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على  متهم  المكان  مجهول  متهم  به  آدك  ق   174 ماده  اجراي  در  بدينوسيله 
نوروزى نيا باتهام توهين و تهديد  تحت تعقيب كيفري هستند ابالغ مي شود 
پرونده  در  انتسابي  اتهام  از  دفاع  آگهي جهت  نشر  تاريخ  از  ماه  يك  ظرف 
كالسه 960077 در شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه 3 تهران حاضر شوند 

در غير اينصورت اتخاذ تصميم قانوني خواهد شد 
تهران   3 ناحيه  دادسراي   2 شعبه  داديار  الف      40071/م    
ابالغ وقت رسيدگي به متهم سجاد مهدى پور فرزند خيرعلى    به تجويز ماده 
174 ق آدك  مصوب 1392 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از 
وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 
960186  در اين شعبه ثبت و باتهام كالهبرداري  براي مورخ 96/5/4 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 
تهران ونك خ مالصدرا  به آدرس  شعبه مستقر در مجتمع قضايي قدوسي 
نبش كردستان پ 64 معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به موضوع 

رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود . 
 40079/م الف      رييس شعبه 1036 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 
ابالغ وقت رسيدگي به متهمين 1- كاظم محبوب غربتى فرزند محمد 2- آمنه 
عتيقى فرزند حميد  به تجويز ماده 174 ق آدك مصوب 1392 به متهم مجهول 
المكان كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي 
گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 960170  در اين شعبه ثبت و باتهام معاونت 
در كالهبرداري  براي مورخ 96/5/9 ساعت 10/30  وقت رسيدگي تعيين شده 
است مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد 
تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه 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 . 
 40080/م الف      رييس شعبه 1036 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

ابالغ وقت رسيدگي به متهم پيمان اسماعيلى    به تجويز ماده 174 ق آدك مصوب 
1392 به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست 
بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 960197  در اين شعبه ثبت 
و باتهام كالهبرداري  براي مورخ 96/5/7 ساعت 9/00  وقت رسيدگي تعيين شده 
است مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي كثيراالنتشار درج گردد تا 
متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه 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 . 
 40081/م الف      رييس شعبه 1036 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

شاكى اداره ثبت احوال بخش كهريزك عليه متهمين على رجبى و مهناز بازى 
باتهام جعل   تقديم دادگاه هاى عمومى بخش كهريزك  نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 101  دادگاه جزايى بخش كهريزك  واقع در بخش كهريزك  ارجاع و 
به كالسه 9309982295500912 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/7/3 و 
ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 40082/م الف                    مديردفتر دادگاه جزايى شعبه 101 بخش كهريزك  

احضار متهم  به تجويز ماده 344 ق آدك به مسعود تقى زاده شميلى   مجهول 
المكان كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي 
گردد پرونده اتهامي وي باتهام تهديد و توهين به اشخاص عادى  در پرونده 
كالسه 960085 موضوع شكايت محبوبه توپا  در اين شعبه ثبت براي مورخ 
96/5/10 ساعت 10/00  وقت رسيدگي تعيين شده است 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 . 
 40075/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

المكان  ايمان خباز  مجهول  به  به تجويز ماده 344 ق آدك   احضار متهم  
كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد 
در  چك  فقره  دو  خصوص  در  امانت  در  خيانت  باتهام  وي  اتهامي  پرونده 
پرونده كالسه 960131 موضوع شكايت داود قربان شرفلو  در اين شعبه ثبت 
براي مورخ 96/5/14 ساعت 10/00  وقت رسيدگي تعيين شده است 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 . 
 40076/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

المكان  مجهول  خزان   امير  به  آدك  ق   344 ماده  تجويز  به  متهم   احضار 
كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد 
پرونده اتهامي وي باتهام تحصيل مالى كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت 
قانونى است به ميزان دويست و چهل ميليون ريال  در پرونده كالسه 960130 
مورخ  براي  ثبت  شعبه  اين  در  مهرآبادى   مفخمى  مهران  شكايت  موضوع 
96/5/14 ساعت 9/00  وقت رسيدگي تعيين شده است 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 . 
 40077/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

 احضار متهم  به تجويز ماده 344 ق آدك به فرهاد اسحاقى گرجى فرزند 
ابوالحسن  مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از وي در دسترس نيست 
بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي باتهام جعل و استفاده از سند 
پرونده كالسه 960141  از طريق فروش مال غير  در  مجعول كالهبردارى 
موضوع شكايت على كاظمى گرجى  در اين شعبه ثبت براي مورخ 96/5/11 
ساعت 10/00  وقت رسيدگي تعيين شده است 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 . 
 40078/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

