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دادنامه
پرونده كالسه 9609982678100175 شعبه 33 شوراى حل 
اختالف كرج (14 ســابق) مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده) تصميم 
نهايى شــماره 9609972678100412- خواهان: آقاى على جليل 
وند فرزند امراله به نشــانى اســتان البرز شهرستان كرج شهر كرج 
شــاهين ويــال خ اول كوى گوهر انتهاى اللــه 4 پ 2- ، خوانده: آقاى 
خداداد زمانى مقدم فرزند على به نشانى مجهول المكان ، 1- مطالبه 
خســارات دادرســى 2- مطالبه خســارت تاخير تاديه 3-مطالبه وجه 
چــك (راى قاضــى شــورا) در مورد دعــوى على جليل ونــد بطرفيت 
خــداداد زمانى مقدم دائــر بر مطالبه مبلــغ 15/000/000 ريال و 
با احتســاب هزينه دادرسى با توجه به محتويات و مندرجات پرونده 
مــدارك ابرازى خواهان از جمله دادخواســت چك و گواهينامه عدم 
پرداخت به شــماره 107430 عهده بانك صــادرات و اينكه خوانده 
عليرغم ابالغ از طريق نشــر آگهى در اجــراى ماده 73 از قانون آئين 
دادرســى مدنى در جلسه دادرســى حاضر نشده و ايراد و دفاعى به 
عمل نياورده است با وجود چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه 
اش دارد بنابراين شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص داده و به 
اســتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى و 310 
الى 313 ق تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال 
به عنوان اصل خواســته و هزينه دادرسى به ميزان 335000 ريال 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1393/12/23 لغايت اجراى 
حكــم و درحق خواهان محكــوم مى نمايد راى صادره غيابى اســت و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين حوزه و سپس 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى 

و عمومى كرج مى باشد. م الف/96/5162
قاضى شعبه 33 شوراى حل اختالف كرج

دادنامه
پرونده كالسه 9609982690700163 شعبه 22 شوراى حل 
اختالف كرج (7 ســابق) مجتمع شماره 2 (شــهيد ملك زاده) تصميم 
نهايى شــماره ، خواهان: آقاى على جليل وند فرزند امراله به نشانى 
اســتان البرز شهرستان كرج شهر كرج شاهين ويال خ اول كوى گوهر 
انتهاى الله 4 پ2- خوانده: خاطره صفرى حاجى آبادى فرزند حسن به 
نشانى مجهول المكان ، خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- 
مطالبه وجه چك 3- مطالبه خســارت تاخير تاديه (راى قاضى شــورا) 
در مــورد دعــوى خواهان آقاى علــى جليلوند بطرفيــت خوانده خانم 
خاطره صفرى حاجى آبادى به شــرح دادخواســت تقديمى به خواسته 
مطالبه مبلغ 38/000/000 ريال و خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
سررســيد چك 94/3/25 لغايت اجراى حكم بابت يك فقره چك به 
شــماره 931/00963855 و با احتســاب هزينه دادرســى به مبلغ 
605/000 ريــال بــا توجه به محتويات و مندرجــات پرونده مدارك 
ابــرازى خواهان از جمله يك فقره چك پســت بانــك ايران با گواهى 
عــدم پرداخت آن و اينكــه خوانده عليرغم ابالغ وفق ماده 73 ق آ د 
م در جلســه دادرسى حاضر نشــده و ايراد و دفاعى به عمل نياورده 
اســت با وجود چك در يد خواهان داللت بر اشــتغال ذمه اش دارد 
بنابراين شــورا دعوى خواهان را ثابت تشــخيص داده و به اســتناد 
مواد 198و519و522 قانون آئين دادرسى مدنى و 310 الى 313 
ق تجارت و تبصره الحاقى 2 قانون اصالحى قانون صدور چك خوانده 
را به پرداخت مبلغ 38/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 605/000 ريال هزينه دادرســى و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چــك 94/3/25 لغايت اجراى حكم 
از ســوى اجــراى احكام مدنى محاســبه خواهد شــد در حق خواهان 
محكوم مى نمايد راى صادره غيابى اســت و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى كرج مى باشــد. م 

الف/96/5160
قاضى شعبه 22 شوراى حل اختالف كرج

آگهى ابالغ
شــماره پرونده: 9509982640600937- مشخصات ابالغ شــونده حقيقى: عبدالعلى عسگرى مجهول 
المكان ، مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 7 روز ، محل حضور: شهرستان شهريار ، مهلت حضور:7 ، نوع علت حضور: 
مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاً. توجه: پس از دريافت اين ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى 
بــه صــورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام ميشــود 
بنابراين ضرورى اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق ســامانه اقدام 
نماييد .*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام به يكى 
از دفاتــر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترســى به دفتر خدمــات قضايى به اين واحد قضايى 

مراجعه نماييد.م الف/27072
شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهريار

آگهى اجرائيه
محكــوم له : ســوره فيروزى تكلــه فرزند جعفر به نشــانى اردبيل پارس آباد روســتاى تكله كندى منزل 
جهــان فيــروزى -محكوم عليه: ســهراب حداد ســيد بيگلو فرزند ســواد نشــانى مجهول المــكان - محكوم به 
بموجــب درخواســت اجراى حكــم مربوطه بــه شــماره 9610094516500234 و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609974516500154 محكوم عليه محكوم اســت به اســترداد جهيزيه شــرح مندرج در ليســت پيوســت 
دادخواســت بابــت اصل خواســته و مبلــغ 480/000 ريــال از بابت هزينه دادرســى در حق خواهــان و مبلغ 
300/000 ريال از بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت راى صادره غيابى و ابالغ قانونى است. 1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34قانون اجراى احكام مدنى )  . م الف/6846
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان پارس آباد

