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آگهى تغييرات شركت بين المللى يكتا پرواز با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
220800 و شناسه ملى 10102621005 پيرو آگهى بشماره 17094,ت,32 
مورخ 89,6,7 اعالم ميدارد : (نام شركت بين المللى يكتا پرواز بامسئوليت 
محدود بشماره ثبت 220800 وشناسه ملى 10102621005 )صحيح است 

كه بدين وسيله اصالح ميگردد 1
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52415) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

به شماره  محدود  مسئوليت  با  پارس  پيشتاز  بارمان  تغييرات شركت  آگهى 
ثبت 432890 و شناسه ملى 14003131982 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1395,12,22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
اعضاى هيات مديره براى مدت نامحدود به قرار ذيل انتخاب گرديدند: مريم 
گرجستانى به شماره ملى 0451476131 مهران گرجستانى به شماره ملى 
0453383823 احمد معصوملو به شماره ملى 0064389421 ناديا هاللى 

به شماره ملى 1817237616   1
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52418) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان امور دانشجويان وزرات 
علوم تحقيقات وفن آورى و موسسات تابعه به شماره ثبت 95974 و شناسه 
العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10101400351 ملى 
تاييديه شماره 952,15,99750 مورخ 1395,4,13  و  مورخ 1395,02,23 
اداره كل تعاون استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : اساسنامه جديدى 
مشتمل بر 78 ماده و 62 تبصره به تصويب رسيد. محل شركت به نشانى 
جاده مالرد مارليك بلوار سه گانه ميدان ارتش تعاونى دوازده گانه كد پستى 

3169344485 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (52419)

آگهى تغييرات شركت بارمان پيشتاز پارس با مسئوليت محدود به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14003131982 ملى  شناسه  و   432890 ثبت 
شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,12,22 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع 
دريافت  با   0078102324 ملى  شماره  به  بهارلوئى  خياط  مريم  خانم   :
خارج  شركت  شركا  رديف  از  شركت  صندوق  از  خود  الشركه  سهم  كليه 
مبلغ  به  ريال   550000000 مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  در  گرديد. 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  نتيجه  در  يافت  كاهش  ريال   500000000
از  بعد  الشركه  سهم  ميزان  و  شركا  اسامى  شد  اصالح  مذكور  شرح  به 
ملى  شماره  به  گرجستانى  مريم  باشد:  مى  ذيل  شرح  به  سرمايه  كاهش 
شماره  به  گرجستانى  مهران  237500000ريال  داراى   0451476131
به شماره  معصوملو  احمد  87500000ريال  داراى   0453383823 ملى 
ملى 0064389421 داراى 87500000ريال ناديا هاللى به شماره ملى 

1817237616 داراى 87500000ريال 2
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52420) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

شماره  به  خاص  سهامى  بن  ايران  مشاور  مهندسين  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت 46342 و شناسه ملى 10100915682 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,02,06 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: آقاى ابراهيم مرادى با كد ملى 5169382911 به سمت بازرس اصلى و 
آقاى مصطفى فخرايى گشتى با كد ملى2669646808 به سمت بازرس على 

البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 1
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52421) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

آگهى تغييرات شركت معين الكترون با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
صورتجلسه  استناد  به   10102153655 ملى  شناسه  و   172939
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,02,13 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
با پرداخت مبلغى  : آقاى محمد تقى ساسانى كدملى4569705758 
ريال   3000000 مبلغ  به  خودرا  الشركه  سهم  شركت  صندوق  به 
افزايش داد. آقاى غالمرضا احمدى كدملى 0073702684 با پرداخت 
مبلغ5500000 ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت 
. آقاى على محمد على بابائى كدملى 0602799899 با پرداخت مبلغ 
5500000 ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت . آقاى 
حكم اله عسكرى كدملى 1533269262 با پرداخت مبلغ 5500000 
ريال به صندوق شركت در رديف شركاء قرار گرفت . خانم زهرا همت 
سهم  شركت  صندوق  به  مبلغى  پرداخت  با  كدملى0067188702 
الشركه خودرا به مبلغ250000 ريال افزايش داد. خانم فاطمه معنيان 
سهم  شركت  صندوق  به  مبلغى  پرداخت  با  كدملى4569621252 
الشركه خودرا به مبلغ 250000 ريال افزايش داد. سرمايه شركت 
از مبلغ 1000000 ريال به مبلغ 20000000 ريال افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد . ليست شركاء بعداز 
مبلغ  داراى  ملى 4569705758  كد  تقى ساسانى  محمد   : افزايش 
3000000 ريال سهم الشركه زهرا همت كد ملى 0067188702 
ملى  كد  معنيان  فاطمه  الشركه  سهم  ريال   250000 مبلغ  داراى 
غالمرضا  الشركه  ريال سهم  مبلغ 250000  داراى   4569621252
ريال   5500000 مبلغ  داراى   0073702684 ملى  كد  احمدى 
داراى  ملى 0602799899  بابائى كد  على  على محمد  الشركه  سهم 
ملى  كد  عسكرى  اله  حكم  الشركه  سهم  ريال   5500000 مبلغ 

1533269262 داراى مبلغ 5500000 ريال سهم الشركه 3
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52416) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