 دادنامه  پرونده كالسه 9509982295501608 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى بخش كهريزك دادنامه 9609972295500523  شكات : 1- على يزدان پناه 
فرزند موسى 2- جالل يزدان پناه فرزند موسى  متهمين : 1- حسن شياسى 2- محمد شياسى  اتهام : ضرب و جرح عمدى  راى دادگاه  در خصوص اتهام 
1- حسن شياسى 2- محمد شياسى از هر دو بلحاظ متوارى بودن اطالعات ديگرى در دسترس نيست و هر دو داير بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى 
موضوع شكايت 1- جالل يزدان پناه 2- على يزدان پناه دادگاه با امعان نظر به شكايت شاكى خصوصى گزارش مرجع انتظامى گواهى پزشكى قانونى و ساير 
قرائن و امارات منعكس در پرونده توجها نظر بعدم حضور متهمين على رغم نشر آگهى و عدم ارائه اليحه دفاعيه در تمامى مراحل رسيدگى مجرميت هريك از 
متهمين موصوف را محرز دانسته و هر دو متهم را بالسويه و تضامنى بپرداخت ديات شكات بشرح سه هزارم ديه كامله بابت كبودى سطح خارجى آرنج چپ و 
ثلث ميانى داخلى ساعد چپ و يك و نيم درصد ديه بابت ارش ساييدگى نواحى ميانى خلف قفسه صدرى و دو ناحيه مجزا پهلوى چپ يك درصد ديه بابت جرح 
بخيه شده داميه ثلث تحتانى داخلى ساعد چپ و يك سى ام از يك پنجم از چهار پنجم بابت شكستگى در بند سوم انگشت سوم دست راست كه بدون عيب التيام 
يافته است در حق جالل يزدان پناه و همچنين هر دو بپرداخت ديات به ميزان يك و نيم هزارم ديه كامله بابت كبودى نواحى ثلث تحتانى خارجى ران چپ چهار 
و نيم هزارم ديه كامله بابت كبودى ثلث ميانى خارجى بازوى چپ سمت راست قفسه صدرى و بند دوم انگشت اول دست راست سه ناحيه و دو دهم درصد 
ديه بابت ارش تورم نواحى راست قفسه صدرى دو سى ام يك درصد ديه كامله بابت سائيدگى حارصه نواحى بند ميانى انگشتان سوم و چهارم دست چپ 
يك درصد ديه بابت سائيدگى حارصه پس سر و يك درصد ديه بابت ارش سائيدگى كتف چپ و ناحيه تحتانى قفسه صدرى و يك درصد ديه بابت سائيدگى 
حارصه قدام زانوى چپ و خلف آرنج چپ و يك درصد ديه بابت جرح بخيه شده داميه كف دست چپ واقع در قاعده انگشت اول دست چپ با استناد بمواد 
714-709-488-462-569-452-472 از ق م ا محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 40083/م الف     رييس شعبه 101 جزايى بخش كهريزك 
103 دادگاه عمومى جزايى بخش كهريزك دادنامه 960997229500427 غالمرضا فالخ نسب   دادنامه  پرونده كالسه 8909982295300598 شعبه 
 1 1 پ  فرزند احمد على خواهان با وكالت عباس بشيرى فرزند محمد صفر بنشامى تهران تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 
واحد 10 با وكالت امير آذربايجانى فرزند محمد حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين  جنوبى ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و 
2- خانم دومينگ جمائل خواهان و خوانده بنشانى مجهول المكان  3- خانم پاتريك جمائل خواهان و خوانده بنشانى تهران خ آزادى خ رودكى شمالى 
پالك 5 شركت كاغذسازى كهريزك  4- ياسمين جمائل خواهان و خوانده بنشانى مجهول المكان  5- فرانسوا هارى خواهان و خوانده بنشانى مجهول 
المكان  6- ميشل جمائل خواهان و خوانده بنشانى تهران خ آزادى خ رودكى شمالى پالك 5 شركت كاغذ سازى كهريزك  7- خانم پل جمائل خواهان 
و خوانده با وكالت على مرتضى شاهمحمدى فرزند نصرت اله بنشانى خ شهيد بهشتى نرسيده به چهار راه تختى پ 199 طبقه 2 واحد 7 و با وكالت 
محمد شاه محمدى فرزند نصرت اله بنشانى دكتر بهشتى بعد از چهار راه سهرودى نرسيده به ميدان تختى پالك 199 طبقه دوم واحد 7 و  8- فاطمه 
بن  ذاكرى  شهيد  ك  فلسطين  و  كشاورز  بلوار  تقاطع  تهران  بنشانى  محمد صفر  فرزند  بشيرى  عباس  وكالت  با  خواهان  على  احمد  فرزند  نسب  فالح 
بست 1 پ 1 واحد 10 با وكالت امير آذربايجانى فرزند محمد حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين جنوبى ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 
واحد 10 و  9- ليال فالح نسب فرزند احمدعلى خواهان با وكالت امير آذربايجانى فرزند محمد حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين جنوبى 
بن  ذاكرى  فلسطين ك شهيد  بلوار كشاورز و  تقاطع  بنشانى  فرزند محمد صفر  با وكالت عباس بشيرى  10و  1 واحد  1 پ  بن بست  ذاكرى  ك شهيد 
بست 1 پ 1 واحد 10 و  10- رضا فالح نسب فرزند احمد على خواهان با وكالت روح اله كوچكيان فرزند محمد حسين بنشانى شهررى ميدان هادى 
تقاطع  تهران  بنشانى  محمد صفر  فرزند  بشيرى  عباس  وكالت  با  مرضيه رضازاده خواهان   -11 و    21 واحد   4 D ط  ورودى  مجتمع صدف  ساعى 
بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و با وكالت امير آذربايجانى  فرزند محمدحسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و 
فلسطين جنوبى ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و  12- محمود فالح نسب فرزند احمدعلى خواهان با وكالت امير آذربايجانى فرزند محمد 
1 واحد 10و با وكالت عباس بشيرى فرزند محمدصفر بنشانى  حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين جنوبى ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 
تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و  13- حسين فالح نسب فرزند احمدعلى خواهان با وكالت عباس بشيرى 
فرزند محمد صفر بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و با وكالت امير آذربايجانى فرزند محمد حسين 
با وكالت  احمدعلى خواهان  فرزند  معصومه فالح نسب   –  14 10  و  1 واحد  1 پ  بن بست  ذاكرى  فلسطين ك شهيد  بلوار كشاورز و  تقاطع  بنشانى 
عباس بشيرى فرزند محمد صفر بنشانى تهران تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و با وكالت امير آذربايجانى 
فرزند محمد حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين جنوبى ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و  15- اقدس فالح نسب فرزند احمدعلى 
وكالت  با  10و  واحد   1 پ   1 بست  بن  ذاكرى  شهيد  ك  فلسطين  و  كشاورز  بلوار  تقاطع  بنشانى  محمدصفر  فرزند  بشيرى  عباس  وكالت  با  خواهان 
اميرآذربايجانى فرزند محمد حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و  16- الهه فالح نسب فرزند 
احمدعلى خواهان با وكالت امير آذربايجانى فرزند محمد حسين بنشانى تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين جنوبى ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 
10 و با وكالت عباس بشيرى فرزند محمد صفر بنشانى  تقاطع بلوار كشاورز و فلسطين ك شهيد ذاكرى بن بست 1 پ 1 واحد 10 و  17- آقاى لوئى 
جمايل فرزند ميشل خوانده بنشانى جاده قديم قم تهران قم روستاى مهدى آباد شركت كاغذ سازى كهريزك  خواسته : مطالبه بابت حق ريشه  راى 
دادگاه  در خصوص اتهام معصومه فالح نسب فرزند احمد كه اطالعات بيشترى از وى در دسترس نمى باشد داير بر اخالل در نظم عمومى دادگاه 
ابالغ از طريق نظر آگهى در دادگاه حاضر نشده و دفاعى ننموده است  اينكه متهم عليرغم  با عنايت به محتويات پرونده شكايت شاكى خصوصى و 
توجها به ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده بزه انتسابى به متهم موصوف را محرز دانسته لذا دادگاه مستندا بماده 618 ق م ا نامبرده را به 
شش ماه حبس تعزيرى و 10 ضربه شالق تعزيرى محكوم و اعالم مى دارد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين 

مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
رييس شعبه 103 جزايى بخش كهريزك   40085/م الف     

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
شــماره ابالغنامــه: 9610102516201253 شــماره پرونــده: 9609982516200276 خواهان فاطمه 
خواستان دادخواستى به طرفيت خوانده محمد على جعفرى به خواسته طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاه هاى 
خانواده شهرستان قم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان قم واقع در قم، ابتداى خيابان 
توحيد، مجتمع شــهيد قدوسى،طبقه سوم، شعبه 10 ارجاع و به كالســه 960280 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1396/5/7 و ســاعت 9 صبح تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان وبه 
تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه مراتب يك نوبت دريكى 
ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم رادريافت و دروقت مقررفوق جهت رسيدگى حاضرگردد، قم، 

ابتداى خيابان توحيد، مجتمع قضائى شهيد قدوسى، طبقه سوم، شعبه 10
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان قم – بيات بخشى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محمد على رهنمائى فرزند جواد داراى شناسنامه شماره 828 به شرح دادخواست به كالسه 960907 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان جواد رهنمائى به 
شناســنامه شــماره 21148 درتاريخ 95/10/6  در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده است وورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1- احمد رهنمائى فرزند جواد ش ش 281 نسبت با متوفى فرزند 2- محمدعلى رهنمائى 
فرزند جواد ش ش 838 نســبت با متوفى فرزند 3- حســن رهنمائى فرزند جواد ش ش 13757 نسبت با متوفى 
فرزند 4- حسين رهنمائى فرزند جواد ش ش 0370247590 نسبت با متوفى فرزند 5- فاطمه رهنمائى فرزند 
جواد ش ش 47 نسبت با متوفى فرزند 6- رباب رهنمائى فرزند رضا ش ش 180 نسبت با متوفى زوجه. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى 

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

دادنامه
شــماره بايگانى: -940262- خواهان:آقاى خدارحم رجبى فرزند غالمرضا به نشانى:پاكدشــت دوراهى يبر 
خ ش بهشــتى ك نيايش8 پ64- خوانده:1- دادگسترى پاكدشت به نشانى پاكدشت دادگسترى2-خانم فرشته 
رجبى به نشانى مجهول المكان- خواسته:صدور حكم موت فرضى- گردشكار:دادگاه با توجه به محتويات ومندرجات 
پرونده وجرى تشــريفات قانونى ختم رســيدگى را اعالم وبا اســتعانت از خداوندمتعال وبا تكيه بر شــرف وجدانى 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت خواهان آقاى خدارحم رجبى 
بطرفيت خواندگان1-دادگسترى پاكدشت2-خانم فرشته رجبى بدين شرح كه خواهان اظهار داشته است دخترم 
حدود مورخه 90/9/28 به قصد خروج از كشــور ،به قصد كشــور استراليا به ســفر دريايى رفته است واز كشور 
اندونزى به همراه همسر وفرزندش مى خواستندبه استراليا بروند كه احتماال در دريا غرق شدند و5 سال از ايشان 
خبرى نداريم ودادگاه با توجه به احراز سمت خواهان وبررسى داليل وى تحقيقات محلى وگزارش كالنترى واظهارات 
خواهان خواسته طبق مقررات ماده 1023 قانون مدنى كه بيش از يكسال است كه از تاريخ اوراق نشر آگهى خبرى 
از حيات يا ممات خواسته بدست نيامده است لذا دادگاه به استناد بند 3ذيل ماده 1020 قانون مدنى ناظر به ماده 
1019 آن وماده157 قانون امور حسبى حكم فوت فرضى غائب مشاراليه را از تاريخ 94/6/20 را صادر واعالم مى 
نمايد.راى صادره غيابى است وظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه وسپس ظرف بيست روز 

