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آگهى 
بــه موجب پرونده كالســه 951092 د/2 آقاى ابراهيم عباســى فرزند حســين به 
دليل شكايت خانم بهاره نعمتى به اتهام توهين تحت تعقيب مى باشد با عنايت به اينكه 
متهــم مذكــور مجهول المكان مى باشــد لذا بــه تجويز ماده 174 قانون آيين دادرســى 
كيفرى به ايشــان اخطار مى شــود ظرف يك ماه از تاريخ نشــر آگهى جهت دفاع از اتهام 
انتســابى در اين مرجع حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت نسبت به 
موضوع رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد شد ضمنا متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه 

داشته باشد. 
 آرزو صيادى – داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب شهركرد

آگهى 
در پرونده كالسه 960259 داديارى دهم دادسراى عمومى و انقالب شهركرد متهم 
خانم زيور باقريان به اتهام نشــر اكاذيب تحت تعقيب مى باشــد، لذا با توجه به مجهول 
المكان بودن نامبرده طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى به وى ابالغ مى گردد 
جهــت تفهيم اتهام، ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در اين شــعبه حاضر شــوند در 
صورت عدم حضور جلب خواهند شد در ضمن نامبرده در راستاى ماده 190 قانون آيين 

دادرسى كيفرى حق همراه داشتن يك نفر وكيل را دارد. 
داديار شــعبه دهــم داديارى دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد- مريم حيدرى 

سورشجانى 
استان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى

آگهى 
در پرونــده كالســه 960211 داديارى دهم دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد 
حســب شكايت شــاكى آقاى ايمان كريمى متهم آقاى احمد بيگى به اتهام توهين و ايراد 
جرح با چاقو تحت تعقيب مى باشد، لذا با توجه به مجهول المكان بودن نامبرده طبق ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى به وى ابالغ مى گردد جهت تفهيم اتهام، ظرف يك ماه 
از تاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر شوند در صورت عدم حضور جلب خواهند شد 
در ضمن نامبرده در راســتاى ماده 190 قانون آيين دادرســى كيفرى حق همراه داشتن 

يك نفر وكيل را دارد. 
داديار شــعبه دهــم داديارى دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد- مريم حيدرى 

سورشجانى 
استان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 950557 د1 اين شــعبه متهمين خانم ثريا قمى فرزند محمد و 
زهره ســلطانى فرزند حسن به اتهام اخالل در نظم دادگسترى تحت تعقيب قرار گرفته 
اند. با عنايت به مجهول المكان بودن متهمين و در اجراى مقررات ماده 174 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به نامبردگان ابالغ 
مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتســابى در 
اين شــعبه حاضر گردند. نامبردگان حق دارند يك نفر وكيل دادگســترى همراه داشته 
باشــند بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد 

آمد. 
 داديار شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- زهرا غفارى

آگهى 
حسب محتويات پرونده كالسه 960024 در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى متهم پيمان پور هاشــمى به اتهام 1- توهين 2-تهديد 
3- ايجــاد مزاحمت تلفنى ظرف يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه هشــتم داديارى 
دادســراى شــهركرد جهت دفاع حاضر شويد ضمناً شــما مى توانيد يك وكيل نيز همراه 

داشته باشيد. 
 داديار شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- شايان فاضلى فارسانى

آگهى احضار متهم 
در پرونده كالسه 950716 د3 اين داديارى اقاى امين محمدزاده به اتهام سرقت 
در اموال شــاكى تحت تعقيب اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى 
مقــررات ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور كيفرى 
مصــوب 1392 به نامبــرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى به 
شــعبه سوم داديارى دادســراى عمومى و انقالب شهركرد مراجعه و از اتهام انتسابى به 
خود دفاع نمائيد. ضمنا نامبرده حق دارند يك نفر وكيل به همراه داشته باشند. بديهى 
اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.  استان 

چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى
دفتر شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- 

منشى شعبه داديارى شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- بهروز برخوردارى

آگهى 
در پرونــده كالســه 940279-10 د- داديــارى دهم دادســراى عمومى و انقالب 
شهركرد حسب شكايت شاكى سعيد صالح پور ده كهنه فرزند منصور متهم كيوان حسنى 
ســوقى فرزند نادر به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد، لذا با 
توجه به مجهول المكان بودن نامبرده طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به وى 
ابالغ مى گردد جهت تفهيم اتهام، ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر 
شــوند در صورت عدم حضور جلب خواهند شــد در ضمن نامبرده در راستاى ماده 190 

قانون آيين دادرسى كيفرى حق همراه داشتن يك نفر وكيل را دارد. 
استان چهارمحال و بختيارى – شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى

 داديار شعبه دهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- مريم حيدرى سورشجانى

آگهى 
در پرونــده كالســه 960269 داديارى دهم دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد 
حســب شكايت خانم مهر ناز رييسى دهكردى آقاى اردشير رييسى فرزند نجف به اتهام 
توهيــن تحت تعقيب مى باشــد، لذا بــا توجه به مجهول المكان بــودن نامبرده طبق ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى به وى ابالغ مى گردد جهت تفهيم اتهام، ظرف يك ماه 
از تاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر شوند در صورت عدم حضور جلب خواهند شد 
در ضمن نامبرده در راســتاى ماده 190 قانون آيين دادرســى كيفرى حق همراه داشتن 

يك نفر وكيل را دارد. 
استان چهارمحال و بختيارى – شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى

 داديار شعبه دهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- مريم حيدرى سورشجانى

آگهى احضار متهم
در پرنــده كالســه 951203 اين داديارى آقاى مســلم خســروى به اتهام ســرقت 
احشــام تحت تعقيب اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
مــاده 174 قانون آيين دادرســى دادگاههــاى عمومى و انقالب در امــور كيفرى مصوب 
1392 به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى به شعبه سوم 
داديارى دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد مراجعه و از اتهام انتســابى به خود دفاع 
نمائيد. ضمنا نامبرده حق دارند يك نفر وكيل به همراه داشــته باشند. بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 دفتر شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد

آگهى احضار متهم
حســب محتويــات پرونده كالســه 960639 كيفرى دو 101 در اجــراى ماده 344 
قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و حسب كيفر خواست 
صادره در دادسراى عمومى و انقالب به آقاى صفدر قاسمى فرزند حسين مجهول المكان 
ابالغ مى شــود كه در خصوص شكايت ايمان شــايان نيا فرزند سردار عليه شما داير بر 
ايــراد ضرب و جرح عمدى با چاقــو و توهين جهت اخذ آخرين دفاع در مورد اتهام وارده 
در تاريخ 96/7/22 ســاعت 9 صبح در اين دادگاه حاضر شويد بديهى است در صورت 

عدم حضور در دادگاه تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
 دادرس مامور در شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد – سيد حبيب مرتضوى

آگهى 
در پرونــده 960466 ايــن دادگاه آقاى موســى كريمــى به اتهــام توهين موضوع 
شــكايت سيد حسن ميراحمدى تحت تعقيب قرار گرفته اند، با عنايت به مجهول المكان 
بــودن متهــم در اجراى مقررات مــاده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 92 به 
نامبــرده ابــالغ مى گردد تــا در موعد مقرر مــورخ 1396/07/22 ســاعت 8 جهت اخذ 
آخرين دفاع در اين شــعبه حاضر شويد. در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد. 
 رحمن مومنى- دادرس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهركرد

آگهى 
در پرونــده 960422 ايــن دادگاه آقــاى امير خدادادى فرزند شــكر خدا به اتهام 
توهين از طرق ارســال پيامك تحت تعقيب قــرار گرفته اند، با عنايت به مجهول المكان 
بــودن متهــم در اجراى مقررات مــاده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 92 به 
نامبــرده ابــالغ مى گردد تــا در موعد مقرر مــورخ 1396/08/06 ســاعت 8 جهت اخذ 
آخرين دفاع در اين شــعبه حاضر شويد. در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى به عمل خواهد آمد.
 دادرس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهركرد

آگهى احضار متهم 
حســب محتويات پرونده كالســه در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى عمومى 
و انقــالب در امور كيفرى آقاى ســيد على موســويان فرزند ابراهيــم مجهول المكان مى 
باشــد. كه در خصوص شــكايت آقاى ابوالقاســم رجبى و غيره عليه شــما داير بر جهت 
دفاع در مورد اتهام مشــاركت در ســرقت در تاريخ 1396/08/01 ساعت 11 صبح در 
شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد حاضر شويد- بديهى است در 

صورت عدم حضور تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
 شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد

آگهى 
در پرونــده كالســه 960352 داديارى دهم دادســراى عمومى و انقالب شــهركرد 
حســب شكايت شاكى خانم سودابه ذوالفقارى متهم خانم مريم قاسمى پيربلوطى فرزند 
مهديقلــى بــه اتهام توهين تحت تعقيب مى باشــد، لذا با توجه بــه مجهول المكان بودن 
نامبرده طبق ماده 174 قانون ايين دادرســى كيفــرى به وى ابالغ مى گردد جهت تفهيم 
اتهام، ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى در اين شــعبه حاضر شــوند در صورت عدم 
حضور جلب خواهند شــد در ضمن نامبرده در راســتاى ماده 190 قانون ايين دادرسى 
كيفرى حق همراه داشتن يك نفر وكيل را دارد.  استان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- 