محدود  مسئوليت  با  پارس  پيشتاز  بارمان  شركت  تغييرات  آگهى 
به   14003131982 ملى  شناسه  و   432890 ثبت  شماره  به 
 1395,12,22 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد 
پرداخت  با  گرجستانى  مريم  خانم   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات 
به  را  خود  الشركه  سهم  شركت  صندوق  به  ريال   12500000
ميزان 237500000 ريال افزايش داد. آقاى مهران گرجستانى با 
خود  الشركه  به صندوق شركت سهم  ريال  پرداخت 12500000 
معصوملو  احمد  آقاى  داد.  افزايش  ميزان 87500000ريال  به  را 
با پرداخت 12500000 ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود 
با  هاللى  ناديا  خانم  داد.  افزايش  ريال   87500000 ميزان  به  را 
پرداخت 12500000 ريال به صندوق شركت سهم الشركه خود را 
به ميزان 87500000 ريال افزايش داد. در نتيجه سرمايه شركت 
از مبلغ 500000000 ريال به 550000000 ريال افزايش يافت 
شد  اصالح  مذكور  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  نتيجه  در 
اسامى شركا وميزان سهم الشركه بعد از افزايش سرمايه به شرح 
 0451476131 ملى  شماره  به  گرجستانى  مريم  باشد:  مى  ذيل 
ملى  شماره  به  گرجستانى  مهران  237500000ريال  داراى 
0453383823 داراى 87500000ريال احمد معصوملو به شماره 
ملى 0064389421 داراى 87500000ريال ناديا هاللى به شماره 
ملى 1817237616 داراى 87500000ريال مريم خياط بهارلوئى 

به شماره ملى 0078102324 داراى 50000000ريال 3
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52417) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

مسئوليت  با  شركت  پارس  بنا  بتن  خاك  مهندسى  شركت  تغييرات  آگهى 
محدود به شماره ثبت 304792 و شناسه ملى 10103447551 به استناد 
ذيل  تصميمات   1396,02,10 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
با   (0793503116  : (كدملى  افشانى  گل  رضا  سيد  آقاى   -  : شد  اتخاذ 
را  خود  الشركه  به صندوق شركت سهم  ريال  مبلغ 80000000  پرداخت 
به مبلغ 1520000000 ريال افزايش داد. - خانم پگاه شهرآئينى (كد ملى 
با پرداخت مبلغ 20000000 ريال به صندوق شركت   (0793638976 :
سهم الشركه خود را به مبلغ 80000000 ريال افزايش داد. - آقاى امين 
ريال  مبلغ 300000000  پرداخت  با   (  3255800153 : ملى  (كد  ايزدى 
 : به صندوق شركت در زمره شركا درآمد. - آقاى حسين قربانى (كد ملى 
)با پرداخت مبلغ 100000000 ريال به صندوق شركت   0793771226
در زمره شركا درآمد. سرمايه شركت از مبلغ 1500000000 ريال به مبلغ 
2000000000 ريال افزايش يافته و در نتيجه ماده 4 اساسنامه به شرح 
مذكور اصالح مى گردد .در نتيجه شركاء شركت بشرح فوق الذكر مى باشد 2

ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52425) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

احضار متهم  در خصوص پرونده كالسه 12ب/950833 اين بازپرسى حسب 
شكايت شاكى عليرضا بحرينى مقدم عليه محمد مطلق فر به اتهام ضرب و 
جرح عمدى و فحاشى  تحت تعقيب مى باشد نظر باينكه متهم فوق مجهول 
المكان مى باشد بدينوسيله بتجويز ماده 174 ق آدك بنامبرده ابالغ مى گردد 
تا ظرف مهلت يك ماه  پس از نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين 
بازپرسى حاضر شود در غير اينصورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم 

خواهد شد 
تهران   3 ناحيه  دادسراى   12 شعبه  بازپرس  الف     40072/م    

احضار متهم  به تجويز ماده 344 ق آدك به 1- ناصر حقى 2- محمد قنبرى 
ساران 3- يوسف صفرى 4- حجت عباسى  مجهول المكان كه مشخصات 
بيشتري از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي 
انجام وظيفه بكالسه 951070 موضوع  به مامورين حين  باتهام توهين  وي 
شكايت محمد امير و اميد آقاسى و شهردارى منطقه 9 تهران   در اين شعبه 
است  شده  تعيين  رسيدگي  وقت    10/00 ساعت   96/5/17 مورخ  براي  ثبت 
مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد تا 
متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه   1039 كيفرى 2 مستقر در مجتمع 
قضايي قدوسي به آدرس تهران ونك خ مالصدرا نبش كردستان پ 64 معرفي 
و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به موضوع رسيدگي و راي مقتضي 

صادر خواهد نمود . 
 40073/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

المكان  ميثم گرافر  مجهول  به  ماده 344 ق آدك  به تجويز  متهم    احضار 
كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد 
پرونده اتهامي وي باتهام توهين و تهديد در پرونده كالسه 960143 موضوع 
شكايت سيد عليرضا يعقوبى  در اين شعبه ثبت براي مورخ 96/5/11 ساعت 
از  يكي   در  نوبت  يك  براي  مراتب  است  تعيين شده  رسيدگي  وقت    9/00
روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين 
شعبه 1039 كيفرى 2 مستقر در مجتمع قضايي قدوسي به آدرس تهران ونك 
خ مالصدرا نبش كردستان پ 64 معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا 

به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود . 
 40074/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

درتاريخ  خزر  تجارت  بهمن  محدود  مسئوليت  با  شركت  تاسيس 
ملى  شناسه  به   509002 ثبت  شماره  به   1396,02,11
14006739133 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. موضوع : خريد و فروش 
، توليد و واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ و اعطاى 
و  مناقصات  در  شركت   ، توليدى  كارخانجات  اندازى  راه   ، نمايندگى 
مزايدات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم مدت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مركز اصلى : تهران - تهران نو-خيابان مسعود سعد-

بن بست گل يخ-پالك 1-طبقه اول-كدپستى 1741763313 سرمايه 
شركت : 12000000000 ريال مى باشد. اسامى و ميزان سهم الشركه 
شركا : حميدرضا بشيرى مؤخر زنجانى به شماره ملى 0016046943 
به  آموز  عبداله  بهمن   - الشركه  سهم  120000000ريال  دارنده 
سهم  11880000000ريال  دارنده   2090228059 ملى  شماره 
الشركه اولين مديران : حميدرضا بشيرى مؤخر زنجانى به شماره ملى 
0016046943 به سمت عضو هيئت مديره و بهمن عبداله آموز به 
شماره ملى 2090228059 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره 
براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند . دارندگان حق امضا : كليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شركت به امضاى مديرعامل منفردا همراه با مهر 
شركت و اوراق عادى و ادارى به امضاى مديرعامل منفردا همراه با مهر 
شركت معتبر مى باشد. اختيارات نماينده قانونى : طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعاليت مذكور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعاليت نمى باشد 3
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52422) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