ديگر قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران مى باشد.
يوسفى-رئيس شعبه چهارم حقوقى دادگسترى پاكدشت

دادنامه
شــماره پرونده:95-854/9 -خواهان:خانم مهناز موســوى   ادرس:پاكدشــت –بلوار ســپاه شهرك شمس 
الشــموس.ياس 26 .واحد يك - خوانده:آقاى محمد رضا عبدالملكى  آدرس:مجهول المكان- خواسته:مطالبه نفقه 
فرزند- گردشــكار:قاضى شــورا با اعالم ختم رسيدگى با شــور وتبادل نظر با اعضاى شورا به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد. (راى شورا) در خصوص دعوى خواهان خانم مهناز موسوى به طرفيت خوانده آقاى محمد رضا 
عبدالملكى به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترك به نام عرشيا عبدالملكى از تاريخ تقديم دادخواست با جلب نظر 
كارشناس على الحساب مقوم بر 400/000 تومان با احتساب خسارات دادرسى،شورا با توجه به اوراق ومحتويات 
پرونده وبا توجه به ابالغ قانونى به خوانده واينكه در جلسه رسيدگى شركت ننموده است وهيچ دفاعى در قبال دعوى 
مطروحه معمول نداشــته اســت وعلى رغم ارجاع امر به كارشناس وابالغ آن به متداعيين واينكه اعتراضى از ناحيه 
نامبردگان در موعد مقرر به عمل نيامده اســت.لذا به اســتناد مواد 1199-1204 قانون مدنى ومواد 519-198 
قانون آيين دادرسى مدنى دعوى مطروحه را ثابت ومسلم دانسته.راى بر محكوميت خوانده به پرداخت نفقه مشترك 
عرشــيا عبدالملكى از تاريخ تقديم دادخواســت 95/9/9 لغايت يك سال آتى ماهيانه 210/000 تومان وپرداخت 
مبلغ 12/000 تومان هزينه دادرسى ومبلغ 150/000تومان بابت هزينه كارشناسى در حق خواهان صادر واعالم 
مى دارد.راى صادره غيابى وظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين شورا و20روز بعد قابل اعتراض 

در دادگسترى پاكدشت مى باشد.
كثيرلو-قاضى مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

دادنامه
شــماره بايگانــى:940070- 1-خواهان:خانم كلثوم الهى فرزند خيراله به نشانى:پاكدشــت -.مترى مقداد 
فدك يكم پالك14 طبقه ســوم- 2-خانم الهام رضائى فرزند رضا به نشــانى پاكدشت خيابان شهيد مطهرى شقايق 
ششــم ميدان مقداد كوچه مقداد دوم پالك 57 طبقه دوم - خواندگان:1-خانم ســحرظفريان2-آقاى محمدحســن 
ظفريان3-خانم فرشته بيابانى همگى به نشانى:مجهول المكان - خواسته:مطالبه ديه -در وقت نظارت پرونده تحت 
نظــر قرار گرفت دادگاه ختم رســيدگى را اعالم وبه شــرح ذيل مبــادرت به صدور راى مى نمايــد. (راى دادگاه) در 
خصوص دادخواســت خانم ها1-كلثوم الهى2-الهام رضايى به طرفيت 1-فرشــته بيابانى2-محمدحسن3-ســحر 
هردوظفريان به خواسته:مطالبه ديه اعضاء مجروح بدين توضيح كه خواهان ها در تشريح خواسته خود اظهار داشته 
اند كه:تاريخ1385/12/16 ساعت 20/20 به وسيله نقليه پيكان به رانندگى رضا رضايى با خودرو پژو به رانندگى 
صفرعلى ظفريان(مورث خواندگان)در جاده تيغ آب به پاكدشــت تصادف نموديم در اثر اين حادثه مجروح شــديم 
وگواهى پزشكى قانونى نيز اخذ كرديم...با عنايت به اينكه افسر كارشناس مقصر حادثه را صد درصد راننده پژو 
اعالم نموده است وراننده مقصر (مورث خواندگان)فوت نموده است لذا الزام خواندگان به پرداخت ديه اينجانبان 
را داريم؛نظر به اينكه حســب كپى گواههاى صادره از ناحيه پزشــكى قانونى كه حكايت از درود صدمات جســمانى 
متعدد به شرح گواههاى پزشكى قانون است وبا عنايت به نظريه افسر كاردانى فنى تصادفات كه حكايت از تقصير 
صــد در صدى مورث خوانــدگان در ورود جراحات فوق به خواهانها دارد ونظر به اينكه پرونده كيفرى آنها به داللت 
گزارش شعبه اول بازپرسى در پرونده كالسه 18/1/86 برابردادنامه شماره 820 سال 1386 به لحاظ فوت مقصر 
حادثــه قرارموقوفى تعقيب صادر شــده اســت وبا عنايت به اينكه خواهانها به داللت گــزارش كالنترى منعكس در 
پرونده استنادى كيفرى در نتيجه تصادم فوق مجروح شده اند لذا انتساب بالمباشره نيز منتسب به مورث خواندگان  
مى باشــد بنا على هذا دعواى خواهانها را وارد تشــخيص ومســتندا به مــواد 448و449و488و633و714و709 
ق.مجازات اسالمى مصوب 1392 ومواد 1و2ق.مسئوليت مدنى ماده331ق.م حكم بر محكوميت خواندگان به نسبت 
سهم االرث به پرداخت دو فقره يك پنجم از يك دو بابت شكستگى در دو طرف فك تحتانى (راست وچپ)كه معيوب 
التيام يافته ونيز ســه در صد از ديه كامل مرد مســلمان بابت ارش اختالل در نحوه جفت شدن دندانها در حق خانم 
كلثوم الهى ونيز پرداخت 10درصد كامل بابت ارش كاهش ســطح هوشــيارى وپرداخت پانزده درصد بابت جراحت 
منطقه استخوان جلوسر-درمحل سقف كاسه چشم-بيست درصد بابت دوفقره شكستگى در حد هاشمه در ديواره 
هردو ســينوس راســت وچپ ونيز 4 درصد بابت شكستگى در اســتخوان بينى بودن عالئم فساد ونيز 2/5 درصد 
بابت ارش وجود هوا در محل شكستگى سمت چپ سر-ونيز دو درصدبابت خونريزى در سينوسهاى ماگزيالر-ونيز 
ده درصد بابت ارش پارگى اســكلراى چشم چپ-ونيز سه درصد بابت جراحت متالحمه پيشانى ونيز9-سه درصد 
بابت متالحمه چشــم چپ ونيز 10-ســه هزارم ديه كامل بابت كبودى اطراف چشم راســت و11-سه هزارم بابت 
كبودى زير چشــم راســت و12-ســه هزارم بابت كبودى اطراف چشــم ونيز13-نيم درصد بابت حارصه ساق پاى 
راست و14-نيم درصد بابت حارصه ساق پاى چپ و15-هشت درصد بابت ارش جراحى ترميمى جمجمه و16-نه 
درصد بابت ارش افتادگى پلك فوقانى چشــم راســت وچپ در حق خانم الهام رضايى صادر واعالم مى گردد-با اين 
توضيح كه با عنايت به اينكه ديات مقادير تعيين شده قانونى هستند لذا وفق خواسته ى خواهانها ونيز استناد قانون 
مارالذكر به ميزان درصدى از كل تعيين شده است ومعيار درصدى از كل ديه كامل مرد مسلمان ميباشد.راى فوق 
غيابى وظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع وسپس ظرف 20 روز از آن قابل تجديد نظر در محاكم 