خيابان آيت اله كاشانى
 داديار شعبه دهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهركرد- مريم حيدرى سورشجانى

آگهى 
ابالغ وقت رسيدگى به آقاى/ مسلم بلوطى خليل ابادى فرزند خداداد شاكى آقاى/ 
اســماعيل على دوستى  شــكوائيه به طرفيت شــاكى آقاى/ مســلم بلوطى فرزند خداد 
به اتهام شــركت در ســرقت باطرى خــودرو مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونــده كالســه 9509983812300378 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرســتان 
شهركرد (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/8/20 ساعت 11:00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى به 
علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شــاكى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، نســخه كيفر خواســت را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد.  استان چهارمحال و بختيارى – شهركرد- خيابان 

آيت اله كاشانى
 دادرس دفتر دادگاه كيفرى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد (104 جزايى سابق)- يداله مقاره

آگهى 
شــاكى بابــك اهللا بخشــى فرزند ســتار شــكايتى به طرفيــت متهم ســتار حيدرى 
سورشجانى فرزند قلى به خواسته مزاحمت تلفنى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
شــهركرد نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد 
(104 جزايى ســابق) واقع در اســتان چهارمحال و بختيارى – شهركرد- خيابان آيت اله 
كاشــانى ارجاع و به كالسه 960128 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/8/20 
و ساعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن متهم مذكور و درخواست 
شــاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود تصويرى از كيفر خواســت را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
استان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى

 دادرس دادگاه كيفرى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد (104 جزايى سابق)- يداله مقاره

آگهى 
شاكى خانم مريم اله يارى فرزند شنبه شكايتى به طرفيت متهم خانم عاطفه بخشنده 
فــر فرزند كاووس به خواســته مزاحمت تلفنــى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان 
شــهركرد نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد 
(104 جزايى ســابق) واقع در اســتان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله 
كاشانى ارجاع و به كالسه 960258 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/8/20 و 
ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن متهم مذكور و درخواست 
شــاكى و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى 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 نشــانى كامل خود تصويرى از كيفر خواســت را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
استان چهارمحال و بختيارى- شهركرد- خيابان آيت اله كاشانى

 دادرس دادگاه كيفرى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان شهركرد (104 جزايى سابق)- يداله مقاره

رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقاى تراب نصيرى گوروان داراى شناســنامه شــماره 5069460746به شــرح دادخواســت به كالســه 
960589ازاين دادگاه د ر خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فريدنصيرى 
گوروان به شــماره شناســنامه 5060069982در تاريخ 3/6/96در اقامتگاه دائمــى  در اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1تراب نصيرى گــوروان به ش ش 751 
متولــد 1340 پــدر متوفى 2- اشــرف ترابى مهرآبــاد بــه  ش ش 5562 متولد 1346 مادر متوفــى  اينك با 
انجــام تشــريفات مقدماتى درخواســت مز بــور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضــى دارد و يا 
وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى 

صادر خواهد شد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشير واحد يك ناصر حضرتى 

رونوشت آگهى حصر وراثت
 آقاى جاويد كنعانى گوروان داراى شناســنامه 5713 به شــرح دادخواســت به كالســه 960590 ازاين 
دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على كنعانى گوروان به شماره 
شناســنامه 5060113728در تاريخ 3/6/96در اقامتگاه دائمــى  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1- جاويــد كنعانى گوروان بــه ش ش 5069106619 متولد 
1348 پدر متوفى 2- مهناز اكبرى به ش ش 746 متولد 1351 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشير واحد يك ناصر حضرتى

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى  برابر راى شــماره 139660318004001281 -96/04/01 هيات اول موضوع قانون 
تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتــى رودبار  تصرفات 
ارسالن احسانى چمبلى فرزند اسمعيل در : 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر اعيان به مساحت 31/40 
مترمربع به شماره پالك فرعى 1920 مجزى از 369 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن. به ادرس 
واقع در رســتم آباد- جنب مصالح فروشــى احسانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.

بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد 
شدتاريخ انتشار نوبت اول: 05 /96/06 تاريخ انتشار نوبت دوم:96/06/20 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى  برابر راى شــماره 139660318004002143 -96/05/29 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات رقيه 
بابائى هرزويلى فرزند مروت در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 596/04 مترمربع به شماره 
پالك فرعى 1549 مجزى ار 150/1 – 148 – 867 واقع در هرزويل سنگ اصلى 1 بخش 18 گيالن. به آدرس 
واقع در منجيل- هرزويل- ابتداى شهرك توانير  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى  برابر راى شــماره 139660318004002136 -96/05/29 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات رضا 
طارميان فرزند نظامعلى در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 159/94 مترمربع به شماره پالك 
8211 مجزى از 244 واقع در منجيل سنگ اصلى 1 بخش 19 گيالن به ادرس واقع در منجيل – خيابان سعدى 
– كوچه زمرد – كوچه شــهيد امير ذكرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ 
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حصر وراثت 
آقاى حالت محمد ايگدرى داراى شناســنامه شــماره 128 به شرح دادخواست به كالسه 960462 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آرمان ايگدرى به شناســنامه 
2020503255 درتاريــخ 96/02/05 دراقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگــى گفته ورثه حيــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1-حالت محمد ايگدرى فرزند تايلى ش-ش 128 صادره از گنبدكاووس پدر متوفى 
2-امانگل عظيمى فرزند امان محمد ش-ش 283 صادره از گنبدكاووس مادر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
شعبه اول شوراى حل اختالف گنبدكاووس

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى  برابر راى شــماره 139660318004002124 -96/05/29 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات محمد 
خانى گياشــى فرزند شــفيع  در :1- ششدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان احداثى به مساحت 219/84 
مترمربع به شــماره پالك فرعى 1281 مجزى از 10 واقع در شــمام سنگ اصلى 22 بخش 20 گيالن. به ادرس 
واقع در رستم آباد- خيابان امام- پشته  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ 
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مزايده نوبت اول

درپرونده كالسه 960034 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس موضوع محكوميت 
بنفشــه، منصور، ســعيد، وحيد، ليال و مسعود بينقى حســب درخواســت محكوم له عصمت يونسيان به فروش 
ملك مشــاع به پالك ثبتى شماره 1792 فرعى ازيك اصلى بخش10 واقع درگنبدكاووس–خيابان 7 تير– نبش 
كوچه اداره حج اوقاف بشــماره پالكهاى 7 و 196 شــهردارى از طريق مزايده و تقســيم وجوه حاصله به نســبت 
ســهم بين شــركا و پرداخت معادل 5 درصد از آن بابت هزينه اجرا در حق دولت،كه حســب نظريه كارشــناس 
درتاريخ 1396/02/13 ارزش آن-/4/897/400/000 ريال تعيين شده است كه از طريق مزايده حضورى 
و با حضور نماينده دادســرا به فروش ميرســد.1-مطابق نظريه كارشــناس منتخب دادگســترى كل پالك ثبتى 
موصوف مبلغ-/4/897/400/000 ريال اعالم گرديده اســت كه ازطريق مزايده بفروش ميرسد.2-مزايده 
ازمبلغ اعالمى كارشــناس شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى فروخته ميشود.3-موعد مزايده روز دوشنبه 
مورخه 1396/07/17 ســاعت 9 الى10 ميباشد.4-مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد 5-مكان مزايده 
اجراى احكام مدنى شعبه اول حقوقى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان مى توانند پنج 
روزقبل ازتاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند 7-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشــرمى گردد.8-برنده 
مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا 
درمهلــت يك ماه به حســاب مذكور واريــز و فيش آنرا ارائه نمايد. درغيراينصــورت 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