آگهى تغييرات شركت تهران ترابر سناء با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103307255 ملى  شناسه  و   294185
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,07,27 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران از نشانى پيشين به نشانى جديد: تهران، ميدان 
آذرى، ابتداى خيابان قزوين، پالك 1352 ، كد پستى 1961839631 تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. 1
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52423) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

آگهى تغييرات شركت تهران ترابر سناء با مسئوليت محدود 
 10103307255 ملى  شناسه  و   294185 ثبت  شماره  به 
العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تنها  رضا   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 1395,08,11 
به شماره ملى 0061622079 به سمت مديرعامل ورئيس 
ملى  به شماره  الهى  فتح  مريم  و  مديره  مديره هيئت  هيئت 
مدت  براى  مديره  هيئت  عضو  سمت  به   0065586298
و  بهادار  اسناد  و  اوراق  كليه   - گرديدند.  انتخاب  نامحدود 
تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود 
اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل به تنهايى 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 2
ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 
(52424) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت 

آگهى مفقودى
سند و شناسنامه خودرو سوارى سمند ال ايكس برنگ سفيد مدل 1390  به شماره موتور 12490164794،  
شماره شاسى NAACA1CBF242794 و شماره پالك ايران84-155 د 52 به نام مهديه رستگارى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى پــژو GLXI 405 برنگ خاكســترى – متاليــك مــدل 1388  به شــماره موتور 
12488266699 ، شــماره شاســى NAAM11CA8AK984222 و شــماره پالك ايران94-984 ق 29 به نام 

حسن محمودى گيسى فرزند اسد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل سند كمپانى خودرو سوارى – كار سيستم نارون تيپ XML6482E-YJD برنگ سفيد - روغنى مدل 
1387 به شــماره موتور JM491QME598464 ، شــماره شاســى NAGAVV2VC11I00947 و شماره پالك 

ايران84-343 د 36 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

 Z-2187 پروانه حمل به شــماره 579328 مربوط به اســلحه گلوله زنى كاليبر 242 ساخت آلمان به شماره
متعلق به آقاى هوشنگ سبزه كار مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است . بندرعباس

كارت هوشــمند كاميــون كمپرســى ولــوو N12 مــدل 73 پــالك 62-748ع78 شاســى 000766 ش 
موتور129027 رنگ زرد روغنى شماره كارت هوشمند 1780616 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اصــل كارت هوشــمند بــه شــماره 293507 بنام آقــاى محمدرضــا صدوقى پــور فرزند احمد بــه كدملى 
4490001134 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

برگ ســبز خودرو سوارى پيكان تيپ 1600 مدل 1374 رنگ آبى روشن روغنى متعلق به دانيال ياراحمدى 
شــماره موتور 1127439577 و شماره شا سى 74438914 به شماره پالك ايران 41-259م72 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. 

ســند و برگ سبز (شناسنامه) خودرو ســوارى رنو تيپ پارس تندر به رنگ سفيد روغنى مدل 93 به شماره 
انتظامى 716س99- ايران 24 و به شماره موتور D279802 و به شماره شاسى NAPLSRALDE1225219 به 

نام احمد سلمى آب بيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز موتور ســيكلت هونداهيرمــن 125رنگ نقره اى بشــماره پــالك 764-97976 بشــماره موتور 
32368863 و شماره تنه 9092515 به مالكيت اينجانب مهدى قربان پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط  

ميباشد. 
سندكمپانى و برگ سبز خودرو سوارى رنو رنگ سفيد روغنى مدل 1369 بشماره پالك ايران 32- 748 ج 51 
بشماره موتور 028232  و شماره شاسى 228213 به نام محمد نوربخش ش ش 495 فرزند ميرزا عبداله مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط  ميباشد.(سبزوار) 

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: ناصر حســينى فرزند موسى ، شغل آزاد ، به نشانى كرمانشاه بنت الهدى كوى 8 مترى 
معيريــان پالك 5- مشــخصات محكوم عليه: رضــا محمد هادى فرزند ميرزاآقا مجهول المــكان ، محكوم به: بموجب 
دادنامه شــماره 664 مورخ 95/12/23 شــوراى حل اختالف شعبه نوزده كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه 
عمومى كرمانشاه – قطعيت حاصر كرده است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ هشتصد و هشتاد هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى و نيز حضور در يكى از دفاتر ثبت اسناد رسمى و تنظيم و انتقال ششدانگ سند خودرو پيكان 
مدل 83 به شماره 19-847س48 بنام خواهان آقاى ناصر حسينى و پرداخت نيم عشر در حق صندوق دادگسترى 
مقوم بيست و شش ميليون ريال. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/2705
رئيس شعبه 19 شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى متهم
شــاكى شــركت چاوش راه بنا با وكالت  آقاى حسن ملكى فرزند شكوائيه اى عليه متهم فيروز نوروزى فرزند 
امير به اتهام جعل چك شماره 3437/173540 بانك تجارت و استفاده از سند مجعول و كالهبردارى از اين طريق 
تقديم دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان كنگاور نموده كه با كيفرخواست شــماره 9510438370201297 
جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور واقع در اســتان كرمانشاه شهرستان كنگاور ، 
بلوار شــهيد چمران ، ابتداى شهرك مهردشــت ارجاع و به كالسه 9409988374200483 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1396/4/31 و ساعت 9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و در خواست شاكى 
و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود نسخه دوم كيفرخواست را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو كنگاور