متن آگهى
خواهان محمدرضا بندانى دادخواســتى به طرفيت خوانده حبيب اله جليلى (مجهول المكان) به خواســته 
مطالبــه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى چاه بهار نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى 
چابهار ارجاع و به كالسه 9609985452200261  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/7/30 و ساعت 
09/00 تعيين شــده اســت به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و بــه تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/139
مدير دفتر شعبه دوم حقوقى دادگاه عمومى شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان حمداله پوررســتم فرزند باب اله دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1- بهــرام  آقازاده فرزند 
صدير 2- بهزاد ســيفى فرزند مراد به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
پارس آباد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان پارس آباد ارجاع و به كالسه 
9609984548200187 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/7/25 و ساعت 9 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/6840
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان پارس آباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عليرضا حســينيان دادخواســتى به خواسته الزام به تحويل دو تن چاى خارجى درجه 
يك به انضمام هزينه دادرســى به مبلغ 450/000/000 ريال به طرفيت پرويز كريم لو فرزيند على اكبر به 
دادگســترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه چهارم دادگاه حقوقى به كالسه 50-4/95ح ثبت و براى 
روز 96/8/9 ساعت 11/30 صبح  وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان 
بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى به نامبردگان ابالغ 
مــى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادگاه حاضر شــوند ضمنــاً نامبردگان مى توانند تا قبل از جلســه جهت 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ 

محسوب شده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه اصالحى قانون ثبت 
نظر به اينكه مالك پالك 60/42 به موجب درخواست شماره 4925-1396/5/2 خواهان حذف جمله به 
اســتثناى بهاى ثمن اعيان از سند مالكيت خود ميباشد و بهاى عادالنه اعيانى با لحاظ ماده 947 توسط كارشناس 
دادگســترى به موجب گزارش شــماره 5353-96/5/10 اعالم گرديده و بهاى مذكور به حساب سپرده اداره 
ثبت دماوند توديع شده است لذا مراتب فوق طبق تبصره يك ماده 105 آئين نامه اصالحى قانون ثبت يك بار 
آگهــى تا ذينفع جهت اخذ ســپرده به اداره ثبت اســناد و امالك دماوند مراجعه و يــا در صورتى كه تضييع حقى 
باشد ظرف مدت يك ماه پس از انتشار آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به اين 

اداره ارائه نمايد. م الف/4522
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ يك باب خانه بمســاحت 98/35 مترمربع بشــماره 349 فرعى از 2 اصلى واقع 
در شــهر دماونــد كه ذيل ثبت و صفحــه 41 دفتر جلد 27 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 454329 بنام 
آقاى عبدالرضا خليقى صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس محمد افضلى طبق وكالتنامه شــماره 14768-

1395/12/26 دفترخانــه 22 رودهــن با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 
000265-1396/5/26 بگواهى دفترخانه سه رودهن رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 
مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا 
با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس 

از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى بنام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4523
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى فرج اللهى بشــماره شناســنامه 41 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 960434 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشــته كه شادروان آقاى روح 
اله فرج اللهى به شــماره شناســنامه 3524 در تاريخ 1383/12/8 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثــه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقــاى صادق فرج اللهى فرزند روح اله به ش ش 130 صادره از تهران 
پســر متوفــى 2- آقاى مهدى فرج اللهــى فرزند روح اله به ش ش 41 صادره از دماوند پســر متوفى 3- خانم 
نوشــين فــرج اللهى فرزند روح اله به ش ش 1574 صــادره از تهران دختر متوفى 4- خانــم مهناز فرج اللهى 
فرزند روح اله به ش ش 15408 صادره از تهران دختر متوفى 5- خانم منظر فرج اللهى فرزند روح اله به ش 
ش 11 صادره از دماوند دختر متوفى 6- خانم آذر فرج اللهى فرزند روح اله به ش ش 165 صادره از دماوند 
دختــر متوفى 7- خانم بتول فخرائى فرزند محمــد به ش ش 94 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/4521
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

گواهى حصر وراثت
آقاى احمد جعفرى به شــماره شناســنامه 8 به شــرح دادخواســت به كالســه 555/2/96 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان على جعفرى به شماره شناسنامه 226 
در تاريــخ 86/6/9 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- ســيمين جعفرى 
فرزنــد علــى به ش ش 1 صادره از دماونــد فرزند متوفى 2- احمد جعفرى فرزند علــى به ش ش 8 صادره از 
دماوند فرزند متوفى 3- اعظم جعفرى فرزند على به ش ش 1 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- فاطمه جعفرى 
فرزنــد علــى به ش ش 2 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- حســين جعفرى فرزند على به ش ش 6 صادره از 
دماوند فرزند متوفى 6- طاهره محمدى فرزند ابوالحسن به ش ش 23 صادره از دماوند همسر متوفى اينك با 
انجام تشــريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/4520
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609984545200155 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش جعفرآباد استان اردبيل تصميم 
نهايى شماره 9609974545200860 ، خواهان: خانم سبيله اسدى آقجه قشالقى فرزند اسد با وكالت خانم ندا 
عابدى فرزند برات به نشانى پارس آباد خ مفتح جنب عكاسى تبريز ، خوانده: آقاى آوات رحيمى فرزند سرخون به 
نشانى مجهول المكان ، خواسته: صدور گواهى عدم امكان سازش با درخواست زوجه (قرار دفترى) خواهان سبيله 
اسدى آقچه قشالقى با وكالت خانم ندا عابدى دادخواستى به موضوع  تقاضاى استيذان شرايط اعمال وكالت مندرج 
در ســند نكاحيه جهت اجراى صيغه طالق به طرفيــت آوات رحيمى تقديم دادگاه عمومى بخش جعفرآباد نموده نظر 
بــه اينكه اخطاريه مربوط به خواهان در تاريخ 96/5/13 به مشــاراليه ابــالغ گرديده و نامبرده ظرف مهلت قانونى 
هيچگونه اقدامى در جهت رفع نقص و تكميل دادخواست تقديمى خويش به عمل نياورده لذا دفتر دادگاه مستنداً 
به مواد 66/54 از قانون آئين دادرسى در امور مدنى قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعالم مى نمايد قرار 