حصر وراثت 
آقــاى روح اله احمدى مهر داراى شناســنامه شــماره 2031955403 به شــرح دادخواســت به كالســه 
960488 از ايــن شــورا درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان محمد 
داركــوب به شناســنامه 3673018841 درتاريــخ 96/05/02 دراقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-ســهراب احمدى مهر فرزنــد محمد ش-ش 2030360041 
صــادره از گنبدكاووس پســرمتوفى 2-رمضان احمــدى مهر فرزند محمــد ش-ش 2030653756 صادره از 
گنبدكاووس پســرمتوفى3-روح اله احمدى مهر فرزند محمد ش-ش 2031955403 صادره از گنبدكاووس 
پســرمتوفى4-يداله احمــدى مهر فرزند محمــد ش-ش 2032332329 صادره از گنبدكاووس پســر متوفى 
5-بهــروز احمــدى مهر فرزند محمــد ش-ش 2020391996 صــادره از گنبدكاووس پســر متوفى6-فرهاد 
احمــدى مهر فرزند محمــد ش-ش 2020565341 صادره ازگنبدكاووس پســر متوفى7-خديجه احمدى مهر 
فرزنــد محمد ش-ش 2030466948 صادره از گنبدكاووس دخترمتوفى 8-مرضيه احمدى مهر فرزند محمد 
ش-ش 2031882317 صــادره از گنبــدكاووس دخترمتوفــى 9-راضيــه احمدى مهــر فرزند محمد ش-ش 
2032331896 صــادره از گنبــدكاووس دخترمتوفــى 10-حميده ذورقى اديب فرزند محمد حســن ش-ش 
3673320173 صادره از زابل همســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرآگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
كريميان پور- رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى فقدان سند مالكيت دو هزار سهم مشاع از پالك 917/282 واقع در امامزاده گناوه بخش شش بوشهر 
خانم مهوش داودى مالك دو هزار ســهم مشاع از پالك 917/282 با تسليم استشهاد محلى گواهى شده 
دفتر 37 گناوه مدعى است كه يك جلد سند مالكيت دو هزار سهم مشاع از پالك 917/282 واقع در امامزاده 
گناوه بخش شش بوشهر كه در صفحه 269 دفتر جلد 163 ذيل ثبت 21291 به نام خانم مهوش داودى صادر 
و تســليم گرديده اســت بعلت جابجايى مفقود گرديده است و درخواســت صدور سند مالكيت المثنى را نموده 
اســت لــذا مراتب طبق اصــالح تبصره يك اصالحى مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت اعــالم ميگردد كه هركس 
نســبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد تا ده روز پس از 
انتشار اين آگهى به اداره ثبت اسناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا 
سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنى سند طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد . تاريخ انتشار : 96/6/20 – م الف/590
رييس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 13966032202003521-1396/05/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى حســين على اكبريان فرزند رضا بشــماره شناســنامه 285 صادره از زابل در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 294 مترمربع احداثى در قسمتى از پالك 736 فرعى از 1 اصلى واقع در 
بخش 2 سيســتان شهر زابل كوچه منشــعبه از خيابان حافظ خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن اكبريان محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى 
مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1350– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1396/6/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/7/4
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139660322002003523- 1396/05/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقاى محمد امير اكبريان فرزند رضا بشــماره شناســنامه 164 صــادره از زابل در 
ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 320 مترمربع احداثى در قسمتى از پالك 736 فرعى از 1 اصلى واقع در 
بخش 2 سيستان شهر زابل كوچه 9 منشعبه از خيابان پاسداران خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن اكبريان 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1351– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1396/6/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 96/7/4
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــى اراضى و 
ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه ثبتي شــهركرد 

بخش ده استان چهارمحال و بختياري
به دستور مواد يك و سه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتــى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى و ماده 

13 آييــن نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيــأت مندرج در قانون مذكور 
مســتقردر اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد مورد رســيدگى و رأى آن صادر 

گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك واقع درابنيه شهركرد به شماره پالك 1- اصلى 

آقاي نصراله فرج زاده دهكردي نســبت به بيســت و نه و سيصدو يازده، 
هزارم حبه مشاع از هفتادو و دو حبه ششدانگ يك باب خانه به مساحت 20/ 
434 متر مربع قســمتي از پالك 1652 فرعي خريدارى شــده مع الواســطه از 

سلطانعلي فرج زاده و شركاء
امالك واقع در قريه شهركرد به شماره پالك 2- اصلى

آقاي محسن راستي جونقاني ششدانگ يك باب خانه به مساحت 31/ 160 
متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از انيس آغا رئيسي

آقاي فرج اله عباسي بافطرت ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 260 
متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از سيد احمد حسيني

12009 فرعــي خانم جهان ســليمي نژاد نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 92/ 164 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از عبدالرحيم عسگريان
12009 فرعي آقاي غالمرضا شعباني نژادرابر نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 92/ 164 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از عبدالرحيم عسگريان
امالك واقع درمزرعة شوره بومى شهركرد پالك 9-اصلى

آقاي عليرضا ملك پور دهكردي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دو 
دهنه مغازه و ساختمان متصله به مساحت 50/ 200 متر مربع خريدارى شده 

مع الواسطه از فتح اله رياحي
آقاي مجيد ملك پور دهكردي نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ دو 
دهنه مغازه و ساختمان متصله به مساحت 50/ 200 متر مربع خريدارى شده 

مع الواسطه از فتح اله رياحي
امالك واقع درمزرعه حاجي آباد شهركرد به شماره پالك 12-اصلي

آقاي اصغر كيواني هفشجاني ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 41/ 
113 متر مربع قسمتي از پالك 322 فرعي خريدارى شده مع الواسطه از محمد 

رئيسي
امالك واقع درقريه فرخ شهر به شماره پالك 22- اصلى

4991 فرعي آقاي مســلم رئيســي قهفرخي ششــدانگ يك بــاب خانه به 
مساحت 93/ 109 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از عبداله وفادار

7241 فرعي خانم ســميه مؤمني قهفرخي نســبت به ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 20/ 170 متر مربع خريدارى 

شده مع الواسطه از عبداله وفادار و شركاء
7241 فرعي آقاي ســيد رسول درخشــنده قهفرخي نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 20/ 170 متر مربع 

خريدارى شده مع الواسطه از عبداله وفادار و شركاء
امالك واقع درمزرعة محمود آباد از مزارع شــهركيان به شماره پالك 51-

اصلى
آقاي فريدون عليدوستي شهركي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 56/ 

193 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از كرمعلي نكوئي
امالك واقع درقريه زانيان به شماره  پالك 60-اصلى

1960 فرعــي آقاي كيامرز فرهاديان بابادي ششــدانگ يــك باب خانه به 
مساحت 94/ 163 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حبيب اله صبري

2916 فرعي آقاي اردشير غفاري ششدانگ يك باب خانه به مساحت 42/ 
188 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از حبيب اله صبري

3581 فرعــي آقــاي رحيم كريميان كاكلكي ششــدانگ يك بــاب خانه به 
مساحت 83/ 129 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از محمد جواد توكلي

امالك واقع درقريه سامان پالك 72- اصلى
276 فرعي آقاي محمد ســليماني پور ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 

16/ 106 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از محمد جواد اسعد ساماني
278 فرعي آقاي حامد ســليماني پور ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 

01/ 113 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از محمدجواد اسعد ساماني
امالك واقع درمزرعة ِپز از مزارع سامان به شماره پالك 73- اصلى

خانم فاطمه بهرامي ســاماني نسبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ يك 
باب ســاختمان به مســاحت 44/ 305 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از 

خسرو ساماني پور
امالك واقع درمزرعة الغدنبه از مزارع سامان به شماره پالك 78- اصلى

243 فرعي آقاي افراســياب عرب زاده ساماني نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 99/ 150 متر مربع خريدارى شده مع 

الواسطه از نيازعلي دهقان
امالك واقع در مزرعه كرسنك  به شماره پالك 173- اصلى

آقاي قاسم سامانيان باقرصاد ششدانگ يك قطعه زمين زراعتي به مساحت 
59/ 71302 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از سعيد سامانيان باقرصادو 

شركاء
امالك واقع درقريه خوي به شماره پالك 210-اصلى

آقاي محمدعلي زماني سورشجاني ششدانگ يك باب خانه به مساحت 75/ 
358 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از رضا اميني

امالك واقع درقريه سورشجان به شماره پالك 212-اصلى
آقاي يحيي حيدري سورشــجاني ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 

95/ 210 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از اله مراد عباسي
آقاي ايرج حيدري سورشجاني ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 39/ 

161 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از قباد حيدري
امالك واقع درابنيه هفشجان به شماره پالك 220-اصلى

آقاي كيومرث فروزنده هفشجاني ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
90/ 20 متر مربع قسمتي از پالك 405 فرعي متقاضي داراي مالكيت مشاعي 

مي باشد.
امالك واقع در قريه هفشجان به شماره پالك 221-اصلى

5451 فرعي آقاي خداداد افراشته ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
16/ 332 متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از نعمت اله جهان بين

امالك واقع درقريه شــهركيان به شــماره پالك (40 –اصلــي مكرر)كه به 
پالك1574- اصلى تبديل گرديده است.

آقاي مجتبي قهرمان شهركي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 52/ 203 
متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از نوروز علي دوستي

خانم سوسن صيادي شهركي ششدانگ يك باب خانه به مساحت 80/ 90 
متر مربع خريدارى شده مع الواسطه از علي علي دوستي

به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد ســند رسمى اين آگهى نسبت به امالك فوق الذكر در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار و محلى  آگهى و در صورتى كه اشخاص 
ذى نفع به آراء صادره اعتراضى داشــته باشــند بايد تا دو ماه از تاريخ انتشــار 
اولين آگهى در شــهرها و از تاريخ الصاق آگهى در روســتاها اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد شهركرد تسليم و رسيد اخذ نمايند.معترض بايد ظرف يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت شهركرد تحويل دهد.در اين 
صورت اقدامات ثبت، موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است. در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند 
 مالكيــت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانــع از مراجعه متضــرر به دادگاه 

نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول :  دو شنبه  20 / 06 / 96 
تاريخ انتشار نوبت دوم:   سه شنبه   04 / 07 / 96

رضا بشارتي- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان شهركرد

شبكه موقعيت يابي يكپارچه ثبت مالكيت ها به منظور تعيين حدود مالكيت 

اشخاص و دولت تحت سيستم كاداستر با دقت باال افتتاح گرديد.

