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آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتى 
شهرستان محمودآباد

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصــوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كــه در هيات موضوع مــاده يك قانون 
مذكور مستقر درواحد ثبتى شهرستان محمودآباد مورد رسيدگى و تصرف مالكانه و بالمعارض 

آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد . 
قريه چاكسر پالك 15 اصلى بخش 2

1372 فرعى عبداهللا حاجى تبار فيروزجايى فرزند قربانعلى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 548/91 مترمربع خريدارى با واسطه از عليرضا يوسفى 

172 فرعى از 865 فرعى ســهراب خســروى فرزند امان اهللا  نســبت به ششــدانگ يك 
قطعــه زميــن با بناى احداثى بــه مســاحت 1611/50 مترمربع كه متقاضى خود مالك رســمى 

مشاعى مى باشد 
قريه مالكال پالك 16 اصلى بخش 2

3530 فرعى ولى اهللا رحمتى فرزند حسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 2161/05 مترمربع خريدارى با واسطه از جان بابا رمضانى 

3530  فرعى نبى رحمتى فرزند حسين  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 2161/05 مترمربع خريدارى با واسطه از جان بابا رمضانى 

قريه مزرعه درويش آباد پالك 16 اصلى بخش 2
3531 فرعى از 54 فرعى ســكينه صداقت فرزند محمد تقى  نســبت به ششــدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 153/76 مترمربع خريدارى با واسطه از يحيى عباسى
قريه سرخ رود پالك 35 اصلى بخش 2

2869 فرعى رقيه فرجى فرزند كاظم  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 789/50 مترمربع خريدارى با واسطه از هدايت فرجى

2870 فرعى مســعود نانواكنارى فرزند مرادعلى  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 120/45 مترمربع خريدارى با واسطه از مصطفى صمدزاده

2871 فرعى آيدين شــاهرخى فرزند امير نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 206/99 مترمربع خريدارى با واسطه از عبداهللا اسدزاده

قريه وزرامحله پالك 37 اصلى بخش 2
148 فرعى شــهربانو رضائى فرزند على اكبر نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 178/30 مترمربع خريدارى با واسطه از امامقلى رضايى
قريه سرخ رود پالك 6 اصلى بخش 2

1860فرعى از 40  فرعى فتانه كى پور فرزند مرادعلى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 120/70 مترمربع كه خود متقاضى مالك رسمى مشاعى مى باشد 

قريه سنگ كتى پالك 1 اصلى بخش 10
49 فرعى امير هوشــنگ پرهون فرزند على نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 896/60 مترمربع خريدارى با واسطه از رمضانعلى آستا
50 فرعى منيژه صاحب الفعول فرزند محمد حســين  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

با بناى احداثى به مساحت 334/50 مترمربع خريدارى با واسطه از غالمعلى رستمى نيا 
قريه عشق آباد پالك 3 اصلى بخش 10 

19 فرعى زهره زهدى فرزند غالمحســين  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 301/70 مترمربع خريدارى با واسطه از قلى دارابى

قريه ترسياب پالك 10 اصلى بخش 10
878 فرعــى بهروز كوه زاد فرزند حســن نســبت به ششــدانگ يك قطعه زميــن با بناى 

احداثى به مساحت 242/91 مترمربع خريدارى با واسطه از عزت اهللا ايمانى 
قريه حربده پالك 12 اصلى بخش 10

446 فرعى ســميرا ماه زاده فرزند مصطفى  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 324/15 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد 

قريه آهومحله پالك 13 اصلى بخش 10
3410 فرعى مهرداد فالح آملى فرزند نوراهللا  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 170/60 مترمربع خريدارى با واسطه از حبيب اهللا صالحى
قريه سوراخ مازو پالك 14 اصلى بخش 10

2878 فرعى اســماعيل حاجى آقا پور عمران فرزند قاســم  نســبت به سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 118/40 مترمربع خريدارى با واسطه 

از حسين رضوى
2878 فرعى ربابه موالئى فرزند محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى به مساحت 118/40 مترمربع خريدارى با واسطه از حسين رضوى
2892 فرعى ســيد رســول رســولى فرزند سيد ابراهيم نسبت به ششــدانگ يك قطعه 

زمين با بناى احداثى به مساحت 280/87 مترمربع خريدارى با واسطه از سيد آقا رسولى 
قريه سيلركال پالك 18 اصلى بخش 10 

426 فرعى فاطمه عرب على دوستى فرزند عزيزاهللا  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 364/20 مترمربع خريدارى با واسطه از على اصغر نورانى

قريه گيلرد پالك 27 اصلى بخش 10
22 فرعى حسن لطيفى خيرآبادى فرزند على كوثر  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى كه مقدار 100/5 ســير مشــاع از 240 سير عرصه آن وقف مى باشد به مساحت 

198/55 مترمربع خريدارى با واسطه از مهدى كوچكى گليرد
قريه خشت سر پالك 45 اصلى بخش 10

53 فرعــى عبدالكريم خادمى فرزند احمد  نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 370 مترمربع خريدارى با واسطه از غالمحسن مهدى پور

537 فرعى الهه قطان فرزند رضا  نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 508/42 مترمربع كه نيم دانگ مشــاع از عرصه آن وقف مى باشــد خريدارى با 

واسطه از رحمان سلطانى 
قريه خشت سر پالك 4 اصلى بخش 10 

62 فرعى از 5 فرعى هادى حســينى فرزند محمد  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 4750/50 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد 

قريه محمودآباد شرقى پالك 47 اصلى بخش 10 
3006 فرعــى فرحنــاز اعرابى فرزند على  نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 104/70 مترمربع خريدارى با واسطه از على روحى 
3008 فرعى پرويز خســروى محمودآبادى فرزند موســى  نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زميــن بــا بناى احداثى به مســاحت 779/60 مترمربع كه متقاضى خود مالك رســمى مشــاعى 

مى باشد 
3009 فرعــى از 553 فرعــى كبــرى منفرد فرزند شــعبانعلى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعــه زمين با بناى احداثى به مســاحت 380/30  مترمربع خريدارى با واســطه از محمد على 

نجفدرى
3010 فرعــى رضا محمدى فرزند جبرييل نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 250/39 مترمربع خريدارى با واسطه از قربان روحى
3012 فرعى ســيده خورشيد ميرتبار درزى فرزند ســيد صادق نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 199/70 مترمربع خريدارى با واسطه از محمد مختارى

قريه اورطشت 17 اصلى بخش 11
21 فرعى ســپيده عابدى كفشــگرى فرزند محمد  نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مســاحت 199/70 مترمربع كه يك دانگ و نيم مشــاع از عرصه آن وقف مى 

باشد خريدارى با واسطه از قاسم موسوى
قريه علمده غربى آباد 22 اصلى بخش 11

404 فرعى سيد ربابه داداش پور فرزند على اكبر  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 501/32 مترمربع خريدارى با واسطه از غالمعلى محمدى

قريه بيشه كال 23 اصلى بخش 11
835 فرعى از 413 فرعى حســين فدوى فرزند عباســعلى  نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 168/85 مترمربع كه نيم دانگ مشاع از عرصه آن وقف مى 

باشد خريدارى با واسطه از حسين امانى 
قريه درياسر پالك 25 اصلى بخش 11

815 فرعى از 119 فرعى محمود فرهت ثابت فرزند معصومعلى  نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 79/28 مترمربع خريدارى با واسطه از مهدى لواسانى

816 فرعى از 94 فرعى ســعيده ســعيدى فرزند عيسى  نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 200 مترمربع خريدارى با واسطه از سيد حسن ميرهادى 

قريه كلمرز پالك 26 اصلى بخش 11
344 فرعى اعظم برگ گل فرزند حبيب نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 334/70 مترمربع خريدارى با واسطه از بنياد علوى جانبازان و مستضعفان
قريه متوريج پالك 30 اصلى بخش 11

1437 فرعى از 13 فرعى فاطمه بخشــنده فرزند حســن  نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 271/15 مترمربع خريدارى با واســطه از صديقه گشتاسبى 

و صغرى اسالمى 
148 فرعى كبرى دســت پاك فرزند عيســى نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 310 مترمربع خريدارى با واسطه از رضا وليپور
1438 فرعى نجيبه دســت پاك فرزند عيسى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 310 مترمربع خريدارى با واسطه از رضا وليپور 
1439 فرعــى اميــر درســتى نجــف آبادى فرزند محمود نســبت به ســه دانگ مشــاع از  
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 195/70 مترمربع كه متقاضى خود مالك 

رسمى مشاعى مى باشد 
1439 فرعــى علــى درســتى نجف آبــادى فرزند محمود نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 15/70 مترمربع كه متقاضى خود مالك 

رسمى مشاعى مى باشد 
 قريه جوركال پالك 34 اصلى بخش 11

326 فرعى الهه جعفرى فرزندجمشيد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى 
به مساحت 212مترمربع خريدارى با واسطه از مهدى نجف پور 

قريه پالوژده عليا پالك 35 اصلى بخش 11
221 فرعى از 214  فرعى محمد مســلمى فرزند رحمت  نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 5136 مترمربع كه متقاضى خود مالك رسمى مشاعى مى باشد 
، لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و مــاده 13 آييــن نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و 
محلى /  كثيراالنتشــار منتشــر و در روستاها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع 
به اراى اعالم شــده اعتراض داشته باشــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و از تاريخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم  ورســيد اخذ نمايند 
معترض بايد ظرف يك ماه  از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه 
عمومــى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحويــل دهد كه در اين 
صــورت اقدامات ثبت موكول بــه ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى كه اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل ارائه 
نكند اداره  ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نيست بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه قانون مذكور در مورد قسمتى از 
امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشــده واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه 
حــاوى تحديد حــدود مراتب در اولين آگهى نوبتى و تحديد حــدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد 
حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد. تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/2/12 نوبت 

دوم : 1396/2/27.م/الف
فرهاد آقابابايى – رئيس ثبت اسناد و امالك محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
حســب دادخواست حميد خاتم به طرفيت سوســن فياض و شهرزاد پرورش مبنى بر ايفاى تعهد و تنظيم 
سند رسمى، جلسه رسيدگى در تاريخ 96/4/1 ساعت 11 برگزار مى گرد.ضمنا يك نسخه ضمائم و دادخواست 

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

آگهى ابالغ اجراييه صادر شده در شعبه سوم شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المكان 
كالســه پرونده:3/119/95 رأى صادرشده براســاس دادنامه شــماره 577-95/8/22 خواهان:بانك 
انصار با وكالت خانم مريم امينى خواندگان:1-معصومه حشــمتى ف غنى2-حســنى بيگ زاده ف احمد خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت  رسيدگى به حوزه سوم شهرى شوراى حل اختالف مجتمع 
شــهيد بهشــتى رامسر ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده كه منجر به صدور رأى و بر همين اساس 
شــورا حكم بر محكوميت خواندگان براســاس دادنامه به شماره دادنامه شماره 577-95/8/22  صادر نموده 
كه منجر به صدور اجراييه گرديد. براساس اين حكم محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 60,000,000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى 1,435,000 ريال و پرداخت 
خســارت تاخيــر و تاديــه لغايت اجراى حكــم در حق خواهان كــه به علت مجهــول المكان بــودن خواندگان ،به 
درخواســت خواهان و دســتور شورا و تجويز ماده 73 آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 

كثيراالنتشار آگهى مى گردد. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-ابراهيم اشتياقى

اجراييه
ش پ : 3/119/95 محكوم له: بانك انصار با وكالت مريم امينى به نشــانى تنكابن خ اميركبير ســاختمان 
اميركبير ط 3 واحد 6 محكوم عليه ها:1-معصومه حشممتى2-حســنى بيگ زاده –مجهول المكان به موجب رأى 
شــماره 577-95/8/22 شــعبه سوم شوراى حل اختالف رامســر كه قطعيت يافته محكوم عليه ها محكوم اند 
به پرداخت مبلغ 60,000,000 ريال بابت اصل خواســته و نيز پرداخت كليه خســارات دادرسى اعم از هزينه 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررســيد چك لغايت اجراى حكم در حق خواهان (محكوم 
لــه)+ پرداخت نيم عشــردولتى در حق محكوم عليه ها مى باشــد. به اســتناد ماده 19 آييــن نامه اجرايى ماده 
189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعــى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين 
اخطــار اجرايــى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-ابراهيم اشتياقى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده آقاى رامين بكتاش
شماره بايگانى پرونده: 950902- خواهان اداره كل راه و شهرسازى استان اردبيل به سرپرستى محبوب 
حيدرى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى رامين بكتاش به خواســته 1- تقاضاى صدور حكم بر محكوميت 
خوانده بر خلع يد از قطعه 2 تفكيكى باقى مانده از قطعه 130 تفكيكى از پالك 332 فرعى از يك اصلى واقع در 
بخش ســه اردبيل (مقوم به 11/000/000 ريال) 2- و قلع و قمع بنا و مســتحدثات (مقوم به 3/100/000 
ريال) به انضمام خسارات دادرسى و حق الوكاله نمايندگان حقوقى بر اساس ماده واحده قانون اجازه پرداخت 
حق الوكاله به نمايندگان قضائى مصوب 1344/10/12 تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اردبيل نموده اند 
كه جهت رســيدگى به شعبه نهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردبيل واقع در اردبيل شهرك 
كارشناســان ساختمان دادگاههاى عمومى وانقالب اردبيل ارجاع و به كالسه پرونده 9509980404900653 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى به روز دوشــنبه 1396/04/12 ســاعت 13 ظهر تعيين شــده اســت به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
و درخواست خواهان 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 در اين دادگاه حاضر گردند.
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان اردبيل

