك 5 مجتمع ريحانه النبــى واحد بى 4 خوانده 
:محسن مصطفوى صرمى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به 
شرح خواسته فوق به شعبه  41 تقديم كه به شماره 950856 ثبت وبراى روز 1396/3/22 ساعت 9:30 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا 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 41 شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره درخواســت: 9510462524100303 شــماره پرونــده: 9509982524100785 خواهان : 
بانك مهر اقتصاد با وكالت ســيد محمد رضا برقعى به نشــانى قم شــاه ابراهيم شــهردارى منطقه 2 بانك مهر 
اقتصاد خواندگان :روح اله اسدى فرزند محمد على ورضا خواستان فرزند محمد ومحمد مختارى فرزند على اكبر 
خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1395 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق 
به شــعبه  41 تقديم كه به شــماره 950787 ثبت وبراى روز 1396/4/4 ساعت 8:30 صبح  وقت رسيدگى 
تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
خواندگان مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى است در 

صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 41 شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره ابالغنامه : 9510102512907721 شماره بايگانى شعبه: 950636 خواهان محب الـله قائم پناه 
دادخواســتى به طرفيت خوانده ســيد امير حسين محمدى به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو (يك دستگاه 
خودرو به پالك 16 735د 36 ومطالبه خســارات دادرســى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان قم 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان قم واقع در قم، خيابان ســاحلى، جنب 
زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اول، شعبه نهم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به كالسه 
9509982512900554  ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/2/23 و ســاعت 11 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. قم، خيابان ســاحلى، جنب 

زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم،طبقه اول- شعبه نهم دادگاه عمومى(حقوقى)
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – محمد رضا اشرفيان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
 9509982523201264 پرونــده:  شــماره   9510462523200290 درخواســت:  شــماره 
خواهان:ابراهيم بيطرفان فرزند قاسم خوانده: ابوالفضل محمدى فرزند داود خواسته: مطالبه وجه1 فقره چك  
به مبلغ 100/000/000 ريال بانضمام كليه خســارت تاخير تاديه وهزينه دادرســى درتاريخ 1395/11/16 
خواهــان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته مطالبه وجه به شــعبه 32 تقديم كه به 
شــماره 951276 ثبت وبراى روز 1396/3/31 ســاعت 10:30صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است وبا 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند 
از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا 
در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه 
غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود قم، خيابان ايستگاه راه آهن، مجتمع شوراى حل اختالف، طبقه دوم، 

شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محدثه قشقايى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت: 9510462523200281 شماره پرونده: 9509982523201392خواهان:هادى 
ابوطالبى نادر فرزند مهدى خوانده:مهدى معينى كربكندى فرزند محمد خواســته: اثبات مالكيت وتنفيذ بيع به 
مبلغ 10/000/000 ريال والزام به تنظيم ســند رســمى يك خط موبايل به شماره 09123250231 به مبلغ 
10/000/000 ريال بانضمام جبران خســارات وارده وهزينه دادرســى درتاريخ 1395/12/7 خواهان فوق 
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته اثبات مالكيت خط موبايل به شعبه 32 تقديم كه به شماره 
951404 ثبت وبراى روز 1396/5/8 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است وبا توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى 
مدنــى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر 
آگهى جهت اعالم آدرس ودريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا 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 قم، خيابان ايســتگاه راه آهن، مجتمع شــوراى حل اختالف، طبقه دوم، شــعبه 32 

حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم 
دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محدثه قشقايى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره ابالغنامه : 9510102513209052 شــماره بايگانى شــعبه: 950764 خواهــان: حبيب نعمتى 
دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان خانــم فاطمه بيگدلى آذرى وقدســى بيگدلــى آذرى به خواســته الزام به 
تنظيم ســند رســمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان  شهرســتان قم نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 12 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان قم واقع درقم - خيابان ســاحلى- جنب زندان ساحلى – دادگاه 
هــاى حقوقــى شهرســتان قــم – طبقــه همكــف – شــعبه دوازدهــم دادگاه عمومى(حقوقى)ارجاع وبه كالســه 
9509982513200647 ثبت گرديده ووقت رســيدگى آن 1396/2/3 و ساعت 10:00 تعيين شده است. 
بــه علت مجهول المكان بودن خواندگان ودرخواســت خواهان وبه تجويزماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودســتوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خواندگان/متهم پس از نشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم رادريافت و دروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردد. قم - خيابان ساحلى- جنب 