آگهى وقت رسيدگى متهم
شاكى امرعلى سرمستى فرزند مراد بيگ شكوائيه اى عليه متهم ولى اله مرادى متحد فرزند محمدعلى به اتهام 
بى احتياطى در امر رانندگى منجر به ايراد صدمه بدنى غيرعمدى با وصف نداشتن گواهينامه تقديم دادسراى عمومى 
و انقالب شهرستان كنگاور نموده كه با كيفرخواست شماره 9510438370201243 جهت رسيدگى به شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور واقع در استان كرمانشاه شهرستان كنگاور ، بلوار شهيد چمران ، ابتداى شهرك 
مهردشت ارجاع و به كالسه 9509988375400435 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/4/31 و ساعت 
8/30 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و در خواست شاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرســى كيفرى مصوب 1392 و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو كنگاور

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادســرا و نيز دادگاه در فرض عدم وجود كيفرخواســت)   در پرونده كالسه 960281 اين شعبه 
آقاى ميالد مرادى فرزند عباداله به اتهام تهديد به كشتن و ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شكايت خانم سميرا 
ايوتوند تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات ماده 174 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت سى روز از تاريخ 
انتشــار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.
داديار شعبه تحقيقات دادستانى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم معصومه غفارى بيدگلى به شناســنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به كالســه 321/96 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حبيب اله عباس زاده خضرائى بشــماره 
شناســنامه 35350 در تاريــخ 96/3/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- معصومه غفارى بيدگلى فرزند مرتضى به ش ش 5 همسر 2- ابوالفضل عباس زاده خضرائى 
فرزند حبيب اله به ش ش 39324 -3- مهدى عباس زاده خضرائى فرزند حبيب اله به ش ش 1250350255 
-4- زهرا عباس زاده خضرائى فرزند حبيب اله به ش ش 664- 5- فريبا عباس زاده خضرائى فرزند حبيب اله 
بــه ش ش 161 -6- زهــره عباس زاده خضرائى فرزند حبيب اله بــه ش ش 50871 (فرزندان متوفى والغير) . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده:960092 حقوقى تاريخ رسيدگى 96/3/21- خواهان: محمد مرادقلى فرزند رمضان به نشانى 
زهك روستاى يادگار ، خوانده: رضا مرادقلى فرزند عباس به نشانى مجهول المكان ، خواسته: الزام خوانده به حضور 
در دفترخانه و تنظيم سند رسمى يك دستگاه تراكتور كشاورزى تك ديفرانسيل LTM2852WDA به شماره سريال 
D13396AL شماره موتور LFW21 ، گردشكار پس از وصول دادخواست و ضمائم و ثبت پرونده به كالسه فوق و 
تعيين وقت رسيدگى و ابالغ به طرفيت سرانجام شورا به تصدى امضاء كنندگان ذيل تشكيل جلسه و پس از بررسى 
اوراق پروند ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شــورا) در خصوص دعوى 
آقــاى محمدمراد قلــى فرزند رمضان فرزند در محمد به طرفيت آقاى رضــا مرادقلى فرزند عباس مجهول المكان به 
خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال سند مالكيت يك دستگاه تراكتور كشاورزى مدل 
سال 1384 به شماره سريال D13396AL شماره مدل LFW21 شماره موتور LTM2852WDA با اين توضيح كه 
خواهان فوق خودرو موصوف را در تاريخ 84/12/7 طى مبايعه نامه عادى از آقاى رضا مرادقلى فرزند عباس خريدارى 
نموده اســت برابر مدارك موجود ســند مالكيت رسمى خودرو به نام خوانده مى باشد نامبرده هيچ اقدامى نسبت به 
انتقال سند بعمل نياورده است با تقديم دادخواست تقاضاى صدور حكم به شرح خواسته را دارد شورا با عنايت به 
اوراق و محتويات پرونده مالحظه دادخواست تقديمى خواهان و اظهارات وى به شرح صورتجلسه رسيدگى عدم دفاع 
و ايراد موثر خوانده در جلسه شورا عليرغم دعوت از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار به منظور دفاع در قبال 
دعوى مطروحه توجهاً به قرار داد عادى پيوست كه حكايت از وقوع بيع دارد و نيز مالحظه استعالم بعمل آمده از مركز 
شــماره گذارى ناجا با احراز مالكيت رســمى رضا مراد قلى فرزند عباس نســبت به خودروى موصوف و مالحظه نظريه 
مشــورتى اعضاى شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانســته به استناد مواد 10-219-220 قانون مدنى و 
ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظيم و امضاء 
سند و انتقال قطعى سند يك دستگاه تراكتور فوق الذكر صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شورا بوده و پس از انقضاء مدت مذكور ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض 

در دادگسترى زهك مى باشد. م الف/62
قاضى شوراى حل اختالف شماره دو زهك

دادنامه
كالســه پرونده 2/254/95 ، مرجع رســيدگى شعبه دوم شوراى حل اختالف زابل ، خواهان: بانك مهر اقتصاد 
به آدرس زاهدان خ اميرالمومنين 6 ساختمان سرپرستى ، خواندگان: 1- مهرعلى سعادت كالنى فرزند ولى 2- احمد 
دوستى فرزند حسين مجهول المكان ،خواسته: مطالبه وجه چك ، بتاريخ 95/6/27 در وقت فوق العاده پرونده كالسه 
فوق بتصدى امضا كننده ذيل تشكيل است با توجه به اوراق و محتويات پرونده و صورتجلسه شورا ختم رسيدگى را 
اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد به وكالت على اكبر آدخ 
فرزند غالمرضا وكيل داگسترى به آدرس زاهدان خ اميرالمومنين 3 ساختمان سپيده طبقه 2 واحد 8  دفتر وكالت 
بهروز زاده مير بخواســته مطالبه وجه چك به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال با خســارات تاخير تاديه و هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل شورا با توجه به محتويات پرونده و مستندات من جمله اساسنامه بانك مهر اقتصاد و فتو 
برابر با اصل چك برگشتى به شماره 663198 و گواهى عدم پرداخت چك موجود در پرونده دعوى مطروحه از سوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرسى مدنى راى به محكوميت خواندگان 
بــه پرداخت مبلــغ 140/000/000 ريال بابت يك فقره چــك و مبلغ 2/660/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهى در شورا و سپس وفق مقررات در دادگاه عمومى زابل قابل اعتراض مى باشد. م الف/749
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف زابل