صادره ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى جعفرآباد

آگهى مزايده مال غيرمنقول در مرحله دوم
پرونده كالســه 940649 صادره از شــعبه 34 دادگاه عمومى تهران له يوســف رهبر شيانى و عليه ميالد 
عطار نيازى بخواســته 2/589/364/035 ريال اصل خواســته و مبلغ 127/878/201 ريال نيم عشر دولتى 
كه پس از طى مراحل قانونى و ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى قيمت دو سهم از هفت سهم ملك توقيفى 
به مبلغ 3/857/143/857 ريال ارزيابى گرديده كه ســپس مقرر گرديد در روز چهارشــنبه تاريخ 96/7/5 
از 9 الى 10 در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى شهريار از طريق مزايده به فروش برسد طالبين ميتوانند 
پنــج روز جلوتــر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگى اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ 
ياد شــده در مراسم مزايده شــركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسى شــروع و هركسى باالترين قيمت 
را پيشــنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شــناخته شــده و 10 درصد از كل مبلغ فروش فى المجلس از خريدار 
اخذ و باقى پس از گذشــت يك هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضى از خريدار اخذ خواهد شد. مورد مزايده 
عبارتســت از دو سهم مشاع از هفت ســهم پالك ثبتى 119 فرعى از 94 اصلى واقع در شهريار روستاى حصار 
ساتى باشگاه سواركارى بيور است كه بناى احداثى مشتمل بر اصطبل مسقف خانه كارگرى انبارى و غيره حدود 
1700 مترمربع محوطه سازى و درختكارى شده داراى پروانه فعاليت باشگاه سواركارى بشماره 306/13509 
ميباشــد وضعيت ثبتى آن ششــدانگ يك قطعه زمين بمســاحت 40000 متر مربع كه دو ســهم مشاع از هفت 
ســهم مشــاع ذيل ثبت شــماره 6985 دفتر 133 صفحه 377 بنام آقاى ميالد عطار نيازى ثبت و ســند مالكيت 
صادر گرديده حدود و مشــخصات طبق حدود مندرج در ســند مالكيت مى باشــد بعلت عدم ارايه پايانكار و يا 
عــدم خــالف و عدم اطالع از جرائم احتمالى ســاختمانى ارزيابى بعنــوان قيمت پايه و در صــورت ارائه پايانكار 
قابــل تعمير اســت با توجه به مراتب فوق ارزش ششــدانگ پالك ثبتى تراز اســب بــا 10/000/000/000 
ريال معادل 1/000/000/000 تومان و ارزش دو ســهم مشــاع از هفت ســهم بمالكيت محكوم عليه برابر با 
3/857/143/857 ريال ارزيابى و مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى شهريار برگزار مى گردد. 
ضمنا مبلغ كارشناسى به مبغل 3/857/143/857 ريال مى باشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل 

گرديد مزايده در فرداى همان روز و ساعت انجام خواهد شد. م الف/27073
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهريار

دادنامه
پرونده كالســه 9509988734500508 شــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قروه تصميم نهايى 
شــماره 9609978734500418- خواهــان: آقــاى بهــرام محمدى فرزند حســينعلى با وكالــت آقاى محمود 
كرم پور فرزند مولود به نشــانى قروه خيابان شــريعتى جنب پاســاژ كوثرى دفتر وكالت كرم پور با كدپســتى 
6661614797- خوانــدگان: 1- آقــاى ولى عزتى فرزنــد محمد 2- خانم مريم عزتــى فرزند محمد 3- آقاى 
محمدعلى عزتى فرزند محمد همگى به نشانى كردستان قروه روستاى معصوم آباد حوزه پاسگاه گنجى 4- بانك 
صنعت و معدن اســتان كردســتان با وكالت آقاى فرهاد اصالنى فرزند كاظم به نشــانى سنندج خيابان فلسطين 
روبروى آموزش و پرورش ناحيه 1 دفتر حقوقى اصالنى ، كدپستى 6616716551-5- آقاى على پوالد خانى 
فرزند قلى به نشــانى مجهول المكان 6- اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان قروه به نشانى قروه اداره ثبت 
اســناد 7- دفترخانه اسناد رسمى شماره 21 سنندج به نشانى كردســتان سنندج خيابان شهيد نمكى نرسيده 
به بازرگانى خواســته ها: 1- ابطال ســند رسمى (موضوع سند ملك است) 2- ابطال سند رسمى (موضوع سند 
ملك اســت) 3- ابطال سند رســمى (موضوع سند ملك است) 4- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) 
، گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق تقديم كه با ارسال پرونده به اين شعبه و ثبت به كالسه باال 
در وقت فوق العاده شــعبه پنجم دادگاه عمومى قروه بتصدى امضا كننده ذيل تحت نظر اســت دادگاه با بررسى 
اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در 
خصوص دعوى خواهان آقاى بهرام محمدى فرزند حسينعلى با وكالت آقاى محمود كرم پور به طرفيت خواندگان 
آقايــان ولى و محمدعلى و خانم مريم شــهرت همگى عزتــى فرزندان محمد و على پوالد خانى فرزند قلى و ادراه 
ثبت اســناد و امالك قروه و دفترخانه اســناد رسمى شماره 21 سنندج و بانك صنعت و معدن استان كردستان 
به خواســته هاى 1- ابطال ســند رســمى شــماره 13 فرعى از 4 اصلى قريه معصوم آباد 2- ابطال سند رسمى 
شــماره 30541 مورخ 83/12/20 دفترخانه شماره 21 ســنندج 3- ابطال سند رسمى شماره 30641 مورخ 
83/12/15 دفترخانه شــماره 21 ســنندج 4- ابطال سند انتقال شــماره  60698 مورخ 94/9/7 دفترخانه 
شــماره 21 ســنندج هر كدام از خواســته ها مقوم به 310000 تومان و جبران خســارات دادرسى مستندا به 
رونوشت بيع نامه عادى مورخ 80/4/20 و رونوشت دادنامه شماره 438 سال 92 ش سوم حقوقى و رونوشت 
اســناد ارائه شده و اســتعالم از اداره ثبت و دفترخانه شماره 21 سنندج و ارجاع به كارشناسى توضيحا وكيل 
خواهان مدعى خريد مشــاعى 7179 مترتمربع توســط موكل و خوانده رديف چهارم از نســق كشــاورزى مورث 
خواندگان رديف اول تا ســوم شــده و خواندگان رديف اول تا ســوم اقدام به انتقال فضولى و رســمى 5000 
مترمربع از زمين خريدارى شــده بدون اطالع موكل به خوانده رديف چهارم شــده اند و ايشــان نيز مبادرت به 
اخذ مجوز تغيير كاربرى و رهن سند در بانك و نهايتاً عدم پرداخت اقساط و انتقال رسمى مالكيت به نام خوانده 
رديف آخر مرتهن شده است تقاضاى ابطال اسناد دارم اين در حالى است كه وكيل خوانده رديف آخر دفاعيات 
خود را مطرح نموده اســت من جمله عدم امكان ابطال ســند وفق ماده 22 ق ثبت و تقاضاى اســتعالمات الزم و 
عند اللزوم كارشناســى تطبيق قرار داد ادعائى با محل و كارشناســى خط مى باشــد دادگاه طى استعالم از اداره 
ثبت قروه و جهاد كشــاورزى مشــخص گرديد شخص صاحب نسق مورث خواندگان رديف 1 ت 3 به همراه آقاى 
علــى پــوالد خانى در دفتر خانه 5 قروه حاضر و اقدام به انتقال رســمى 5000 مترمربع نموده اند و ســپس بر 
اســاس آن تغيير كاربرى نيز حاصل و ســند رســمى مالكيت مفروضى بر اساس قانون افراز امالك مشاع به نام 
على پوالد خانى صادر شده است و هيچ سابقه اى از قرارداد مشاعى در پرونده ثبتى و جهاد كشاورزى نمى باشد 
هر چند بعدا بابت اســتعالم پرونده شوراى حل اختالف رونوشت قرار دارد مشاعى وارد مدارك شده است كه 
اثرى در روند انتقال نداشــته اســت دادگاه با عنايت به مراتب فوق و اينكه انتقال وفق موازين قانونى صورت 
گرفته اســت و اگر تخلفى هم بر فرض صحت ادعا وكيل خواهان از ســوى صاحب نسق نيز صورت گرفته باشد 
باعت ابطال ســند نمى گردد لذا ضمن اعالم عدم لزوم كارشناســى مستندا به مواد 22 و 24 و مواد مذكور در 
باب ششم قانون ثبت از حيث مجازات تعيينى دعاوى خواهان را وارد ندانسته و حكم بر بى حقى ايشان صادر 
و اعــالم مى نمايد راى صادره ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتــراض در محاكم محترم دادگاه تجديدنظر 

استان كردستان مى باشد. م الف/394
 رئيس شعبه پنجم حقوقى دادگاه عمومى قروه

متن آگهى
خواهان/ شــاكى روح انگيز دهقانى دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم هوشنگ قيدر و عمران قاسمى 
و فرشــاد قاسمى به خواســته مطالبه وجه چك و تامين خواسته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
شهريار نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار واقع در شهرستان شهريار 
ارجاع و به كالسه 9609982640900186 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1396/8/1 و ساعت 11/30 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده گان 1- هوشــنگ قيدر 2- عمران قاسمى 3- فرشاد 
قاسمى و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/27071
منشى دادگاه حقوقى شعبه نهم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شهريار

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: بهرام محمدى فرزند حسينعلى ، شغل كاسب ، بنشانى قروه خيابان تختى كوچه نصر 
پالك 38 كدپســتى 66611614797- مشــخصات محكوم عليه: خيراهللا حسن دوست فرزند صفرعلى ، شغل 
كاســب مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 165 مورخ 96/4/3 شوراى حل اختالف شعبه سوم 
كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم به 
پرداخت مبلغ دو ميليون و دويست هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صدو چهل و نه هزار و پانصد تومان 
بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك 95/6/13 لغايت يوم الوصول به نحو تضامنى 
در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت گرديد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ 

ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/395
شعبه سوم شوراى حل اختالف قروه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم ابراهيم سارانى فرزند عباس
خواهــان آقاى غالمرضا مالكى مقدم دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى ابراهيم ســارانى به خواســته 
مطالبــه وجــه مطلح كه به اين شــعبه ارجــاع و به شــماره پرونده كالســه 9609985501600184 شــوراى 
حــل اختالف شــماره 16 مجتمع مركزى شــوراى حل اختالف شهرســتان زاهــدان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1396/7/25 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/2033
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