زندان ساحلى – دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم – طبقه همكف – شعبه دوازدهم دادگاه عمومى(حقوقى)
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 12دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم –حاجى حميدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره ابالغنامه: 9510102512407551 شــماره بايگانى شــعبه: 950762 خواهان : شركت سهامى 
بيمه ســينا (ســهامى عام )به مديريت عاملى آقاى امين شــيركانى با وكالت آقاى عليرضا اصغرى دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقاى عزيز اله نظرى فرزند خانش  به خواسته مطالبه وجه چك به مبلغ 1/200/000/000 ريال 
ومطالبه خسارت دادرسى ومطالبه خسارت تاخير تاديه دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم واقع در قم، خيابان ساحلى، جنب 
زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم، طبقه اول، شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) ارجاع و به 
كالســه 9509982512400674 ثبــت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/3/2 ســاعت 10 صبح تعيين 
شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويزماده73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى 
شــود تا خوانده پس ازنشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردد. 
دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقى قم –جعفر زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
درخصوص دعوى خوانده مجتبى باقرى ف قاسم آگهى تعيين وقت رسيدگى به شماره كالسه 3/525/95 
و وقت رســيدگى به تاريخ 96/1/21 ســاعت 11 صبح  به ثبت رســيده و در جريان رســيدگى مى باشد بدين 
وسيله در راستاى اعمال ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به وسيله درج در روزنامه كثيراالنتشار به خوانده 
مجهول المكان يادشده ابالغ مى شود تا در تاريخ فوق  جهت رسيدگى در  شعبه سوم شوراى حل اختالف عباس 

آباد حاضر شويد.عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف عباس آباد

                                                                 آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره ابالغنامه: 9510102516107080 شماره بايگانى شعبه: 950938 خواهان /شاكى سيد رضى 
الدين موســوى نقيب فرزند مير اســمعيل با وكالت آقايان مصطفى شاهمردى ورضا محيسن آئيدى دادخواستى 
بــه طرفيت خوانده/متهم پرويز احمد گل فرزند محمد به خواســته مطالبه وجه بابــت ...(مطالبه اصل وكاركرد 
وجه سرمايه گذارى )به مبلغ000/ 298/000 ومطالبه خسارات دادرسى ومطالبه خسارت تاخيرو تاديه تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان قــم نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان قم واقع در قم، خ  ســاحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم، طبقه همكف، 
اتــاق 355 ارجــاع و به كالســه 9509982516100680 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/2/3 و 
ســاعت 9:00  تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان/شاكى و 
بــه تجويزماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه  مراتب 
يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشــر آگهــى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت  
مقررفوق جهت رســيدگى حاضر گردد. قم، خ  ســاحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاههاى حقوقى شهرستان قم، 

طبقه همكف اتاق 355  
منشى دادگاه حقوقى شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – حميد كريمى جوقى

آگهى
شــماره پرونده 9509982513400721 شــماره بايگانى شــعبه 950806 آگهى ابالغ وقت دادرسى و 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم به خواندگان مجهول المكان: 1- ســعيد فتحى فرزند حسين 2- خانم طاهره 
كنــكاورى فرزند رحمه اله خواســته مطالبه وجــه بتاريخ 95/12/4 خواهان بانك ملت دادخواســتى به طرفيت 
خواندگان فوق به شــرح خواســته به اين شــعبه تقديم نموده كه جلســه رســيدگى براى مورخ 1396/2/27 
ســاعت 10 صبح تعيين گرديده اســت كه با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان فوق، حســب درخواســت 
وكيل خواهان و موافقت دادگاه و مســتندا به ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت و در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود – شما مى توانيد از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم به دفتر اين دادگاه واقع در قم خيابان ساحلى – جنب زندان ساحلى – دادگاه 
هاى حقوقى شهرســتان قم – طبقه همكف، شــعبه چهاردهم مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 
دادگاه حضور بهم رســانيد. بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. 
دفتر شعبه چهاردهم دادگاه حقوقى شهرستان قم – نبى زاده

آگهى
شــماره بايگانــى شــعبه 950609 نظر بــه اينكه تجديدنظرخواه ســيد رضــا نجفى اردبيلى دادخواســت 
تجديدنظرخواهــى بــه طرفيت خوانــدگان طاهره ضيائى بيگدلــى – فاطمه ضيائى بيگدلــى – محمد رضا ضيائى 
بيگدلــى – زهــرا ضيائــى بيگدلــى – محمد مهــدى ضيائى بيگدلــى – محمد تقى ضيــا بيگدلــى – محمد ضيائى 
بيگدلى و نرگس ضيائى بيگدلى نســبت به دادنامه 9509972512801299 صادره از شــعبه هشتم دادگاه 
عمومــى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان قم واقع در قــم – خيابان ســاحلى – جنب زندان ســاحلى – دادگاه 
هــاى حقوقى شهرســتان قم – طبقه اول – شــعبه هشــتم دادگاه عمومــى (حقوقى) تقديم نموده و به كالســه 
9509982512800514 ثبــت گرديــده به علت مجهول المكان بودن خوانده گان و درخواســت خواهان و به 
تجويز ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 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 نســخه ثانى دادخواســت تجديدنظرخواهى را دريافت و ظرف مهلت 10 روز هر گونه پاســخى در اين 
خصوص دارند به اين شــعبه ارائه واال وفق مقررات پرونده به همين نحو جهت رســيدگى به دادگاه تجديدنظر 
ارســال خواهد شــد. قم – خيابان ســاحلى – جنب زندان ســاحلى – دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم – طبقه 

اول – شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان قم – مسعود علمى

آگهى
شــماره پرونــده 9309982512500796 شــماره بايگانــى شــعبه 930825 آگهــى تبــادل لوايــح 
تجديدنظرخواهى به 1- محمد 2- عباس 3- احمد 4- على 5- حسين 6- محمود 7- رضا 8- منيره 9- مهدى 
10- اميرحســين شــهرت همگى ولى 11- منصوره شــيخ االســالمى 12- فاطمه آزادگان 13- منصوره ادنانى 
همگى مجهول المكان در خصوص تجديدنظرخواهى برجعلى ترابى چينى بالغى به طرفيت شما نسبت به دادنامه 
شــماره 9509972512501473 صادره از اين شــعبه (شــعبه پنجم دادگاه حقوقى قم) و با توجه به مجهول 
المكان بودن تجديدنظرخواندگان فوق الذكر حســب درخواســت تجديدنظرخواه و موافقت دادگاه مســتندا به 
مــاده 73 ق.آ.م مراتــب يك نوبــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود، تجديدنظرخواندگان 
مذكور مى تواند ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى جهت اعالم آدرس و تحويل نســخه ثانى دادخواست 
تجديدنظرخواهــى و ضمائــم به دفتــر دادگاه واقع در خيابان ســاحلى جنب زندان ســاحلى دادگاه هاى حقوقى 
شهرستان قم طبقه اول شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى مراجعه و اليحه دفاعيه به خود را تقديم نمايند. در 
غير اينصورت پرونده با همين كيفيت جهت رســيدگى به تجديدنظرخواهى به دادگاه تجديدنظر ارســال خواهد 

شد. بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى قم – عليرضا سلمانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين جعفرى ورزنه فرزند ســلمان داراى شناســنامه شــماره 3 به شــرح دادخواســت به كالسه 
953605ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان 
افســر كمالى اردكانى به شناســنامه شماره 204 در تاريخ 1394/6/28 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حســين جعفرى ورزنه فرزند سلمان ش ش 3 نسبت 
با متوفى فرزند 2- على جعفرى ورزنه فرزند ســلمان ش ش 3186 نســبت با متوفى فرزند 3- حميده جعفرى 
ورزنه فرزند ســلمان ش ش 76 نســبت با متوفى فرزند 4- فاطمه جعفرى ورزنه فرزند ســلمان ش ش 984 
نســبت با متوفى فرزند 5- اعظم جعفرى ورزنه فرزند ســلمان ش ش 168 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا 
جعفرى ورزنه فرزند ســلمان ش ش 725 نسبت با متوفى فرزند 7- اكرم جعفرى ورزنه فرزند سلمان ش ش 
14143 نسبت با متوفى فرزند 8- سلمان جعفرى ورزنه فرزند عبدالحسين ش ش 613 نسبت با متوفى زوج 
9- فاطمه زهرا هاتفى اردكانى فرزند اكبر ش ش 149 نسبت با متوفى مادر. 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 حميد جعفرى ورزنه فرزند على داراى شناســنامه شــماره 7435 به شــرح دادخواســت به كالســه 
953601 از اين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
فاطمــه جمالى ورزنه به شناســنامه شــماره 31 در تاريخ 1391/4/28 در اقامتگاه دائمــى خود را فوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حميد جعفرى ورزنه فرزند على ش ش 7436 نسبت با 
متوفى فرزند 2- احمد جعفرى ورزنه فرزند على ش ش 7435 نســبت با متوفى فرزند 3- ابوالفضل جعفرى 
ورزنه فرزند على ش ش 219 نســبت با متوفى فرزند 4- اصغر جعفرى ورزنه فرزند على ش ش 220 نسبت 
بــا متوفــى فرزند 5- محمود جعفرى ورزنه فرزند على ش ش 7427 نســبت با متوفى فرزند 6- محمد جعفرى 
ورزنــه فرزنــد على ش ش 159 نســبت با متوفــى فرزند 7- مهدى جعفــرى ورزنه فرزند علــى ش ش 272 
نســبت با متوفى فرزند 8- حســين جعفرى ورزنه فرزند على ش ش 1566 نسبت با متوفى فرزند 9- اقدس 
جعفــرى ورزنه فرزند على ش ش 64 نســبت با متوفــى فرزند 10- نرگس جعفرى ورزنــه فرزند على ش ش 
171 نســبت بــا متوفى فرزند 11- اشــرف جعفــرى ورزنه فرزند على ش ش 481 نســبت بــا متوفى فرزند. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى 

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