آگهى مزايده اموال منقول (نوبت اول)
به موجب اجراييه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى زابل محكوم عليه محمد حيدرى كرباسكى فرزند 
غالم محكوم به پرداخت مبلغ 1/129/760/144 ريال در حق محكوم له معصومه خمر فرزند على اصغر و حق اجراء 
دولتى در حق صندوق دولت مقرر مى دارد چون محكوم له معصومه خمر در قبال بدهى خود خودرو سوارى سمند به 
شماره انتظامى ايران 85-441ب77 را معرفى و حسب نظريه كارشناسى ارزش خودرو به مبلغ 110000000 ريال 
برآورد گرديده لذا با توجه به تقاضاى محكوم له ملك فوق از طريق مزايده در تاريخ 96/04/18 روز يكشنبه راس 
ســاعت 10 صبح به فروش مى رســد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد 
مزايده بازديد سپس در صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايد ضمناً فروش آن از قيمت پايه شروع و به كسى 
كه باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به عهده 
برنده و انتقال سند بنام خريدار تابع مقررات خواهد بود اين آگهى به تجويز مواد 114 و 118 و 120 قانون اجراى 

احكام مدنى در يكى از روزنامه هاى محلى منتشر ميگردد. م الف/708
دادرس شعبه سوم حقوقى دادگسترى زابل

دادنامه
پرونده كالسه 9509988310301369 شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى شماره 
، خواهان: خانم جيران قبادى فرزند شــيخعلى به نشــانى استان كرمانشاه پرديس كوچه 255 دست چپ منزل آخر ، 
خوانده: آقاى نجات على زاده خورده چشــمه فرزند خدارحم به نشــانى مجهول المكان ، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه ، پيامبر اكرم (ص): نشســتن مرد پيش زن و فرزندش نزد خداوند محبوب تر اســت از اعتكاف در اين مسجد 
من. دادگاه با بررســى ادله طرفين  دعوى و با اســتعانت از درگاه ايزد منان و كســب حالليت از اصحاب دعوى با اعالم 
ختم دادرســى به شرح ذيل مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى دادگاه)  در خصوص دادخواست خانم جيران قبادى 
عليه آقاى نجات على زاده خورده چشمه به خواسته صدور حكم طالق به جهت اعتياد و ترك زندگى مشترك از جانب 
زوج عليهــذا بــا توجه به 1- نظر قاضى مشــاور محترم مبنى بر وارد بودن خواســته خواهان 2- نظــر داوران زوجين 
3- شهادت شهود خواهان 4- اصالل زوجه به طالق و جدايى از زوج 5- عدم ارايه دفاعيات از جانب زوج و به استناد 
مواد 1146و1130و1258و1257 از قانون مدنى و مواد 26/29 و 33 از قانون حمايت خانواده ســال 91 و شروط 
ضمن عقد ســند ازدواج حكم اجبار زوج به طالق زوجه با شــرايط ذيل صادر مى گردد 1- زوجه به وكالت از زوج و با 
حــق توكيل به غير و با مراجعه به يكى از دفاتر رســمى طالق مى تواند خــود را مطلقه نمايد 2- نوع طالق باين (خلع) 
است 3- زوجه حقوق مالى خود را بذل نموده به وكالت از زوج قبول بذل مى نمايد 3- زوجين فرزند مشترك ندارند 
4- حسب گواهى پزشكى زوجه باردار نمى باشد 5- مهلت اعتبار حكم صادره شش ماه از تاريخ ابالغ راى فرجامى يا 
انقضاى مهلت فرجامخواهى است راى صادره غيابى ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و 
پس از انقضاى مهلت فوق ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه بوده و پس 

از انقضاى مواعد فوق ظرف بيست روز قابل فرجامخواهى در ديوانعالى كشور ميباشد. م الف/707
رئيس شعبه دوم دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 9609985457200066- خواهان: كريم  بخش درخشــيده، خوانده: ورثه مرحوم اسمعيل 
محمد پور (1- فاطمه محمدپور 2- نســرين محمدپور 3- هاجر محمدپور 4- مهنوش محمدپور 5- مژگان محمدپور 
6- منوچهر محمدپور 7- مهناز محمدپور 8- نسيمه محمدپور 9- مرنجام شازمان همگى مجهول المكان) كريم بخش 
درخشــيده فرزند محمد دادخواستى به طرفيت ورثه مرحوم اسمعل محمدپور همگى مجهول المكان بخواسته الزام 
به تنظيم ســند خودرو به اين شورا ارائه و به كالســه 9609985457200066 و براى مورخه 1396/5/9 ساعت 
10/00 صبح وقت رسيدگى تعيين شده است لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب 
در امور مدنى در يكى ازجرايد كثيراالنتشار كشور آگهى مى شود 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 

بعدا نياز به نشر آگهى باشد يك نوبت و مدت ان ده روز مى باشد. م الف/70
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه بانك ملت مديريت شعب استان بوشهر دادخواستى بطرفيت خواندگان 1- فرشته جعفرى فرزند 
حسين 2- جواد ماندگار فرزند حسين با وكالت سحر صالح احمدى تقديم و به كالسه 95/400 اين حوزه ثبت و وقت 
رســيدگى آن براى روز شــنبه تاريخ 96/4/31 ساعت 10/00 صبح تعيين گرديده با توجه به اينكه آدرس خوانده 
مشخص نيست لذا به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى از طريق نشر آگهى وقت رسيدگى ابالغ مى گردد. 
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف شهر اهرم