متن آگهى
خواهان آقاى جهانشــير مواليى به طرفيت جالل و محســن هوشمند به خواسته مطالبه وجه تقديم شوراى 
حل اختالف شهرســتان دماوند واقع در شــهر دماوند ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به 
كالســه 562/2/96 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن تاريخ 1396/8/3 و ساعت 17/00 عصر تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هــاى عمومــى وانقالب در امــور مدنى مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا 
خوانــده پــس از نشــر آگهى و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى احضار
نظر به اينكه در پرونده كالســه 951600 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان گناوه 
آقايان 1- احمدعلى حيدرى 2- ابوذر حيدرى 3- على اكبر حيدرى 4- زهرا عباسى به اتهام كالهبردارى تحت 
تعقيب مى باشــد لذا مراتب به موجب ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا جهت 

دفاع از خود در اين مرجع حاضر گردد در غير اينصورت به صورت غيابى رسيدگى خواهد شد. م الف/596
 بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب شهرستان گناوه

متن آگهى
مدير كل محترم گمرك استان بوشهر – حقوقى و قضايى - عطف به شكوائيه شماره 158/10/24/28623 
مورخ 95/11/24 اتهام آقاى مسلم غضنفرى با توجه به نقص آدرس و عدم شناسايى متهم در آدرس اعالمى 
دســتور فرماييد نماينده حقوقى آن مرجع محترم جهت نشــر آگهى در اســرع وقت در اين شــعبه حضور يابند. 

م الف/1171
رئيس شعبه چهارم ويژه قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتى استان بوشهر

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

برابــر رأى شــماره 139660301058001388 مورخ 1396/5/28 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقــاى محمد تقــى ابراهيمى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 1 كدملى 
0439788633 صادره از دماوند در ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت 44805 مترمربع پالك 223 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 12 فرعى از 91 اصلى واقع در قريه خســروان از مالكيت مشــاعى و سهم االرثى 
متقاضى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى به مدت 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/6/20 

و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/4- م الف/4525/2
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139660301058001434 مــورخ 1396/6/1 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفــات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقــاى محمد تقــى ابراهيمى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 1 كدملى 
0439788633 صــادره از دماوند در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر به مســاحت 35403 مترمربع پالك 
224 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 12 فرعى از 91 اصلى واقع در قريه خســروان از مالكيت مشــاعى و 
سهم االرثى متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 96/6/20 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/4- م الف/4525/1
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

اصالحيه
پيرو آگهى به شــماره پرونده96-1-477 كه در تاريخ 1396/6/16 در اين روزنامه چاپ شــده اســت 

سودابه عابدى ورنكشى درست مى باشد كه به اين وسيله اصالح ميگردد.

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان نادر با حجب اعيانى مالك / مالكين 1/684 از ششــدانگ قطعه 
زمين بمســاحت 3562 متر و 31 دسى متر سهم مشــاع از – مشاع پالك ثبتى 93/1392 اصلى واقع در قريه 
سربندان به نشانى روستاى سربندان موضوع سند/ اسناد مالكيت شماره 99526 و شماره مالكيت 964951 
الــف 83 صــادره به تاريــخ 1385/11/17  متقاضى تعيين بســتر و حريم روخانه/مســيل/نهر -  در داخل و 
مجــاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابــط و مقررات جارى ، 
تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشــاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه 
مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى 
به امور آب دماوند به نشانى گيالوند روبروى استخر ورزشى وليعصر مراجعه نمايند. بديهى است عدم مراجعه 
مالكيــن مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امــور آب دماوند) نبوده و 
بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/4524- تاريخ انتشــار نوبت 

اول:96/6/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/6/30
 اداره امور آب تهران – دماوند

 
آگهى وقت رسيدگى

بدينوســيله به آقاى مجيد صالحى فرزند حشمت اله كه فعال مجهول المكان و هيچگونه آدرسى در اختيار 
خواهان نمى باشــد ابالغ مى گردد خانم مريم رحمتى دادخواســتى به طرفيت شــما به خواسته پرداخت نفقه به 
شــوراى حل اختالف مالير تقديم داشــته كه به كالســه 960426 به ثبت رســيده چون آدرس شــما در اختيار 
خواهان نبوده حسب تقااضى نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آيين دادرسى مدنى به شما ابالغ مى گردد كه 
در راس ساعت 9/30 صبح مورخ 1396/8/1 در شوراى حل اختالف مالير حاضر شويد در ضمن مى توانيد به 

دفتر حوزه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمائيد. م الف/1538
دفتر حوزه 115 شوراى حل اختالف مالير

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم عليه: شــركت كاال مرواريد يارانه 2- فرهــود كرامتى فرزند هــادى مجهول المكان ، 
مشــخصات محكوم له: زهرا عســگرى فكور فرزند احمد على با وكالت احمد ســپهرى و راحله نباتى به نشــانى 
همدان ميدان دانشــگاه ابتداى خيابان جهان نما ســاختمان آفتاب طبقه اول واحد 1- محكوم به : بموجب راى 
شــماره 9609978163600010-96/1/31 و 9609978163600036 -96/2/13 شــعبه 126 كــه 
قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به متضامنا به پرداخت مبلــغ 85/000/000 ريال بابت اصل 
خواســته و مبلــغ 3/060/000 ريال حــق الوكاله وكيل و مبلــغ 2/270/000 ريال بابت هزينه دادرســى و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 95/7/30 لغايت اجراى حكم در حق خواهان ضمناً نيم عشر دولتى 
طبق مقررات بر عهده محكوم عليه مى باشــد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 
1394 محكوم عليه مكلف اســت: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد و يا 
ترتيبــى بــراى پرداخت محكوم به و يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد واال اقدامــات الزمه قانونى معمول خواهد 