روابط عمومي اداره ثبت اسناد و امالك

اجرائيه مشخصات محكوم له:رضا كريميان فرنزد محمد مشخصات محكوم عليه:مسعود 
مورخ   649 شماره  دادنامه  به:بموجب  محكوم  احمدرضا   فرزند  مهابادى  اشرفى 

1386/7/3 دادگاه عمومى جزايى تهران شعبه 1010 قطعيت حاصل كرده است.
محكوم عليه محكوم است به پرداخت هشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخيرتاديه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت.

تهران  كيفرى  دادگاه   1010 شعبه  رئيس            110/72945

خواهان اميررضا تسليمى دادخواستى به طرفيت خوانده اميد سلوكى به خواسته مطالبه 
اجور معوقه و خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 210 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 
واقع در تهران بلوار آيت اله كاشانى نرسيده به ميدان شهر زيبا خيابان مخابرات جنب 
كانون اصالح و تربيت ارجاع و به كالسه 9409982163500457 ثبت گرديده كه وقت 
المكان  به علت مجهول  تعيين شده است  رسيدگى آن 1396/7/24 و ساعت 9:00 
دادگاه  دادرسى  آئين  قانون  ماده 73  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
به دادگاه  مفاد آن  از  اطالع  و  آگهى  از نشر  تا خوانده پس  آگهى ميشود  كثيراالنتشار 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى واخذ توضيح حاضر گردد.
 210 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/72918  
تهران مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

حصر واثت  ملوك پوالدى  به شماره شناسنامه   855 به شرح دادخواست به كالسه  
459/60/96     از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
تاريخ    در  به شماره شناسنامه  76837  يگانه   پيرايش  ابوالقاسم  كه شادروان  داده 
96/1/29   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  ملوك پوالدى ش ش 855 ت ت 1316 صادره از همدان همسر متوفى سهيال 
پيرايش يگانه ش ش 2052 ت ت 1341 صادره از تهران دخترمتوفى سوسن پيرايش 
يگانه ش ش 2631 ت ت 1338 صادره ا زتهران دخترمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون 
امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/73490         دبير  شعبه   60  شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2  تهران

رسول  عليه   محكوم  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو   
دادنامه  وفق  چون  گردد  مى  ابالغ  باشد  مى  المكان  مجهول  كه  صباغى  
شماره   پرونده  در   53 شعبه   از  صادره     9509971010301628 شماره 
اصل  بابت  150000000ريال  پرداخت    به  محكوم   9509981010301180
مبلغ  پرداخت   و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال    3885000 پرداخت  و  خواسته 
تاخير  خسارت  پرداخت  و  تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  حق  بابت  ريال   8000000
صباغى  رسول  له   محكوم  حق  در    94/8/15 مورخ  چك  رسيد  سر  درزمان  تاديه 
از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت  و نيم عشر دولتى  شده ايد ظرف ده روز 
طبق  احكام  اجراى  دايره  اينصورت  غير  در  نماييد  اقدام  اجرائيه  مفاد  اجراى  به 

با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. مقررات نسبت به وصول مطالبات 
تهران   2 ناحيه  مجتمع  عمومى  دادگاه   53 شعبه   دبير   110/73488    

 حصر واثت  صديقه مشهدى فراهانى  به شماره شناسنامه  3876  به شرح دادخواست 
به كالسه   455/60/96 از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان غالمعلى مشهدى فراهانى  به شماره شناسنامه 765 در تاريخ   
96/5/23   اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  محترم مشهدى فراهانى ش ش 602 ت ت 1319 صادره از تهران همسر 
متوفى صديقه مشهدى فراهانى ش ش 3876 ت ت 1339 صادره از تهران دخترمتوفى 
طاهره مشهدى فراهانى ش  ش2705 ت ت 1344 صادره از تهران دخترمتوفى مريم 
مشهدى فراهانى ش  ش4833  ت ت 1346 صادره ا زتهران دخترمتوفى حميدرضا 
مشهدى فراهانى ش ش 2073 ت ت 1342 صادره ا زتهران پسرمتوفى امير مشهدى 
فراهانى ش ش 2903 ت ت 1348 صادره از تهران پسرمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى 
ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون 
امور حسبى را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
  110/73486         دبير  شعبه  60   شوراى حل اختالف مجتمع شماره2   تهران

موجب  به-به  محكوم  خليلى   عليه-مجيد  محكوم  برجى   له-زهرا  محكوم  اجرائيه   
درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9609971011400195 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 33000000 ريال بابت اصل خواسته و 
عليه  بر عهده محكوم  نيم عشر دولتى  و  بابت هزينه دادرسى  ريال  مبلغ 945000 

مى باشد.
تهران  اختالف  حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   64 شعبه  دبير     110/73483  

حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه   9409980226600703 كالسه  پرونده  دادنامه 
اعرابى  خواهان:آقاى سعيد  نهايى شماره   تصميم  تهران  بهشتى  مجتمع قضايى شهيد 
مطالبه  ها:1.  فرزند رسول  خواسته  پژوه  مهربان  پژمان  خوانده:آقاى  فرزند خسرو   
خسارت تاخيرتاديه 2. مطالبه وجه چك 3. مطالبه خسارت دادرسى   گردشكار:خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى 
امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.  راى دادگاه در خصوص دعوى سعيد اعرابى 
بطرفيت پژمان مهربان پژوه بخواسته مطالبه مبلغ 810/000/000 ريال بابت 2 فقره 
چك به شماره هاى 15104-463841 مورخه 1393/12/25 و 463842-15104 
مورخه 1394/3/30 با احتساب خسارت دادرسى و خسارت تاخيرتاديه دادگاه با توجه 
به چك مستند دعوى و نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده دارد و خوانده با اطالع از دعوى و مستندات ابرازى در دادگاه حاضر نشده و 
هيچگونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى هم به پرداخت دين يا برائت ذمه خود 
به دادگاه اقامه ننموده است لذا با استصحاب بقا دين خوانده دعوى مطروحه را ثابت و 
وارد تشخيص و مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت قانون الحاق يك تبصره دو 
ماده قانون و مواد 198 و515 و519 قانون آئين دادرسى مدنى و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چك مصوب 1376 خوانده را به پرداخت مبلغ 810/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 440/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد همچنين خوانده مكلف است خسارت تاخيرتاديه 
از تاريخ سررسيد لغايت روز پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى تعيين مى 
گردد در حق خواهان تاديه نمايد راى صادره غيابى است و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه از دادگاه است و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان مى باشد.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه  رئيس             110/72957   
 دادنامه پرونده كالسه 9509980226600488 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد بهشتى تهران تصميم نهايى شماره  خواهان:آقاى سيد مجتبى پورتاك دوست 
فرزند سيد احمد با وكالت آقاى محمدرضا اكرامى حصارى فرزند ابوتراب و آقاى محرم 
مجيدى فرزند ارسالن  خوانده:آقاى فرامرز برنا  خواسته ها:1. مطالبه خسارت تاخيرتاديه 
2. مطالبه وجه چك 3. مطالبه خسارت دادرسى   گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و 
جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد.  
راى دادگاه در خصوص دعوى سيد مجتبى پورتاك دوست با وكالت محرم مجيدى و محمدرضا 
اكرامى حصارى بطرفيت فرامز برنا بخواسته مطالبه مبلغ 435/000/000 ريال بابت فقره 
چك به شماره 906262/010 مورخه 1392/12/5 با احتساب خسارت دادرسى و خسارت 
تاخيرتاديه دادگاه با توجه به چك مستند دعوى و نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با اطالع از دعوى و مستندات ابرازى در دادگاه 
حاضر نشده و هيچگونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى هم به پرداخت دين يا برائت 
ذمه خود به دادگاه اقامه ننموده است لذا با استصحاب بقا دين خوانده دعوى مطروحه را 
ثابت و وارد تشخيص و مستندا به مواد 310 و313 قانون تجارت قانون الحاق يك تبصره 
دو ماده قانون و مواد 198 و515 و519 قانون آئين دادرسى مدنى و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانون صدور چك مصوب 1376 خوانده را به پرداخت مبلغ 435/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ  13/723/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد همچنين خوانده مكلف است خسارت تاخيرتاديه از 
تاريخ سررسيد لغايت روز پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى تعيين مى گردد در 
حق خواهان تاديه نمايد راى صادره غيابى است و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه از دادگاه است و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان مى باشد.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه  دادرس             110/72953   
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حيدر على البرزى پور فرزند 
على اكبر- عباسعلى هاشمى جزه نى فرزند حسين   خواهان على رحمت نژاد بطرفيت 
–شهردراى  تهران  شهردارى  كشاورزى  هاى  فراورده  و  بار  تره  ميوه  ميادين  سازمان 
تهران- شمسعلى رحمت نژاد- عباسعلى هاشمى جزه ئى- اتحاديه صنفى بار فروشان 
تهران و هيئت امنا- حيدرعلى البرزى پور به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى صلح 
سرقفلى الزام به تنظيم سند رسمى اجاره (غيرمنقول) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609980279100263 شعبه 53  دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى كاركنان دولت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/8/6 ساعت 9:00 تعين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 53 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى           110/72948   
تهران  دولت  كاركنان  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 