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عالى افســر فرزند خدابخش به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609985457200074 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
خدابخش افسر در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به 1- عالى افسر فرزند 
خدابخش به ش م 3650948451 متولد 1336 صادره از چابهار پســر متوفى 2- زهرو افســر فرزند خدابخش به 
ش م 3651248135 متولد 1333 صادره از چابهار پسر متوفى 3- نصرت افسر فرزند خدابخش به ش ش 53/م 
متولد 1324 صادره از چابهار پسر متوفى 4- سعيد افسر فرزند خدابخش شماره م 3651257215 متولد 1339 
صادره از چابهار پسر متوفى 5- لطيفه افسر فرزند خدابخش به ش م 3651261295 متولد 1342 صادره از چابهار 
دختــر متوفى 6- نور خاتون افســر فرزند خدابخش به ش م 3650204932 متولــد 1344 صادره از چابهار دختر 
متوفــى 7- روز خاتون افســر فرزد خدابخش بــه ش م 3650205343 متولد 1346 صادره از چابهار دختر متوفى 
8- مريم افســر فرزند كالم به ش م 3650198363متولد 1296 صادره از چابهار همســر متوفى 9- مريم افســر 
فرزند رجب به ش م 3650033453 متولد 1310 صادره از چابهار همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/71
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد بيغوله فرزند خدابخش به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609985457200076 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
امام بخش بيغوله در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به 1- الناز بيغوله 
فرزند امام بخش به ش م 3641116279 متولد 1384 صادره از چابهار 2- ساناز بيغوله فرزند امام بخش به ش 
م 3640952293 متولد 1383 صادره از چابهار 3- الهام بيغوله فرزند امام بخش به ش م 3641262453 متولد 
1391 صادره از نيك شــهر دختر متوفى 4- امير حســين بيغوله فرزند امام بخش به ش م 3641541972 متولد 
1387 صادره از چابهار پســر متوفى 5- ســكينه پاينده فرزند درويش بــه ش م 5259794206 صادره از چابهار 
همســر متوفى 6- محمد بيغولــه فرزند خدابخش به ش م 3650033909 صــادره از چابهار پدر متوفى 7- مهرك 
بدخشان فرزند هان محمد به ش م 3651254771 صادره از چابهار  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/72
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى بهرعلى مهديان ذوقى كه فعالً مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه آقاى محمد ميرزايى 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت شما تقديم كه به كالسه 130/272/95 ثبت و براى روز سه شنبه 
96/5/3 ساعت 9/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده، لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان و در اجراى مقررات ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى همدان 
درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به 
شعبه 130 واقع در همدان سعيديه باال ابتداى كوچه مشكى پالك 2 مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه 
رســيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شــورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و 

چنانچه منبعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/1536
دبيرخانه 130 شوراى حل اختالف همدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ناهيد سوداگر داراي شماره شناسنامه 13235 به شرح دادخواست به كالسه 698 اين دادگاه درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالم حسن سوداگر به شماره شناسنامه 33268 در تاريخ 
1389/6/31 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عفت خوش 
دســت به ش ش 39445 همسر متوفى 2- ناهيد ســوداگر به ش ش 13235 فرزند متوفى 3- ماشاءاله سوداگر 
به ش ش 202 فرزند متوفى 4- اينشــااله ســوداگر به ش ش 76 فرزند متوفى 5- قدرت اله ســوداگر به ش ش 
17300 فرزند متوفى 6- حجت اله سوداگر به ش ش 248 فرزند متوفى 7- محمد سوداگر به ش ش 366 فرزند 
متوفى 8- محمود سوداگر به ش ش 216 فرزند متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت 
آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى احضار
نظر به اينكه آقاى عزت اهللا فيض در اين شــعبه به اتهام معاونت در يك فقره شــروع به كالهبردارى از طريق 
صحنه سازى جهت دريافت ديه از شركت بيمه ايران و معاونت در رانندگى بدون گواهينامه موتورسيلكت در پرونده 
شماره 951159 تحت تعقيب بوده و فعال مجهول المكان مى باشد به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
به ايشــان ابالغ مى گردد كه جهت رســيدگى به اتهام مطروحه و ارائه دفاعيات ظرف مهلت ســى روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى در روزنامه در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سمنان حاضر شود بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى بعمل خواهد آمد. 
 بازپرس اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان – على اكبر رامه

آگهى احضار
نظر به اينكه آقاى مجيد پنجه شاهى فرزند علم در اين شعبه به اتهام مشاركت در شروع به كالهبردارى از طريق 
صحنه سازى جهت دريافت ديه از شركت بيمه در پرونده شماره 951159 تحت تعقيب بوده و فعال مجهول المكان مى 
باشــد به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به ايشان ابالغ مى گردد كه جهت رسيدگى به اتهام مطروحه 
و ارائه دفاعيات ظرف مهلت ســى روز از تاريخ انتشــار اين آگهى در روزنامه در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى 
وانقالب شهرستان سمنان حاضر شود بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى بعمل خواهد آمد. 
بازپرس اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان سمنان – على اكبر رامه

برگه اجرائيه                        
نام:امير ســرورى (با وكالت) مصطفى ســعدى. نشانى : گلستان- خيابان مدرســه نبش چهار راه اول ساختمان 
پزشــكان طبقــه اول واحد1. محكــوم به. بموجب دادنماه شــماره 95-618 مــورخ 95/11/2 شــوراى حل اختالف 
بهارستان حوزه يازدهم قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه آقاى محمد رضا شير خانى محكوم است به پرداخت 
مبلغ 145/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/915/000 ريال هزينه دادرسى  و پرداخت خسارت تاخير 
و تاديه ازتاريخ صدور رسيد چك تا اجراى حكم در حق محكوم له آقاى امير سرورى. مشخصات محكوم عليه نام: محمد 