تجديد نظر استان تهران مى باشد.
رضايى امين-دادرس شعبه اول حقوقى دادگسترى پاكدشت

برگه اجرائيه                        
نام: امير ســرورى. با وكالت مصطفى سعدى .نشانى محل اقامت: گلســتان خيابان مدرسه نبش چهار راه اول- 
ســاختمان پزشكان طبقه اول - واحد 1. محكوم به ، بموجب دادنامه شــماره 95-616 مورخ 95/11/4 شوراى حل 
اختالف بهارســتان حوزه يازدهم كه وفق دادنامه شماره 95-616 شعبه يازدهم. قطعيت حاصل كرده است. محكوم 
عليه آقاى محمد رضا دادى محكوم است به پرداخت 170/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/227/500 
ريال هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور رسيد چك 94/5/31 تا اجراى حكم در حق محكوم 

له آقاى امير سرورى. نام:محمد رضا دادى.نشانى :مجهول المكان
 شعبه11 مجتمع شماره1 شهرستان بهارستان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظر به اينكه در اجراى مواد 3، 15،    17 و18  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 آئين نامه اجرائى آن متقاضيان ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيأت موضوع قانون مذكور مصوب 1390/09/20 مجلس شوراى 
اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم آگهى مى گردد. قريه بيجاربنه الهيجان ســنگ اصلى يك بخش 14 
گيالن بشماره فرعى زير: - پالك فرعى 10510 مفروز از 9- ايرج كريمى پهمدانى فرزند عسكر ش ش 8861 كدملى 
0053979192 صادره از تهران و حميد كريمى پهمدانى فرزند عســكر ش ش يك كدملى 2722136260 صادره 
از الهيجان و على كريمى فرزند عســكر ش ش 4616 كدملى 0066602130 صادره از تهران هر كدام بميزان دو 
ســهم از 8 ســهم مشاع از ششدانگ و خانم فاطمه كريمى پهمدانى فرزند عسكر ش ش 91 كدملى 2722326728 
صــادره از الهيجــان و خانم فريده كريمى پهمدانى فرزند عســكر ش ش 1310 كدملــى 0056013493 صادره از 
تهران – خانمها هر كدام بميزان يك سهم مشاع از 8 سهم مشاع از ششدانگ يكبابخانه و محوطه بمساحت 153/37 
مترمربع بكســر بهاى ثمن اعيان عرصه و اعيان به نفع خانم معصومه پور على شيرجوپشــت فرزند على به ش ش 3 
كدملى 2722360675 صادره از الهيجان و بكســر بهاى ربع اعيان به نفع خانم گل معتمد شــريعت از مورد مالكيت 
وراث مرحــوم عســكر كريمى به اســتناد آراى صــادره و آراى اصالحى بشــماره هــاى 139660318005000087 
و   139660318005000091 و   139560318005004256 و   139660318005000083 و 
اصالحــى  صــادره  آراى  و   1396/2/6 مورخــه   139660318005000099 و   139660318005000095
و   139660318005000543 و   139660318005000542 و   139660318005000545
139660318005000546 و 139660318005000541 مورخــه 1396/3/20 لذا هركس اعم از مجاوران و 
صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد مى تواند از تاريخ اولين 
انتشار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به ادره ثبت اسناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يكماه به مراجع قضائى 
صالحه دادخواست تسليم و گواهى آن را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اينصورت پس از انقضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند  اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به دادگاه  
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رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى على محمد محمدخانى فرزند عزت اله داراى شناســنامه شــماره 1167 به شــرح دادخواســت به كالســه 
960889 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان عزت 
اله محمدخانى به شناســنامه شــماره 17 در تاريخ 1395/3/26 در اقامتگاه دائمى خود را فوت نموده اســت وورثه 
حيــن الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- على محمــد محمد خانى فرزند عزت اله ش ش 1167 نســبت با متوفى 
فرزند 2- محمد محمد خانى فرزند عزت اله ش ش 1434 نسبت با متوفى فرزند 3- خديجه محمد خانى فرزند عزت 
اله ش ش 1059 نســبت با متوفى فرزند 4- صغرى محمد خانى فرزند عزت اله ش ش 31 نســبت با متوفى فرزند 
5- معصومه محمد خانى فرزند عزت اله ش ش 1166 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا محمد خانى فرزند عزت اله 
ش ش 1335 نســبت با متوفى فرزند 7- رقيه محمد خانى فرزند عزت اله ش ش 1388 نســبت با متوفى فرزند 
8- طاهره محمد خانى فرزند عزت اله ش ش 1555 نسبت با متوفى فرزند 9- خوشقدم ميناخانى فرزند غالمحسين 
ش ش 3980247996 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