گرديد. م الف/2705
 رئيس شعبه 126 شوراى حل اختالف همدان

راى دادگاه 
شماره بايگانى شعبه:960418- در خصوص اتهام آقاى عليرضا ملك پور فرزند زينال دائر بر كالهبردارى 
از طريق اميدوار نمودن شــاكى به امور واخواهى حســب شــكايت آقاى يداله صمدى دادگاه توجها به شــرح و 
محتويات پرونده شــرح شكايت شــاكى گزارش مرجع انتظامى صدور كيفرخواست در دادسراى عمومى وانقالب 
اسالمشــهر به شماره 950541 عدم حضور متهم در جلســه رسيدگى در نتيجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه به 
وى محرز و مســلم بوده مســتنداً به ماده 1 از قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــاء اختالس و كالهبردارى 
متهم موصوف را به تحمل يكســال حبس تعزيرى پنجاه ميليون ريال جزاى نقدى در حق دولت و همان مبلغ در 
حق شــاكى محكوم مينمايد راى صادره غيابى بوده در فرجه قانونى قابل واخواهى در همين شعبه خواهد بود و 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود . م الف/1061
رئيس شعبه 104 كيفرى دو اسالمشهر

متن آگهى  احضار متهم
شــماره بايگانى شــعبه: 960784-(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست) دادگاه عمومى وانقالب 
شهرستان اسالمشهر به موجب كيفرخواست شماره 9610432880001471 در پرونده كالسه 960784/14 
براى آقاى رســول صفرزاده فرزند برات به اتهام انتقال مال غير تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع 
به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1396/7/29 ساعت 09/00 تعيين گرديده است با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آيين دادرســى 
دادگاه هــاى عمومــى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تامتهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در 
وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســيدگى غيابى به عمل 

خواهد آمد. م الف/1062
 مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان اسالمشهر

دادنامه
شماره بايگانى شــعبه:960394- پرونده كالســه 9509982883600627 شعبه 104 دادگاه كيفرى 
دو شهرســتان اسالمشــهر (104 جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره 9609972886400642- شاكى: آقاى 
ســعيد نقدلو فرزند محمودعلى به نشــانى اسالمشــهر انتهاى مهديه بهســتان 7 پالك 53- متهــم: آقاى بهلول 
عباسى فرزند رحيم به نشانى متوارى و مجهول المكان ، اتهام:سرقت مستوجب تعزير (راى دادگاه) در خصوص 
اتهام آقاى بهلول عباسى فرزند رحيم دائر بر سرقت اموال مردم دادگاه با توجه به شرح و محتويات پرونده – 
شــرح شــكايت شاكى ، گزارش مرجع انتظامى ، نحوه دستگيرى متهم و صدور كيفرخواست در دادسراى عمومى 
وانقالب اسالمشــهر به شــماره 951321 و اقرار صريح متهم در جلسه دادگاه بزه منتسبه به وى محرز و مسلم 
بوده و مستنداً به مواد 656-657 از قانون مجازات اسالمى متهم موصوف را به دو سال حبس تعزيرى و هفتاد 
ضربه شالق تعزيرى و رد مال و در صورت نبود مثل يا قيمت آن به مبلغ يكصد و چهل و هفت ميليون ريال در 
حق شــاكى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بوده و بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و 

بيست روز پس از آن در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود. م الف/1063
 رئيس شعبه 104 دادگاه اسالمشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم امير حسين كرانى
خواهان آقاى شــايان رســتمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى اميرحســين كرانى به اتهام ضرب و 
جرح عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509988322701670 شعبه 6 دادگاه 
تجديدنظر اســتان كرمانشاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/7/18 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا 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. م الف/519
 منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ دادخواست وقت رسيدگى
به خواندگان 1- حســن ناصــرى فرزند عبدالرحيم 2- معصومه فرهادى جامه شــورانى فرزند محمدعلى 
فعــال مجهــول المكان آقاى عليرضا پروانه با وكالت از بانك مهراقتصاد دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيت شــما به شــوراى حل اختالف شعبه 14 شهرستان كرمانشاه تقديم داشــته كه به اين شعبه ارجاع و به 
كالســه 960049/96 و وقت رســيدگى براى مورخه 96/7/19 ساعت 11 صبح تعيين گرديده چون اقامتگاه 
شــما نامعلوم اســت عليهذا حسب تقاضاى خواهان و دســتور شورا مســتنداً به ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب در يك نوبت روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى و از شــما دعوت مى شود جهت دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم به دبيرخانه شعبه مذكور مراجعه و در وقت مقرر براى رسيدگى در اين شعبه حاضر شوند 

و در صورت عدم حضور تصميم مقتضى اتخاذ خواهد گرديد. م الف/608
 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى شهاب فرزند حسن
خواهــان آقــاى مجيد زرگر دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مرتضى شــهاب به خواســته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982745000162 شعبه 10 شوراى حل 
اختالف شــهر سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/7/26 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضــوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتــب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.. 
دبير شعبه دهم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهر سمنان- عرب

 
متن آگهى 

خواهان خانم نازنين منور افراســيابى فرزند حســين دادخواســتى به طرفيت خوانده سيد جواد موسوى 
فرزند ســيد منصور به خواسته مطالبه وجه جمعاً به مبلغ 210/000/000 ريال بانضمام هزينه دادرسى بابت 
5 فقره ســفته و چك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرستان بهار نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2 
دادگاه عمومى حقوقى دادگســترى شهرســتان بهار واقع در استان همدان شهرستان بهار ميدان آزادگان بلوار 
معلم ارجاع و به كالســه 9609988130200334 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/9/7 و ساعت 
12 ظهر تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان ها و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفادآن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/1880
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بهار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى محمدرضــا پور حســين ريگى (تغييــر نام به محمد رضا پور حســينى) باســتناد دو برگ استشــهاد 
محلى كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر اســناد رســمى شــماره 42 زاهدان رســيده مدعى اســت كه سند 
مالكيت 753064 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يكباب منزل پالك 21948/162- اصلى واقع در بخش يك 
بلوچستان شهر زاهدان خيابان 16 مترى منشعبه از 20 مترى غرب جاده خاش مورد ثبت 63472 صفحه 121 
دفتــر 340 بعلت جابجائى از بين رفته و بموجب اســناد رهنــى 72158-77/8/27 و 77/08/27-72156 
و 120715-82/5/2 دفترخانــه 12 زاهــدان در رهــن بانك ســپه شــعبه زاهــدان ميباشــد و بموجب نامه 
9610115417700281- 96/5/9 اجراى احكام دادگســترى زاهدان بازداشت ميباشد درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باســتناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تاچنانچه 
كســى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشر 
اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره اعالم و رسيد 
دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشــود نســبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 1396/6/20- م 

الف/1920- شناسه 1182386
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 336 فرعى از 2837 اصلى
آقــاى مجيد فتاحى دهنوى به وكالت از طرف خانم مريم فتاحى دهنوى باســتناد دو برگ استشــهاد محلى 
كه به امضاء شــهود و به گواهى دفتر اســناد رســمى شــماره 9 زاهدان رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت 
ششــدانگ آپارتمان پالك 336 فرعى 2837- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شهر زاهدان كه ذيل ثبت 
104478 صفحه 16 دفتر 639 به شــماره ســند مالكيت 271162 الف 85 بعلت جابجايى از بين رفته و برابر 
برگ خالصه معامله 2748-1387/7/21 دفتر اســناد رســمى شــماره 39 شهرســتان زاهدان در قبال مبلغ 
291468920 ريال رهن بانك مســكن شــعبه شــهيد مير حســينى قرار گرفته اســت درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى ميباشد لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشر 
اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره اعالم و رسيد 
دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشــود نســبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 1396/6/20- م 

الف/1985- شناسه 1184681
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 186 فرعى از 2837 اصلى
آقاى مجيد فتاحى دهنوى به وكالت از طرف خانم مهديه محمدى زاده نســب باســتناد دو برگ استشــهاد 
محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 9 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 
ششــدانگ آپارتمان پالك 186 فرعى باقى مانده از 2837- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شهر زاهدان 
كــه ذيل ثبت 38478 صفحه 292 دفتر 236 به شــماره چاپى 271163 الــف 85 بعلت جابجايى از بين رفته 
و برابر برگ خالصه معامله 2750-1387/7/21 دفتر اســناد رسمى شــماره 39 شهرستان زاهدان در قبال 
مبلغ 291468920 ريال رهن بانك مسكن شعبه شهيد مير حسينى قرار گرفته است درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى ميباشد لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ نشر 
اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره اعالم و رسيد 
دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشــود نســبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 1396/6/20- م 

الف/1986- شناسه 1184675
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان ســند مالكيت دو هزار سهم مشاع از پالك 917/282 واقع امامزاده گناوه بخش 
شش بوشهر 

خانم مهوش داودى مالك دو هزار ســهم مشاع از پالك 917/282 با تسليم استشهاد محلى گواهى شده 
دفتر 27 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 162 ذيل ثبت 21291 به نام خانم مهوش داودى صادر 
و تســليم گرديده بعلت جابجايى مفقود شده و درخواست صدور المثنى را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره 
يــك اصالحــى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اعالم ميگردد كه هركس نســبت به ملك مــورد آگهى معامله اى 
نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حسين كرانى
خواهان آقاى شــايان رســتمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى حســين كرانى به اتهام ضرب و جرح 
عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9509988322701670 شــعبه 6 دادگاه 
تجديدنظر اســتان كرمانشاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/7/18 ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا 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. م الف/520
 منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 6 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى مفاد اجرائيه على  جهان تيغ
در پرونده كالسه 960823 موضوع اجرائيه له محمدرضا شيخى نسب عليه على جهان تيغ مجهول المكان 
محكــوم عليه طبــق دادنامه شــماره 9609972748700130 مــورخ 1396/4/14 صادره از شــعبه 2024 
شــوراى حل اختالف ســمنان محكوم اند به حضور در يكى از دفاتر اسناد رســمى خودروى مورد معامله (خودرو 
پرايد مدل 86 به شــماره موتور 18) به نام خواهان و پرداخت مبلغ 2390000 ريال هزينه دادرســى در حق 
خواهان و در ضمن هزينه اجراى راى به عهده محكوم عليه مى باشد با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه 
در اجــراى مــاده 9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه بــراى يك نوبت وفق مادتين 118 و 119 قانون فوق 
الذكر آگهى مى گردد و ده روز پس ازآن به موقع اجرا گذاشــته مى شــود و در طى اين مدت ارســال هيچگونه 
ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه كتباً محل اقامت خود را به دايره اجراى 

احكام مدنى شوراى حل اختالف سمنان اعالم نمايد. 
رحيميان مدير دفتر اجراى احكام شوراى حل اختالف سمنان

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به 
 كالســه پرونده: 960138، وقت رسيدگى: 96/8/7 ساعت 13، خواهان: حسين آقاجانى، خوانده: هادى 
عسگرى، خواسته: فك پالك ، خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
سوم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و 
دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود. تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه 