رضا شير خانى .نشانى محل اقامت : مجهول المكان 
شعبه 11مجتمع شماره 1 شهرستان بهارستان

آگهى مزايده
 در پرونده اجرايى شماره 951437 اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سقز موضوع دادنامه شماره كالسه 
950097 صادره از شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان سقز ، آقاى: محمد فيوضى ، به پرداخت208/139/041 
ريال بابت اصل خواسته و 3/540/000 ريال بابت هزينه  ومبلغ 6/000/000 حق الوكاله له آقاى مهرداد خضرى و 
مبلغ 10/406/952 ريال هزينه  اجرا محكوم گرديده است، نظر به عدم پرداخت محكوم به از سوى محكوم عليه يك 
پالك ثبتى به شماره 5 اصلى واقع در بخش 6 روستاى كمرسياو به رح مبذر 96پوط برابر با 48 پوط ديمى و 48 پوط 
آبى سند زراعتى 2872 مورخه 1353/3/24 توقيف گرديده است، كه بر اساس نظريه كارشناسى موجود در پرونده 
، قيمت 1/400/000/000 بر آورد گرديده است. در تاريخ 1396/4/10  ساعت 10:00 صبح به مزايده  گذاشته 
ميشود  مزايده از قيمت كارشناسى بعنوان قيمت  پايه شروع و برنده مزايده كسى خواهد بود  كه باالترين قيمت را 
بپردازد  ضمنا برنده  مزايده بايد در همان  تاريخ فى المجلس ده در صد  قيمت پايه  را به حساب  سپرده  دادگسترى  
سقز واريز  و فيش  واريزى  را تحويل  نموده  وظرف  يك ماه  از تاريخ  بر گزارى   مزايده  نسبت  به پرداخت مابقى  
قيمت  اقدام  نمايد  افرادى  كه تمايل به شركت  در اين مزايده را دارند ميتوانند  پنج روز مانده به روز  مزايده به 

اين اجرا مراجعه و با اخذ  مجوز كتبى  از ملك  معرفى شده ديدن نمايند. م/الف : 605 
 احمدى- مدير اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى مزايده
 در پرونده اجرايى شــماره 951439 اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف ســقز موضوع دادنامه شــماره 
كالســه 950098 صادره از شــعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان ســقز ، آقاى: صديق فيوضى ، به پرداخت 
166/511/233 ريال بابت اصل خواســته و 2/940/000 ريال بابت هزينه دادرســى ومبلغ 5/040/000 حق 
الوكاله له آقاى مهرداد خضرى و مبلغ 8/325/561 ريال هزينه  اجرا محكوم گرديده است، نظر به عدم پرداخت 
محكوم به از سوى محكوم عليه يك پالك ثبتى به شماره 5 اصلى واقع در بخش 6 روستاى كمرسياو به شرح مبذر 
96پــوط برابــر با 48 پوط ديمى و 48 پوط آبى ســند زراعتــى 2872 مورخه 1352/3/24 توقيف گرديده اســت، 
كه بر اســاس نظريه كارشناســى موجود در پرونده ، قيمت 1/400/000/000 بر آورد گرديده اســت. در تاريخ 
1396/4/10  ســاعت 10:00 صبح به مزايده  گذاشــته ميشــود  مزايده از قيمت كارشناسى بعنوان قيمت  پايه 
شروع و برنده مزايده كسى خواهد بود  كه باالترين قيمت را بپردازد  ضمنا برنده  مزايده بايد در همان  تاريخ فى 
المجلس ده در صد  قيمت پايه  را به حســاب  ســپرده  دادگســترى  ســقز واريز  و فيش  واريزى  را تحويل  نموده  
وظرف  يك ماه  از تاريخ  بر گزارى   مزايده  نســبت  به پرداخت مابقى  قيمت  اقدام  نمايد  افرادى  كه تمايل به 
شركت  در اين مزايده را دارند ميتوانند  پنج روز مانده به روز  مزايده به اين اجرا مراجعه و با اخذ  مجوز كتبى  از 

ملك  معرفى شده ديدن نمايند. م/الف : 606 
 احمدى- مدير اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان سقز

ابالغ وقت رسيدگى
درپرونده شــماره بايگانــى 960105 خواهان آقاى روح الــه ابراهيمى با وكالت خانم ســارا كرامتى فرد 
دادخواســتى به طرفيــت خواندگان آقايان ســهراب مالكــى نيا-مصطفى ســديدى-جواد ســارانى نژاد-محمد 
برزگــر خاندوزى-ابراهيم مــاه ككى–ابوذر هرمزى عاقل-عليرضا قربانى-ليال فخر وحيدى-عيســى ســادين-
كامبيــز ســعادت اينچــه برون-كلثوم ســارانى-مليحه محمدى برجى–محمــود محمدى به خواســته اثبات وقوع 
عقــد بيع، الزام به انتقال ســند رســمى ملك، اعتراض به عمليــات اجرايى و رفع اثر از توقيــف تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان گنبدكاووس نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
گنبدكاووس واقع دراســتان گلستان-شهرستان گنبدكاووس-خيابان امام خمينى جنوبى–جنب فرماندارى–كد 
پســتى: 4971436386- تلفن:01733334641الــى 01733334645-پورتال دادگســترى كل اســتان 
گلســتان:http://dadgolestan,ir ارجاع وبه كالسه 9609981799000105 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن روز شــنبه تاريخ 1396/04/24 ساعت09:00 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان  
و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب درامورمدنى و 
دســتوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشرآگهى و 
اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 آل حيدر-مدير شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس

ابالغ برگ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: محمد محمد پور فرزند تقاندردى به نشــانى: گنبدكاووس خيابان خيام شمالى بعد 
از ســه راه فرودگاه نرسيده به چهارراه كسرى كاشى فروشى نيازى مشخصات محكوم عليه: جواد غريب فرزند 
نورالــه مجهول المكان. بموجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره بايگانى 950998 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9609977157800030 محكــوم عليــه محكــوم اســت به پرداخت بيســت و هشــت ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ-/805/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين الزام او به پرداخت خســارت 
تاخيرتاديه ازتاريخ  سررســيد چك 95/7/30 لغايت زمان پرداخت آن براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى از 
سوى بانك مركزى( كه در واحد اجراى احكام مدنى محاسبه خواهد شد) درحق خواهان صادرو اعالم مى نمايد. 
همچنين پرداخت هزينه اجرائيه درحق صندوق دولت، حكم صادره غيابى اســت و به خوانده ابالغ قانونى شده 
اســت.اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و ده روز پس از ابالغ بموقع اجرا گذاشــته مى شود.دراين صورت 
براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطاريه ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگراينكه محكوم عليه محل اقامت خود 

را كتباً به قسمت اجرا اطالع دهد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.
 لطف آبادى-مسئول دفتر شعبه8 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
آقاى خليل خم بر داراى شناســنامه شــماره 6 به شــرح دادخواســت به كالســه 960280 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان محمدرضــا خم بر به شناســنامه 
2020975564 درتاريــخ 96/02/27 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفته و ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به:1-خليل خم بر فرزند عباس به ش ش 6 صادره از آزادشهر نسبت پدرمتوفى 2-ليال 
محمد آبادى فرزند ابراهيم به ش ش 128 صادره از گنبدكاووس نسبت مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبوررا يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس 

راى دادگاه
درپرونده شــماره بايگانى 941029 كالســه 9409981787500911 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان گنبد كاووس درخصوص دعوى فرهاد ميربلوچ زهى فرزند ميردوست با وكالت ميثم ميرى به طرفيت 
محمــد ســلطان پور به خواســته  اثبــات عقد صلح و الزام به تنظيم ســند رســمى به انضمام كليــه هزينه هاى 
دادرسى، نظر به اينكه حسب پاسخ استعالم مالكيت خواهان بصورت مشاعى است و اثبات عقد صلح درخصوص 
ملكى كه مالكيت مشــاع دارد بدون طرف قراردادن ســاير مالكين مطابق مقررات نيســت زيرا هر مالك در ذره 
ذره ملك شريك و تملك دارد و هنوز تقسيم صورت نگرفته است و خواهان بايد اثبات عقد صلح را به طرفيت 
همه مالكين مشــاع مطرح مى كرد بعالوه الزام به تنظيم ســند نيز به صورت مفروز صحيح نيست و بايد بصورت 
مشاعى و سهمى مشاع از كل درخواست مى شد لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 
79 قــرار رد دعــوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.اين راى حضورى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديد نظرخواهى درمحاكم محترم تجديد نظر استان گلستان مى باشد.
 سيد رضا حسينى–دادرس شعبه 5 دادگاه حقوقى گنبدكاووس

مزايده نوبت دوم
درپرونده كالسه 951394 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس موضوع محكوميت 
ناصر شفائى فرزند حسين به پرداخت مبلغ-/98/980/000 ريال درحق محكوم له آقاى سليمان گل محمدى 
و مبلــغ -/4/949/000 ريــال بابــت هزيه اجرا درحق صنــدوق دولت؛ كه درقبال آن چهارده قلم شــامل گچ 
و خــاك شــاهرود به تعداد 250 عــدد 2-گچ آينه به تعداد 7 عدد 3-پودر ســنگ صدف بــه تعداد330 عدد 
4-دســتگاه ساب موزائيك ســازى با دينام برقى به تعداد يك عدد 5-قالب هاى پالستيكى به تعداد750 عدد 
6-دســتگاه بتونير مســتعمل به تعداد يكعدد 7-دستگاه ويبره پازل به تعداد يكعدد8-دستگاه موزائيك ساز 
بدون قالب به تعداد يك عدد 9-ميز چوبى مســتعمل به تعداد يك عدد 10-گاو صندوق قفل شــده به تعداد 
يك عدد 11-صندلى فرســوده به تعداد يك عدد 12-ماسه سنگ سياه به مقدار يك كاميون13-ماسه سنگ 
ســفيد به مقدار يك كاميون14-ماســه فيل به مقدار يك كاميون و 15- ورق فلزى به تعداد 20 عدد توقيف 
شده است حسب نظريه كارشناس درتاريخ 1395/12/23 به ارزش -/125/000/000 ريال اعالم گرديده 
اســت كــه جهت وصول محكــوم به از طريق مزايــده حضورى و باحضور نماينده دادســرا به فروش مى رســد. 
1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى ارزش اموال توقيف شده  موصوف به مبلغ-/125/000/000 
ريال اعالم گرديده اســت كه از طريق مزايده به فروش مى رســد 2-مزايده از مبلغ اعالمى كارشــناس شروع 
و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز شــنبه مورخه 1396/04/31 ساعت 9 
الى10 ميباشــد.4-مزايده براى جلســه دوم تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شــعبه اول 
حقوقى دادگســترى شهرســتان گنبدكاووس مى باشــد6-متقاضيان مى توانند پنج روزقبل ازتاريخ مزايده از 
ملــك مذكور بازديد نماينــد 7-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشــرمى گردد.8-برنده مزايده مكلف اســت ده 
درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا درمهلت يك ماه به 
حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد. درغيراينصورت مبلغ واريزى از وى درحق دولت ضبط مى گردد 

9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس