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

حصر وراثت
خانم فاطمه بشــارتلو فرزند عبداله به شــرح درخواســتى كه به كالســه 96/119 ش دوم الف اين شــورا 
ثبت گرديده درخواســت صدورگواهى انحصاروراثت نموده و اعالم داشته كه مرحوم عبداله بشارتلو فرزند قلى 
به شــماره شناسنامه 1550 صادره از مينودشــت درتاريخ 1394/02/08 فوت نموده است و ورثه/وراث حين 
الفوت وى عبارتند از:1-رضا بشــارتلو فرزند عبداله ش-ش 154 تاريخ تولد 1355/6/31 فرزند ذكورمتوفى 
2-امير بشــارتلو فرزند عبداله ش-ش 318 تاريخ تولد 1361/4/25 فرزندذكور متوفى 3-معصومه بشارتلو 
فرزنــد عبدالــه ش-ش 155 تاريخ تولــد 1355/6/31 فرزند انــاث متوفى 4-فاطمه بشــارتلو فرزند عبداله 
ش-ش 158 تاريخ تولد 1352/1/20 فرزند اناث متوفى والغير اينك شــورا پس ازانجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف يك ماه به  اين شورا مراجعه و  تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد.    
    حسن شهابى-قاضى شعبه دوم  شوراى حل اختالف مينودشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: آقاى حسين افخمى عقدا خوانده: آقاى محسن شريفى خواسته: مطالبه خسارت در تاريخ 1396/2/23 
خواهان: فوق الذكر دادخواستى فوق الذكر به طرفيت خوانده فوق الذكر به شرح خواسته فوق الذكر به شعبه  20 
تقديم كه به شــماره 960301 ثبت و براى روز 1396/5/3 ســاعت 10 صبح  وقت رســيدگى تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين 
دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر 
آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: آقاى مرتضى اكبرزاده خوانده: آقاى ســيد ابراهيم حســينى پاك خواســته: مطالبه خســارت در تاريخ 
1396/2/24 خواهان: فوق الذكر دادخواستى فوق الذكر به طرفيت خوانده فوق الذكر به شرح خواسته فوق الذكر 
به شــعبه  20 تقديم كه به شــماره 960265 ثبت و براى روز 1396/5/2 ســاعت 10 صبح  وقت رسيدگى تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از 
تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: محمد حســين شيرازى خوانده: رجب بابائى چگينى خواسته: مطالبه 1 فقره سفته مبلغ 30000000 
ريــال در تاريــخ 1396/3/24 خواهــان فوق الذكر دادخواســتى فوق الذكر به طرفيت خوانده فوق الذكر به شــرح 
خواســته فوق الذكر به شــعبه  36 تقديم كه به شــماره 273/36/96 ثبت و براى روز 1396/5/4 ساعت 10:30 
صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت 
دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر 
دادگاه مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى است در صورت عدم 

حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 36 حقوقى شوراى حل اختالف قم

اجراييه 
ش پ :6/94/570 محكوم له:شركت نسيم صباح به مديريت عاملى على زائرى اومالى با وكالت آذين طالبى 
ف خدابخش محكوم عليه:موســى رجبى ف كريم-مجهول المكان به موجب رأى شماره 229-95/5/18 شعبه 6 
حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت صدوسى و چهارميليون 
و ششــصدهزارريال بابت اصل خواســته و پرداخت يك ميليون و نهصدوشصت هزارريال بابت هزينه دادرسى 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد 94/4/12 -94/4/22-94/4/18-
94/4/31 تا اجراى حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد 
شد در حق خواهان محكوم مى نمايد ضمنا نيم عشر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه محاسبه مى گردد.به استناد 
ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين 

صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفترل شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ :14/95/401 محكوم له: محمدتقى الدمخى با وكالت محمد حسنى مقدم محكوم عليه : مجتبى گلى ف 
باباعلى-مجهول المكان به موجب رأى 551-95/11/19 شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 20,000,000 ريال بابت اصل خواسته و 250,000 ريال هزينه نشر 
آگهى و 565000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه مقرر قانونى و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد 91/9/27 تا اجراى كامل حكم و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه. .به استناد ماده 29 
قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:5/976/95 دادنامه:135-96/3/4 قاضى شورا ختم دادرسى را اعالم و با توكل به خدا به شرح 
ذيل رأى صادر مى كند:خواسته خواهان اين دعوا على اكبر طالبى ديزجى ف نجف با وكالت روح اله براتى به طرفيت 
خوانده حبيب اله يازرلو ف احمد مجهول المكان مطابق نظريه كارشناسى مطالبه وجه به ميزان مبلغ دويست ميليون 
ريال از 270,000,000 ريال مطابق نظريه كارشناســى و حق الوكاله وكيل و... به انضمام كليه خســارات دادرسى 
و قانونى مى باشد شورا باتوجه به دادرسى انجام شده هم چنين مستندات ابرازى از نقطه نظر  قانونى و قضايى 
دعواى خواهان مقرون به دليل و برهان قاطع مى باشد چراكه اوال وجود و حضور مستند دعوا در يد و اختيار خواهان 
كه براى اثبات ادعاى خويش ابراز و ارائه داده نشــانگر اشــتغال ذمه خوانده به ميزان مندرج در متن آن مستند 
موجود در دادخواست مى باشد ثانيا اين مستندات از نظر حدود،مفاد،از هرگونه تعرضى مصون مانده و بر صحت 
و اصالت آن خدشــه اى وارد نيامده وانگهى در نهايت از ســوى خوانده دفاع خاص و حقوقى كه بتوان به آن توجه 
كرد و از طرفى موجب بى اعتبارى مستندات باشد ارائه نگرديد در نتيجه باتوجه به آن چه اذعان گرديد و با احراز 
مديونيت خوانده به مســتفاد از مواد 198و502 به بعد از قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ پنج ميليون و هشتصدوبيست هزارريال به 
عنوان هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و ديگر خسارات دادرسى قانونى در حق خواهان صادر مى شود اين رأى 
غيابى محسوب و ظرف بيست روز ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه وظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم حقوقى آمل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف آمل-ابوالقاسم كفشگر

آگهى ابالغ احضاريه
نظر به اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهمان ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز 
نمى توان احضاريه را به آن ها ابالغ نمود بدين وسيله به 1-مينا درويش هندى ف مرتضى2-محمد باهرى ف حاجى 
محمد3-قربان فرج تبار ف كريم اله ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام شان داير بر سرقت گوشى موضوع 
كالسه 950075د1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين 
شعبه حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت 

انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
داديارشعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى مزايده نوبت اول 
برابر دادنامه شماره 1-94/1/30 و متعاقب آن مفاد برگ اجراييه صادره از شعبه ششم شوراى حل اختالف 
بهشهر موضوع پرونده اجرايى كالسه 950682 اجراى احكام محكوم عليه على صبورى ف سعيد محكوم است به 
پرداخت 44,000,000 ريال اصل خواسته و 150,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير از 93/7/10 در حق 
محكوم له سيد روح اله چكامه هم چنين مبلغ 1,000,000 ريال من باب حق االجرا(نيم عشر دولت)و نظربه اين كه 
محكوم عليه موصوف با وصف ابالغ مفاد برگ اجراييه به وى در فرجه مقرر قانونى اقدامى در جهت اجرايى مفاد آن 
معمول نداشته فلذا شخص ثالث خانم رقيه مومنى كوهستانى ف حسينعلى اموال خود را به شرح ذيل جهت تامين 
و توقيف معرفى نموده اســت: يك باب مغازه به مساحت 17/20 مترمربع واقع در طبقه همكف داراى پالك ثبتى 
871 مفروز 380 فرعى از 52 اصلى واقع در اراضى بخش 17 ملكى مالك متن خانم رقيه مومنى كوهستانى واقع 
در خليل شهر داراى امتيازات آب و برق مى باشد ارزش شش دانگ تجارى موصوف باتوجه به موقعيت مكانى،ابعاد 
و مشــخصات آن ، اندازه مســاحت،ميزان عرضه و تقاضا در بازار و ملحوظ نمودن كيفيت ساخت بنا و قدمت آن به 
مبلغ 172,000,000 ريال برابر هفده ميليون و دويست هزارتومان مى باشد.نتيجتا اموال موصوف براى روز سه 
شنبه 96/4/20 از ساعت 10 الى 12 از طريق مزايده و در اجراى احكام مدنى براساس قيمت پايه به فروش مى 
رسد . طالبين مى توانند جهت كسب اطالع بيشتر و در مدت پنج روز قبل از روزى كه براى فروش معين شده است 
اموال موضوع مزايده را مالحظه نمايند. ضمنا مال موضوع آگهى متعلق به كسى خواهد شد كه باالترين قيمت را در 
جلسه حضورى مزايده و به صورت كتبى قبول كرده باشد توجها به اين كه دايره اجراى احكام(مأمور اجرا) مى تواند 
پرداخت بهاى مال مورد مزايده را عنداالقتضاء به وعده قرار دهد دراين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را 
فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسليم نمايد وحداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد كرد و در 
صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 

ضبط وتجديدمى گردد.م/الف96/20/5271
  قاضى اجراى احكام مدنى دادگسترى بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى على اســماعيلى ف فريدون به شــرح دادخواستى كه به شماره 12/96/216  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان فريدون اسماعيلى ف على گدا ش 
ش 279 صــادره آمل در تاريخ 92/8/28 در شهرســتان آمل  بدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به :1-جمشــيد ش ش 293   2-فاطمه ش ش 359   3-هاجــر ش ش 360   4-نرگس ش ش 
28225   5-ارســالن ش ش 3   6-محمد ش ش 335   7-حســن ش ش 949   8-على ش ش 322   9-مريم 
ش ش 2193 همگى اســماعيلى فرزندان متوفى10-صغرا  آذرنيوا ش ش 202 ف اباذر همســر متوفى والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل

آگهى ابالغ وقت دادرسى
در خصوص پرونده كالســه 14/96/62 شــركت ســهامى بيمه آســيا با مديريت ابراهيم كاردگر به عنوان 
خواهان به طرفيت آقاى مسعود رحمانى ف على اصغر به عنوان خوانده مبنى بر مطالبه وجه ، به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواســت خواهان و موافقت رييس شــعبه وقت رســيدگى به تاريخ 96/5/10 ساعت 9:30 
دقيقه صبح  تعيين گرديده است، لذا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف آمل

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه: 950762- پيرو آگهى هاى منتشره در خصوص دعوى بهرام پوپك بطرفيت داريوش 
دادوند بخواسته مطالبه خسارت بدين وسيله به آقاى داريوش دادوند ابالغ ميگردد ظرف يك هفته از تاريخ انتشار 

آگهى جهت مالحظه نظريه كارشناسى و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاَ در اين دادگاه حاضر شويد. م الف/413
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى دماوند

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه:950852- پيرو آگهى هاى منتشره در خصوص دعوى خانم مرضيه كوچه باغى بطرفيت 
احمد حيدرى بخواسته طالق بدينوسيله به آقاى احمد حيدرى ابالغ ميگردد ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهى جهت 

مالحظه نظر داورى در اين دادگاه حاضر شويد. م الف/411
منشى شعبه اول دادگاه عمومى دماوند

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه:950768- در خصوص تجديدنظر خواهى خانم راحله رضايى بطرفيت محسن ريحانى 
نســبت به دادنامه شــماره 9600033 صادره از اين شعبه به شما ابالغ مى شود مقتضى است حسب ماده 346 
قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز پس از رويت 
اين آگهى به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارســال 

ميگردد. م الف/415
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى/ خانم عطا نيك نژاد
بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد : آقاى ولى شريفى فرزند - دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه وجه 
مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند به كالســه 950474 ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به 

طول كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/416/2
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: ولى شريفى به نشانى گيالوند خ باهنر  ، مشخصات محكوم عليه: عطا نيك نژاد مجهول 
المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 613 مورخ 96/2/15 حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند كه وفق 
دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ چهل ميليون ريال بابت اصل خواســته و 715000 ريال بابت خســارت دادرســى و همچنين مبلغ 
2/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد.م الف/416/1
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند

متن آگهى برگ دادخواست
خواهان: بهمن پناهى امرائى فرزند موسى ، سن 26 ، شغل آزاد ، به نشانى گيالوند شهرك سپاه سوم غربى 
پ 18 واحد 8- كدملى 4190209058- شماره همراه 09167421447-خوانده: محسن دهقان فرزند جمشيد 
مجهول المكان ، خواسته يا موضوع بهاى آن: مطالبه ثمن مبايعه نامه مورخ 1395/11/26 به مبلغ 71/000/000 
ريال معادل هفت ميليون و يكصد هزار تومان به انضمام كليه خسارات قانونى ، دالئل و منضمات دادخواست: كپى 
مصدق 1- قرارداد عادى مورخ 1395/11/26-2- كارت ملى ، به موجب كپى مصدق يك برگ قرارداد عادى ياد 
شــده بنده يك دســتگاه خودروى پژو 405 را به خوانده محترم فروختم كه با توجه به اينكه مدت 4 ماه از تاريخ 
انعقاد قرارداد مى گذرد وليكن وى از پرداخت مبلغ 71/000/000 ريال به عنوان ثمن معامله امتناع مى نمايد. 
فلذا مســتنداً به مواد 198 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و 310 قانون تجارت 
رسيدگى و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به مبلغ 7/100/000 تومان به انضمام كليه 

خسارات قانونى و هزينه دادرسى در حق اينجانب مورد استدعاست. م الف/395/2
رئيس دادگسترى حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محســن ســليمانى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت هادى بارونقى به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 
1011/95 ثبت و براى تاريخ 96/6/15 ساعت 6عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: على اكبر آريافر فرزند رضا مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: محسن سليمانى 
فرزند حســنعلى به نشــانى بلوار چمران كوچه دهقانى دفتر توزيع مصالح و ســيمان كار اميرحســين ، محكوم به: 
به موجب راى شــماره 784/95 تاريخ 95/9/16 حوزه هشــتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
مبلغ 17/500/000 ريال به موجب چك شماره 270110 مورخ 94/11/20- 270112 مورخ 95/1/20 بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 617/500 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ 
سررســيد چكها تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى 
اســت تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشــر دولتى پرداخت گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت 

اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: حســين ياور فرزند محمود مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: محسن سليمانى 
فرزند حســنعلى به نشــانى بلوار چمران كوچه دهقانى دفتر توزيع مصالح و پيمان كار اميرحسين ، محكوم به: به 
موجب راى شــماره 989/95 تاريخ 95/11/19 حوزه هشــتم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
مبلغ 14/500/000 ريال به موجب چك شــماره 988072-93/10/25 نزد بانك تجارت بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 512/500 ريال بابت خسارت دادرسى و پرداخت هزينه آگهى طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه وجه از تاريخ سررسيد چك 93/10/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در حق 
خواهان راى صادره غيابى است تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى پرداخت گردد. ماده 
34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم 
به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان