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: عباس جندقيان مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: شــركت باريج اسانس با 
وكالت محبوبه عباســى به نشــانى تهران شــهرك آزادى ميدان نبى اكرم خ امام صادق پــالك 22 ايران زمين ، 
محكوم به: به موجب راى شــماره 417/95 تاريخ 95/11/27 حوزه 7 شــوراى حل اختالف شهرســتان كاشان 
( به موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 1/370/000 ريال هزينه دادرســى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه نشــر آگهى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد لغايت وصول طبق 
نرخ شاخص اعالى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه خواهد شد در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى 
راى صادره غيابى اســت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه 
مكلــف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم بــه بدهد يا مالى 
معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد 

صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

دادنامه
شــماره پرونــده: 625/95 ، شــماره دادنامه:468/95 ، تاريخ رســيدگى: ... - بتاريــخ 95/12/16 در 
وقت فوق العاده جلســه شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل اســت 
پرونده كالســه 625/95 تحــت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى 
را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت باريج 
اســانس با مديرعاملى خانم الله حجازى با وكالت خانم محبوبه عباســى به طرفيت آقاى محمد حسين شهريارزاده 
فرزند محمدرضا به خواســته مطالبه وجه به ميزان 72/161/600 ريال موجب يك فقره چك به شــماره هاى 
374060 مــورخ 94/6/30 عهــده بانك رفاه كارگران شــعبه مركزى كرمان به انضمام خســارات دادرســى و 
خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى 
و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارسال 
ننمــوده و دليلــى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون 
از هرگونــه تعــرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبــرى از انكار و ترديد باقى مانده انــد فلذا بنا به مراتب 
فــوق و با عنايت به گواهى عــدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از 
ناحيه خوانده / امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده 
1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل ســند در عين حال نظر به اينكه وجود/ اصل ســند /تجارى فوق 
االشــعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و نظر 
به قاعده اســتصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 
قانــون شــوراهاى حل اختالف مصــوب ســال 1394 و مــواد 1324-1321-1286-1284-1258-1257 
قانــون مدنى و مــواد 310-311-314 تجارت و مــواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م 
و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانــون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 72/161/600 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/944/040 ريال بابت خســارات دادرســى (هزينه هاى دادرســى و ورودى 
دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواســت و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى و 
پرداخت خســارت تاخير تاديه وجه سند / تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 94/6/30 تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى 
نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت 

واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: 622/95 ، شماره دادنامه:470/95 ، تاريخ رسيدگى: ... - بتاريخ 95/12/16 در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه 622/95 تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت باريج اســانس با 
مديرعاملى خانم الله حجازى با وكالت خانم محبوبه عباسى به طرفيت آقاى رامين مرادى فرزند عزيز به خواسته 
مطالبه وجه به ميزان 143/713/600 ريال موجب 4 فقره چك به شــماره هاى 685968 مورخ 94/11/10 
بــه مبلــغ 42/914/080 ريال و 685990 مورخ 94/9/30 به مبلغ 42/914/080 ريال و 476799 مورخ 
94/5/30 مبلــغ 28/942/720 ريــال و 476700 مــورخ 95/6/28 به مبلــغ 28/942/720 ريال عهده 
بانك ســپه به انضمام خســارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى 
/ اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) در جلسه 
دادرســى حضــور نيافته و اليحه دفاعيه ارســال ننمــوده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمــه خود به نحوى از 
انحــاء قانونى ارائه ننمــوده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از 
انــكار و ترديــد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع 
بــودن خواهــان در دعوى مطروحه و صــدور ان از ناحيه خوانده / امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) 
و نظــر بــه اصل صحت و صدور اســناد و مدلول مــاده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل ســند در 
عيــن حــال نظر به اينكه وجود/ اصل ســند /تجارى فوق االشــعار در يد خواهان داللت بر ظهــور بر بقاء دين و 
اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى 
اعضاء محترم شــوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و 
مــواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانــون مدنى و مــواد 310-311-314 تجارت و مواد 
194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م و مــاده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 
قانــون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه 
خوانــده را به پرداخت مبلغ 143/713/600 ريال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 3/842/840 ريال 
بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به 
دادخواست و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجوه اسناد / تجارى مستند 
دعوى از تاريخ سررســيد چك ها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى كه حين االجرا 
محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: 624/95 ، شماره دادنامه:469/95 ، تاريخ رسيدگى: ... - بتاريخ 95/12/16 در وقت 
فوق العاده جلســه شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه 625/95 تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت باريج اســانس با 
مديرعاملى خانم الله حجازى با وكالت خانم محبوبه عباســى به طرفيت آقاى ســيد محسن امام زاده فرزند سيد 
جمال به خواســته مطالبه وجه به ميزان 50/872/800 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 668239 مورخ 
94/7/16 عهده بانك كشــاورزى شــعبه آزادگان اهواز به انضمام خســارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با 
عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اســناد تجارى و اينكه خوانده دعوى 
عليرغم ابالغ قانونى (نشــر آگهى) در جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه ارســال ننموده و دليلى بر 
پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و 
ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا به مراتب فوق و با عنايت به گواهى 
عــدم پرداخــت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از ناحيه خوانده / امضاى آن 
از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار 
حاكم بر امضاى ذيل سند در عين حال نظر به اينكه وجود/ اصل سند /تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت 
بر ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشــته و نظر به قاعده اســتصحاب دين و 
توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصوب ســال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 311-310-

314 تجــارت و مــواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م و مــاده واحده قانون استفســاريه 
تبصــره الحاقــى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون 
خســارت قابل مطالبه خوانــده را به پرداخت مبلــغ 50/872/800 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
1/392/000 ريال بابت خســارات دادرسى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست 
و تصديق منضمات به دادخواســت و حق الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه 
ســند / تجارى مســتند دعوى از تاريخ سررســيد 94/7/16 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل / 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 7 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى مهدى پور ابراهيم به شناســنامه شــماره 45116 به شــرح دادخواست به كالســه 26/96 از اين 
شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هدايت پور ابراهيم بشــماره 
شناســنامه 576 در تاريــخ 95/12/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- بتول رحمانى فرزند ماشااله به ش ش 468 همسر 2- مهدى پور ابراهيم فرزند هدايت 
بــه ش ش 45116 -3- زهرا پــور ابراهيم به ش ش 550 فرزند هدايت (فرزنــدان متوفى والغير) . اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

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

آگهى مزايده مال غيرمنقول
شماره مزايده: 139604303124000036- بانك اقتصاد نوين شعبه سعدى اردبيل باستناد قرارداد 
داخلى شماره 1-65372-1201-90/9/20 و 1-4416063-165-1201-80/5/13 جهت وصول طلب 
خــود عليه آقايان شــاهين غياثى راد و مهناز نقدعلى پور و منصور باقرى اردبيليــان مبادرت به صدور اجرائيه 
نموده كه پس از تشــكيل پرونــده هاى اجرايى به كالســه 9200484 و 9300455 و طبق محتويات پرونده ، 
عمليات اجرايى پيگيرى ، مورد بازداشــت اصل و مازاد مقدار 37 شــعير از 96 شــعير ششدانگ پالك بشماره 
7422/4 اصلى بخش 2 اردبيل بانضمام كليه متعلقات و منضمات شــرعيه و عرفيه به حدود اربعه زير: شــماالً 
پى است بطول 10 متر به باقيمانده 7422 اصلى ، شرقاً پى به پى بطول 15/90 متر به شماره سه فرعى ، جنوباً 
پى اســت بطول 9/75 متر به كوچه بن بســت ،  غرباً پى به پى بطول 15/40 متر بشماره 5 فرعى كه در صفحه 
81 دفتر 426 بنام آقاى شــاهين غياثى راد ثبت و ســند صادر گرديده به نشــانى اردبيل خيابان خاتم النبيين 
كوچه شهيد اسفنديارى پالك يك كه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى محل موصوف عبارتست از يكباب 
ســاختمان شامل همكف مسكونى قديمى و مخروبه بمساحت 63 مترمربع داراى ديوار باربر و سقف طاق ضربى 
و و در قســمت ديگر انبارى بمســاحت 34/50مترمربع احداث شــده و داراى درب ورودى ماشين رو از كوچه 
بوده ولى درب ورودى به ســاختمان تخريب و خالى از ســكنه و فاقد بهره بردارى مى باشد و داراى آب و برق و 
گاز مى باشد و عرصه ملك بمساحت 154/35 مترمربع بوده كه با توجه به عقب نشينى صورت گرفته مساحت 
باقيمانده 130/76 مترمربع مى باشــد كه مقدار عقب نشــينى از سند كسر نشــده و با وضع موجود مغاير مى 
باشد كه با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در كارشناسى به مبلغ 645/000/000 ريال برآورد شده است كه 
در روز شنبه مورخه 96/4/3 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت اردبيل واقع در بزرگراه شهدا 
مابين فلكه ججين و ميدان قدس جنب تاالر ميالد از طريق مزايده فروخته خواهد شــد مزايده از مبلغ مذكور 
در فوق شــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشــته باشد فروخته خواهد شد فروش نقدى است هرگاه روز 
تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده تشــكيل خواهد شــد طالبين مى 
توانند در ساعات ادارى جهت كسب اطالعات بيشتر به اجراى ثبت اردبيل به نشانى باال مراجعه و خريداران نيز 
مى توانند در وقت مقرر در محل مزايده حاضر و در جلسه مزايده شركت نمايند و چنانچه مورد مزايده زائد بر 
مبلغ در آگهى فروخته شــود نســبت به مازاد حق مزايده و ساير هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد 
شــد در ضمن بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهرداى و آب و برق و گاز مشخص نشده در صورتيكه از اين باب 
تا روز مزايده بدهى داشته باشد طبق مقررات از برنده مزايده وصول خواهد شد و نيز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختى بابت هزينه اى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد تنظيم سند انتقال موكول 

به ارائه مفاصا حسابهاى دارايى و شهردارى و غيره ... خواهد بود.
رئيس اجراى اسناد رسمى اردبيل

آگهى حصر وراثت  
خانــم زهرا ملكى ف على به شــرح درخواســتى كــه به شــماره 113/96 ش ح  اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان مهرى عطارى ف اســماعيل ت ت 
1340/9/5 ش ش 68 صــادره  تنكابن در تاريخ 93/1/17 در شهرســتان تنكابن بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-زهرا ملكى ت ت 1313/7/12 ش ش 2568 ف على- مادر متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

گواهى حصر وراثت
آقاى اســمعيل رجبى به شماره شناسنامه 826 به شــرح دادخواست به كالسه 199/2/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان حبيب رجبى به شماره شناسنامه 494 
در تاريخ 92/2/20 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- اسمعيل رجبى فرزند 
حبيــب بــه ش ش 826 صــادره از دماوند فرزند متوفى 2- ســاره رجبى فرزند حبيب بــه ش ش 4 صادره از 
دماوند فرزند متوفى 3- محمد رجبى فرزند حبيب به ش ش 666 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- رمضان 
رجبى فرزند حبيب به ش ش 4 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- رعنا ذوالقدرى آرو فرزند فرامرز به ش ش 
474 صادره از دماوند همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/3527
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / وفا امان الهى وفائى مالك / مالكين يك نيم دانگ مشــاع از 3 دانگ مشاع 
از شــش دانگ مشــاع پالك ثبتى 74/21 واقع در قريه كوهان به نشــانى خيابان عظيمى موضوع سند/ اسناد 
مالكيت شــماره 108010 صادره به تاريخ 88/3/3 متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه/مسيل/نهر .... در 
داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات 
جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از 
كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار 
آگهى به امور آب دماوند به نشانى گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى باشگاه وليعصر (عج) مراجعه نمايند. 
بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شركت آب منطقه اى تهران (امور 
آب ...) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/3529- تاريخ 

انتشار نوبت اول:96/2/28- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/3/6
 اداره امور آب دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: مهدى رجبى فرزند شكراله به نشانى كاشان خ 22 بهمن كوچه بلنديان ، 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: سميه سادات قريشى نژاد فرزند سيد حسن مجهول المكان ، مشخصات 
نماينــده يــا قائم مقام قانونى محكوم لــه/ محكوم عليه: مريم كريمى پناه فرزند ماشــاء اله به نشــانى اصفهان 
كاشان كاشان خ شهيد بهشتى ساختمان فارابى واحد7 وكيل مهدى رجبى 2- حسن مزروعى فرزند على اكبر به 
نشــانى اصفهان كاشان كاشان خ شهيد بهشــتى جنب داروخانه طبرسى ساختمان پزشكان فارابى واحد 5 وكيل 
مهدى رجبى ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9509973659200667 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ سيصد و چهل ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
دادرســى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست 
به مبلغ 10825000 ريال و حق الوكاله وكالى انتخابى به مبلغ 11400000 ريال) و پرداخت خســارت تاخير 
تاديه وجوه اســناد تجارى مســتند دعوى از تاريخ هاى سررســيد تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك 
مركزى كه حين االجرا محاســبه و تعيين مى شــود در حق محكوم له ضمناً دادنامه غيابى و هزينه اجرا به عهده 
محكوم عليه مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
مدير دفتر شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: فاضل شيرزادى نيا فرزند على – شغل آزاد – به نشانى كرمانشاه ميدان جمهورى به 
طرف جمهورى به طرف ترمينال اسالم آباد كوچه طالقانى پالك 30- مشخصات محكوم عليه: سعيد صفايى فرزند 
احمد – شغل نظامى- مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1089 مورخ 95/10/19 شوراى حل 
اختالف شعبه 30 كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه عمومى كرمانشاه – قطعيت حاصل كرده است محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت 1- مبلغ بيســت ونه ميليون و شــصت و نه هزار ريال 2- نيم عشر دولتى وفق 

مقررات اجراى احكام محاسبه گردد.
 شوراى حل اختالف شعبه 30 كرمانشاه

متن آگهى
پرونده كالســه 9509985457200764 شــعبه 2 شوراى حل اختالف شهرســتان چابهار تصميم نهايى 
شــماره 9609975457200025- خواهان: آقاى عارف كمالى فرزند سعيدى به نشانى سيستان و بلوچستان 
چاه بهار زيباشــهر مجتمع مســكونى تامين اجتماعى بلوك 104 پالك 8- خواندگان: 1- آقاى ســعيد شاد فرزند 
حســن 2- آقاى محمدامين محمدى فرزند فقير محمد همگى به نشــانى ، خواســته ها: 1- اعســار از پرداخت 
هزينه دادرسى 2- الزام به تنظيم سند (راى دادگاه) در خصوص دادخواست آقاى عارف كمالى فرزند سعيدى 
بطرفيت خواندگان 1- ســعيد شــاد فرزند حســن 2- محمد امين محمدى فرزند فقير محمد بخواسته الزام به 
تنظيم و انتقال ســند خودرو ســوارى سمند سورن مدل 1391 به شــماره پالك ايران 95-377ج65 مقوم به 
يكصد ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى شورا بدواً نسبت به اخذ مشخصات وضعيت آخرين مالك خودرو 
مبادرت به اســتعالم از معاونت محترم پليس راهور شهرســتان چابهار واحد شــماره گذارى نموده كه در پاسخ 
واصل شــده به شــماره 9413/96/11 مورخه 1396/02/11 آقاى محمد امين محمــدى بعنوان مالك اعالم 
گرديده اســت شــورا پس از تعيين وقت رسيدگى مالحظه مى نمايد خواندگان عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگى 
حضور ندارند عليهذا شــورا پس از بررســى مجموع اوراق و محتويات پرونده عدم تكذيب از ســوى خواندگان 
و اينكه دفاعى ايرادى نســبت به خواســته ابراز ننموده لذا شــورا دعواى خواهان را محمول به صحت و ثابت 
تشــخيص داده و مستنداً به مواد 10و219و220 قانون مدنى و ماده 198 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى 
حكــم به محكوميت خواندگان الزام به تنظيم و انتقال ســند خودرو شــماره انتظامــى ايران 95-377ج 65 در 
مراجع ذيصالح در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيســت روز پس از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شورا و پس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى شهرستان چابهار مى باشد. م الف/39
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ماه شــيرين رخشــانى نســب فرزند حاجى محمد بشناســنامه 859 حوزه 
روســتائى راميان به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 960096 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جليل نهتانى فرزند گل احمد بشناسنامه 3611156302 
صــادره زاهــدان در تاريــخ 1395/12/23 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود حيات گفته و ورثــه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصر اســت به 1- متقاضيه با مشــخصات فوق (مــادر متوفى) اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور يك نوبت آگهى مى گــردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامــه اى از متوفى 
نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف/658
 قاضى حل اختالف شماره 2 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ســيد ابوالحســن موســوى مطهر داراي شناســنامه شــماره 2232 به شــرح دادخواســت به كالسه 
113/112/96ح از اين حوزه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد 
اصغر موسوى مطهر به شناسنامه شماره 7 در تاريخ 95/12/6 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفي منحصر است به:  1- سيد ابوالحسن موسوى مطهر به ش ش 2232 پسر متوفى 2- سيد 
جالل موسوى مطهر به ش ش 5244 پسر متوفى 3- سيد على اكبر موسوى مطهر به ش ش 2231 پسر متوفى 
4- ســيد محمد رسول موســوى مطهر به ش ش 11 پسر متوفى 5- سيد جواد موسوى مطهر به ش ش 5842 
پســر متوفى 6- سيد محسن موسوى مطهر به ش ش 5843 پسر متوفى 7- سيده فاطمه موسوى مطهر به ش 
ش 973 دختر متوفى 8- سيده اكرم موسوى مطهر به ش ش 974 دختر متوفى 9- سيده محدثه موسوى مطهر 
به ش ش 541 دختر متوفى 10- ســيد معصومه موســوى مطهر به ش ش 6 دختر متوفى 11- حمايل بيرامى 
به ش ش 3 همســر دائمى متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و  يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف 

يك ماه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/159
رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ

متن آگهى
در پرونده كالســه 960022 اين شــعبه فرهاد كارخانــه فرزند مرادعلى به اتهــام كالهبردارى از طريق 
انتقال مال غير نسبت به سرويس رستم آبادى تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن 
در اجراى مقرارت ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكــه خواهان / خواهانها شــمس اله رحمانى قزاآنى ، دادخواســتى به خواســته ابطــال مبايعه 
نامــه ، تنفيــذ قرارداد مالى بــه طرفيت قوام باالئى قمصرى ، ناصر احســنى قمصرى ، محترم احســنى قمصرى 
، مولود احســنى قمصرى ، محمدعلى حســين آبادى دادگسترى كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه ششم 
دادگاه حقوقــى به كالســه 950514 ثبــت و براى روز 96/4/24 ســاعت 10/30 صبح/ظهر وقت رســيدگى 
تعييــن گرديده از آنجا كه خوانده / خواندگان مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده/ نامبردگان ابالغ كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه 
حاضر شوند ضمناً نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم حضور دادگاه 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد. 
دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى كاشان

متن آگهى 
مجتمــع دادگاه هــاى كيفرى دو شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواســت صادره بــراى متهم دانيال 
ســرابى فرزند نور مراد به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج تقاضاى كيفر نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 109 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 
9509988322301435 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن و ســاعت 09/00 تعيين شــده اســت به علت 
مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/475
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

متن آگهى
در پرونده كالسه 9509988321401101/ ك 109 بموجب دادنامه شماره 9609978313200117 
مورخ 1396/02/17 صادره از شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه خانم افسانه خسروى فرزند 
قاســم به اتهام توهين به پرداخــت يك ميليون ريال جزاى نقدى غياباً محكوم گرديده اســت راى صادره ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/473
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالسه 9509988323900544/ ك 109 بموجب دادنامه شماره 9609978313200116 
مورخ 1396/102/17 صادره از شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه آقاى فردين ياورى فرزند 
بهروز به اتهام مشــاركت در ســرقت به تحمل يكســال حبس و 5 ضربه شــالق غياباً محكوم گرديده است راى 
صادره ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/474
مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالسه 960022 اين شعبه محمد كارخانه فرزند مرادعلى به اتهام كالهبردارى از طريق انتقال 
مال غير نســبت به سرويس رســتم آبادى تحت تعقيب قرار گرفته اســت با عنايت به مجهول المكان بودن در 
اجراى مقرارت ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى 
گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

متن آگهى
در پرونده كالسه 941483 اين شعبه همايون نجفى ديبا فرزند عيسى به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى 
و توهين از طريق فحاشــى و ورود به عنف به منزل نســبت به تورج نور بخش تحت تعقيب قرار گرفته اســت با 
عنايت به مجهول المكان بودن در اجراى مقرارت ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
داديار شعبه 2 داديارى عمومى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

آگهى ابالغ دادخواست بدوى و وقت رسيدگى
خواهان آقاى محسن جعفريان دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت خوانده آقاى باب اله لطفى تحت 
كالسه 96/ ح 71/2 تقديم شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه به نشانى آيت اله سعيدى روبروى 
ايران خودرو ديزل خيابان سديد خيابان صاحب الزمان نموده است كه وقت رسيدگى به تاريخ 96/4/7 ساعت 
15/30 تعيين گرديده اســت لذا به تجويزماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب از طريق نشــر آگهى به 
خوانده ابالغ مى گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 2 حقوقى شــوراى حل اختالف چهاردانگه ضمن اعالم 
بنشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست بدوى و ضمائم را دريافت و نســبت به حضور در جلسه رسيدگى و 

دفاع از خود اقدام نمايند.م الف/301
مدير دفتر شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به شماره بايگانى شعبه 960027
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى بدينوســيله به آقاى ســام صولت شهبازى فرزند محمد 
حســن ابالغ مى گردد حســب شــكايت آقاى مهدى كريمى  عليه شــما داير بر آدم ربايى و غيره پرونده كالســه 
960027 به شــعبه 19 دادگاه كيفرى يك اســتان تهران مســتقر در اسالمشــهر ارجاع و وقت رسيدگى براى 
روز ســه شــنبه مورخ 1396/04/13 ســاعت 10 صبح تعيين شــده اســت لذا مراتب يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار آگهى و به نامبرده ابالغ مى گردد در وقت مقرر فوق جهت دفاع از اتهام انتسابى در جلسه دادگاه 

حضور يافته در غير اينصورت دادگاه مطابق مقررات رسيدگى خواهد نمود. م الف/281
مدير دفتر شعبه 19 دادگاه كيفرى يك استان تهران مستقر در اسالمشهر

آگهى احضار متهم شماره بايگانى شعبه 960024
نظــر بــه اينكــه آقــاى آرميــن حاجــى بودبــان فرزنــد رمضانعلــى متولــد 1369/10/2 با شــماره ملى 
2670063586 به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول از طرف اين بازپرســى تحت تعقيب اســت و ابالغ 
احضاريه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اســت بدينوســيله در اجراى ماده 174 قانون 
آيين دادرســى در امور كيفرى به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در شعبه چهارم بازپرسى 
دادســراى عمومى و انقالب اسالمشهر جهت پاســخگوئى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 

از يك ماه از تاريخ انتشار اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف/282
بازپرس شعبه چهارم دادسراى اسالمشهر

آگهى احضار متهم شماره بايگانى شعبه 950562
در پرونده كالسه 950562 اين شعبه آقاى وحيد جراحى فرزند نصراله به اتهام خيانت در امانت (تخلف 
در امــر حمــل و نقــل كاال) تحت تعقيب قرار گرفته اســت با عنايــت به مجهول المكان بــودن متهم و در اجراى 
مقررات ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه  حاضر گردد بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهدآمد . م الف/283
داديار شعبه داديارى شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اسالمشهر

آگهى احضار متهم شماره بايگانى شعبه 950220
در پرونده كالســه 950220 اين شــعبه رضا باقرى به اتهام سرقت گوشــى تلفن تحت تعقيب قرار گرفته 
اســت با عنايت به مجهــول المكان بودن متهم و در اجــراى مقررات ماده 115 قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومــى وانقــالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در اين شــعبه  حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

بعمل خواهدآمد . م الف/284
داديار شعبه داديارى شعبه هشتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اسالمشهر

قرار تامين خواسته
به تاريخ 96/2/23 ، شــماره قرار: 71- كالسه پرونده: 96/ح57/2- مرجع رسيدگى: حوزه دوم حقوقى 
شــوراى حل اختالف چهاردانگه، خواهان: محســن جعفريان به نشانى آيت اله سعيدى بعد از پل آزادگان نرسيده 
به چهاردانگه روبروى شركت آجر سفال نمايشگاه محسن ، خوانده: باب اله لطفى مجهول المكان ، خواسته: صدور 
قرارتامين خواســته ، گردشــكار خواهان بشرح باال بطرفيت خوانده دادخواستى بخواسته فوق اقامه ودرخواست 
رســيدگى و صدور قرارتامين خواســته به اســتناد (مدارك موجود در پرونده) را نموده اســت كه پس از قبول 
دادخواســت و ثبت به كالســه فوق حــوزه در وقت فوق العاده بتصــدى امضاء كنندگان زيــر و در حضور / غياب 
/ خواهان – خوانده تشــكيل با بررســى اوراق پرونده بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى شــود (قرار تامين 
خواســته) نظر به اينكه خواهان با تقديم درخواســت تقاضاى صدور قرار تامين خواســته و قبض سپرده شماره 
300472/10440/000 نموده اســت چون اركان و شــرايط درخواســت فراهم مى باشــد لذا شورا به استناد 
ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 قانون آيين دادرســى مدنى قرار تامين خواســته معادل مبالغ 
52/200/000 ريــال از امــوال خوانــده / خوانــدگان متضامناً/ بالمناصفه به اســتثنا مســتثنيات دين تا پايان 
رســيدگى صــادر و اعــالم مى دارد اين قرار پس از ابــالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابــل اعتراض در اين حوزه 

مى باشد. م الف/302
مدير دفتر حوزه دوم شوراى حل اختالف چهاردانگه

آگهى ابالغ
شماره بايگانى شعبه 960096- مشخصات ابالغ شونده حقيقى: فرشاد كله هوئى فرزند شرفعلى به نشانى 
كرمانشاه كرمانشاه ، تاريخ حضور: 1396/03/27 شنبه ساعت 08/00 محل حضور كرمانشاه ديزل آباد زندان 
مركزى ، تاريخ حضور: 1396/03/27 ســاعت حضور: 08/00- در خصوص شــكايت گزارش عليه شــما داير بر 
قدرت نمايى و اخالل در نظم عمومى در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حاضر شــويد نتيجه عدم 
حضور تصميم نهايى دادگاه ميباشد. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك 
انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام ميشود بنابراين ضرورى است نسبت 
به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد .*چنانچه جهت ورود به سامانه 
، حســاب كاربرى (شناســه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و 

در صورت عدم دسترسى به دفتر خدمات قضايى به اين واحد مراجعه نماييد. م الف/464
رئيس شعبه 113 دادگاه كيفرى 2 كرمانشاه

متن آگهى 
خواهان / شاكى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با مديريت عاملى محمد حسين نظرى توكلى با وكالت مع الواسطه 
ســيد جعفر ميرصناعى دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم هادى دوست محمدى ، محمد على صباغيان ، مريم 
پاك زاديان ، خورشيد خراسانى به خواسته مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان شهرستان ســمنان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان واقع 
در اســتان سمنان ، شهرستان ســمنان بلوار قدس خيابان شهداى دادگسترى كدپســتى 3514689155 تلفن 
30-33351025 (كد023) ارجاع و به كالســه 9609982310500019 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1396/3/31 و ســاعت 10/00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده / متهم و درخواســت 
خواهان / شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس از نشر 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 رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان طاهره گواهى

آگهى مالحظه وقت رسيدگى
بدينوســيله به خانم معصومه مقدســى فرزند رحم خدا ابالغ ميگردد كه خانم ليال مقدسى فرزند رحم خدا 
دادخواســتى بطرفيت شــما بخواسته خلع يد تقديم داشــته كه پس از ارجاع به شــماره 950226 ح اين شعبه 
ثبــت و نامبــرده توضيح داده كه خوانده (معصومه مقدســى) مجهول المكان مى باشــد لذا بــا تقاضاى خواهان و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود كه براى پرونده فوق وقت رسيدگى 
1396/3/31 ســاعت 9/30 تعيين شــده است لذا از نامبرده (خانم معصومه مقدسى) دعوت مى شود در تاريخ 

فوق در جلسه دادگاه حاضر شوند.
دفتر شعبه پنجم محاكم عمومى (حقوقى) بروجرد

متن آگهى
خواهان ذاكر درخشــيده دادخواســتى به طرفيت پيام محمدى به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك به اين 
شــورا ارائه و به كالسه 950144 شــعبه اول شــوراى حل اختالف چابهار ثبت و براى مورخه 96/4/10 ساعت 
10/30 صبح وقت رســيدگى تعيين شــده اســت لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
وانقالب درامور مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار كشــور آگهى مى شــود تا خوانده از طريق آگهى ظرف مدت 
يكماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 
وقت مقرر فوق الذكر جهت رسيدگى در شورا حاضر شود در غير اينصورت غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ 

خواهد شد و چنانچه بعداً نياز به نشر آگهى باشد يك نوبت و مدت آن ده روز مى باشد.م الف/40
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى بمساحت 98/44 مترمربع بشماره 2228 فرعى از 
2 اصلى واقع در دماوند كه ذيل ثبت و صفحه 101 دفتر جلد 53 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 065823 
بنام خانم فاطمه راهجو صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء 
شــهود در ذيل آن بشــماره 5056و5055-1396/2/10 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى است كه 
ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشــده مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك 
فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از 
تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله 
باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات 
خــوددارى شــود در غيــر اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيــت المثنى به نام متقاضى صادر و تســليم 

خواهد شد. م الف/3528
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهدى شــاپورى نژاد دادخواســتى به خواسته اعالم بطالن معامله به شرح دادخواست 
به طرفيت محمدعلى دولت خواه به دادگســترى كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه هفتم دادگاه حقوقى 
بــه كالســه 951156 ثبت و براى روز 96/4/3 ســاعت 8/30 صبح  وقت رســيدگى تعييــن گرديده از آنجا كه 
خوانــده فوق الذكــر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان 
مى توانند تا قبل از جلســه رسيدگى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه 
نماينــد. انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده و در صورت عدم حضــور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد 

خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

دادنامه
پرونده كالسه 9509985500600191 شوراى حل اختالف شماره 6 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان 
تصميــم نهايى شــماره 9509975500600818- خواهان: آقاى على بزى فرزند محمد به نشــانى زاهدان خ 
فاضلى خ نبوت 14 ســمت چپ درب 15- خواندگان: 1- آقاى ناصر رهدار فرزند بديل به نشــانى سيســتان 
و بلوچســتان زاهدان پشــت مصال قصابى ناصر رهدار 2- آقاى غالمرضا غالمى به نشــانى زاهدان زيباشــهر خ 
سهروردى كوچه 15- خواسته: مطالبه وجه به انضمام كليه خسارات قانونى (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى 
علــى بــزى فرزند محمد بطرفيت آقايان 1- ناصر راهدار فرزند بديل 2- غالمرضا غالمى بخواســته مطالبه وجه 
به ميزان چهل و دو ميليون ريال بديل توضيح كه خواهان مدعى شــده در تيرماه ســال 1394 دو راس گاو را 
به مبلغ چهل و دو ميليون ريال به خوانده رديف اول آقاى ناصر راهدار فروخته وقرار شد ثمن معامله را نقداً 
پرداخت كند ولى با بهانه تراشى از پرداخت امتناع و پس از مدتى يك فقره چك به شماره 9010-585345-
12 مــورخ 1394/07/28 به مبلغ بيســت ميليــون ريال از خوانده رديف دوم صادر و به او داده اســت كه با 
مراجعــه به بانك مواجه به عــدم پرداخت گرديده و تقاضاى محكوميت خواندگان را به پرداخت مبلغ خواســته 
و خســارات قانونى دارد با توجه به مفاد دادخواســت مالحظه فتوكپى مصدق يك فقره چك به شــماره ســريال 
585345-9010-12 مورخ 1394/7/28 بانك ملى ايران شــعبه برق و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال 
عليه و اظهارات شــهود در جلســه دادرسى كه همگى به نقل قول از خواهان اظهار داشته اند كه آقاى على بزى 
بــه آنــان گفته كه دو راس گاو به ناصــر رهدار فروخته و ناصر رهدار ثمن معامله را پرداخت نكرده اســت كه 
صرف نظر از صحت ســقم اظهارات شــهود نظــر به اينكه خواندگان با دعوت از طريــق درج آگهى در روزنامه در 
جلســه دادرســى حاضر نشده اند و دفاعى هم در قبال دعوى مطروحه به عمل نياورده اند لذا شورا دادخواهى 
را وارد تشــخيص و مســتنداً به مــواد 310و313 قانون تجــارت و مــواد 198و515و519و522 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 اوالً خوانده رديف اول آقاى ناصر رهدار 
را به پرداخت مبلغ بيســت و دو ميليون ريال بابت قســمتى از خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواســت 1395/04/14 تا يوم الوصول بر طبق شــاخص بانك مركزى ثانياً خوانده رديف دوم آقاى 
غالمرضا غالمى را به پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال بابت اصل چك و نيز به پرداخت خســارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چك 1394/7/28 تا يوم الوصول بر طبق شــاخص بانك مركزى و همچنين خواندگان را به 
پرداخت مبلغ هشتصد و نود و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى متساوياً در حق خواهان صادر مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و سپس ظرف همين مدت قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى زاهدان است. م الف/627
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 6 زاهدان

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت پندوك پيراگند فرزند پنجشــنبه به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9609985457100080 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان پنجشنبه پيراگند در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن شخص منحصر 
اســت به 1- پندوك و عبدالرحيم و غالمرســول و پيربخش پيراگند همگى فرزندان پســر متوفى 2- زليخا و 
زينب پيراگند همگى فرزندان دختر متوفى 3- عايشــه دلوك زاده فرزند رجب همســر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفــى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مــدت يكماه به اين دادگاه تقديــم دارد واال گواهى حصر 

وراثت صادر خواهد شد. م الف/41
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
زبيده ميربلوچى داراى شناســنامه شماره 5259790529 به شرح دادخواست به كالسه 71/96/ش1 
از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عظيــم ميربلوچزهى 
بشناســنامه 656 در تاريــخ 1395/9/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت ان مرحوم 
منحصر اســت: 1- متقاضى فوق همســر متوفى  2- درملك ويدادى ش ملى 5258901823 مادر متوفى 3- 
عايشــه ميربلوچزهى ش ملى 5250668038 دختر متوفى 4- عزيــزه ميربلوچزهى ش ملى 5250727735 
دختــر متوفــى 5- عاطفــه ميربلوچزهــى ش ملــى 5250590403 دختر متوفــى 6- منيــره ميربلوچزهى ش 
ملــى 5250515673 دختــر متوفى 7- فاطمــه ميربلوچزهى ش ملى 3641450012 دختــر متوفى 8- على 
ميربلوچزهــى ش ملــى 3641450004 فرزند متوفى 9-مينــا ميربلوچزهى ش ملــى 5250391338 دختر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.م الف/173
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف ايرانشهر

متن آگهى
خواهان / شــاكى آقاى الياس ســرلك دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده / متهمه آقــاى عبدالوهاب خان 
حكمتيــان به خواســته الزام به اثبــات مالكيت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان رى نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهر رى واقع در شهررى ارجاع و به كالسه 
9609980250400066 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/4/31 و ســاعت 10/00 تعيين شــده 
اســت بــه علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان / شــاكى و به تجويــز ماده 73 قانون 
آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده /متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/1008
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

متن آگهى
خواهان / شــاكى ســهيال عســگرى پور دادخواســتى به طرفيت خوانده / متهم فرزانه پيرمحمدى ، مجيد 
عســگرى طهرانى ، مژگان عســگرى طهرانى ، مهديه عســگرى تهران ، منور خوش نيت مقدم به خواســته الزام 
به تقســيم يــك باب ســاختمان احداثى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان رى نمــوده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهر رى واقع در شــهررى ارجاع و به كالســه 
9609980250400016 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/4/11 و ســاعت 11/30 تعيين شــده 
اســت بــه علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان / شــاكى و به تجويــز ماده 73 قانون 
آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده /متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/1009
 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى تبادل لوايح
در خصــوص تجديدنظر خواهى آقاى حســن باغبانى كردلر بطرفيت تجديدنظــر خوانده آقاى ناصر طالبى و 
غيره نسبت به دادنامه 9509970250500653 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهررى موضوع 
پرونــده 950279 بــا توجه به اينكه تجديدنظر خوانده مجهول المكان ميباشــند به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى و حســب تقاضاى تجديدنظر خواه بدينوســيله و از طريق اين آگهى به تجديدنظر خوانده ابالغ 
ميشود كه ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهى ضمن مراجعه به دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهررى 
نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و تبادل لوايح اقدام نمايد در غير اينصورت پرونده با همين 

كيفيت به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد. م الف/1006
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى شهررى