بعدا به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/ 3469
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست:9610462522600044 شــماره بايگانى: 960184 خواهان:حسام سعيدى گراغانى 
خوانده: فريدون بيگدلى خواســته : مطالبه وجه درتاريخ 96/4/4 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت 
خوانده فوق به شرح خواسته مطالبه وجه چك به شعبه 26 حقوقى تقديم كه به شماره 9609982522600184 
ثبت و براى روز 96/7/23 ســاعت 10 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت.و با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يــك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد خوانده مذكــور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت 
اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعــه و يا دروقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود. 
دفترشعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواست:9610462522600043 شماره بايگانى: 960183 خواهان: حسام سعيدى گراغانى 
خوانده:فريــدون بيگدلــى خواســته : مطالبه وجه چك درتاريــخ 96/4/4 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به 
طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 26 حقوقى تقديم كه به شماره 9609982522600183 
ثبت و براى روز 96/7/23 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب 
يــك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد خوانده مذكــور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت 
اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعــه و يا دروقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رســيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود. 
دفترشعبه 26 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــماره درخواست: 9610462516400070 شماره بايگانى شــعبه : 960332 خواهان: فاطمه سادات 
ميرناصرى خواندگان مجهول المكان: 1- امير وفايى فرزند حبيب 2- محمد نجفيان خواهان: خانم فاطمه سادات 
ميرناصرى به طرفيت شــما به خواسته اعســار از هزينه دادرسى به شماره كالســه 9609982516400303 
تقديم نموده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1396/7/23 ســاعت 10:30 صبح در شــعبه بيســت هشتم دادگاه 
حقوقى قم تعيين گرديده نظر به مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به دستور رياست محترم 
شــعبه و طبقه ماده 73 قانون آئين دادرســى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شود فلذا بدينوســيله اخطار مى شود كه قبل از وقت رسيدگى در دفتر دادگاه حاضر و 
ضمن اعالم نشــانى دقيق خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و جهت رسيدگى در پرونده فوق در 
وقت فوق دراين دادگاه حاضر شويد در غير اينصورت دادگاه غيابا رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد 
منشى دفتر شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى قم - محمودى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره پرونده: 9609982520900211 شماره درخواست: 9610462520900041

خواهان: على تاجيك خوانده: احمد اســتاد حســينى بهرمان خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1396/5/24 
خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 9 تقديم كه به شماره 
960211 ثبت و براى روز 1396/7/24 ســاعت 18 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت 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 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 
تصميــم خواهــد نمود. قم، خيابان ايســتگاه راه آهن، مجتمع شــوراى حل اختالف، طبقه دوم، شــعبه 9 حقوقى 

شوراى حل اختالف شهرستان قم
دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

متن آگهى
شــماره درخواست: 9610462520200052 شماره بايگانى شعبه: 960234 خواهان: ايمانعلى يوسفى 
چهرقانى با وكالت غالم عباس ملك شاهى به نشانى قم، نيروگاه، كوچه 12، پ 2، طبقه اول، واحد سمت راست 
خوانده: آمنه عليوند، تقى عليزاده به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1396/6/7 خواهان 
فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 2 تقديم كه به شــماره 
9609982520200234 ثبت و براى روز 1396/7/22 ســاعت 18 وقت رســيدگى تعيين گرديده است و با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده فوق حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه و مســتندا به ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود شما مى توانيد از تاريخ نشر آگهى 
جهت اعالم نشــانى و دريافت نسخه دوم دادخواســت و ضمائم به دفتر اين دادگاه واقع در قم، خيابان ساحلى، 
جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، شعبه چهاردهم مراجعه و يا در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در دادگاه حضور بهم رســانيد بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم – ياسر هاشمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مجتبى پاشــاهى ف محمدرضا دادخواســتى به خواســته مطالبــه وجه(وديعه) بــه طرفيت 1-محترم 
راضى2-ســپيده صنعتگران تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 15/96/141 ثبت شد، چون خوانده 
مجهــول المــكان مى باشــد لــذا طبق مــاده 73 قانــون آيين دادرســى مدنى مراتــب در يك نوبــت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهــى مى شــود كــه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 15 حل اختالف ســارى نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز  سه شنبه 96/7/18 ساعت 11 صبح درشعبه 15شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واالّ اين شورارسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف سارى

متن آگهى
شــماره درخواســت: 9610462520200051 شماره بايگانى شــعبه: 960232 خواهان: على چهرقانى 
فرزند آيت اله با وكالت غالم عباس ملكشــاهى به نشــانى قم، نيروگاه ك 12، پ 2 طبقه اول ســمت راســت 
خواندگان: مجيد خرم نژاد، عمرخرم نژاد به نشــانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1396/6/7 
خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 2 تقديم كه به 
شــماره 9609982520200232 ثبت و براى روز 1396/7/22 ســاعت 17 وقت رســيدگى تعيين گرديده 
اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده فوق حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه و مستندا به 
ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود شما مى توانيد از تاريخ 
نشر آگهى جهت اعالم نشانى و دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم به دفتر اين دادگاه واقع در قم، خيابان 
ســاحلى، جنب زندان ســاحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرســتان قم، طبقه همكف، شعبه چهاردهم مراجعه و يا در 
وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حضور بهم رســانيد بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم – ياسر هاشمى

متن آگهى
شماره درخواست: 9610462520200050 شماره بايگانى شعبه: 960233 خواهان: ايمانعلى يوسفى 
چهرقانى با وكالت غالم عباس ملك شاهى به نشانى قم، نيروگاه، كوچه 12، پ 2، طبقه اول، واحد سمت راست 
خواندگان: مريم هادى چماچايى، ولى اله كمشى، عباس عباسى به نشانى مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه در 
تاريخ 1396/6/7 خواهان فوق دادخواستى حقوقى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 
2 تقديم كه به شــماره 9609982520200233 ثبت و براى روز 1396/7/22 ســاعت 18 وقت رســيدگى 
تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده فوق حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
و مســتندا بــه مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى شــود شــما 
مــى توانيد از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم نشــانى و دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم به دفتر اين 
دادگاه واقع در قم، خيابان ساحلى، جنب زندان ساحلى، دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم، طبقه همكف، شعبه 
چهاردهم مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حضور بهم رســانيد بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم – ياسر هاشمى

متن اگهى احضار متهم 
 دادســراى عمومى وانقالب شهرســتان سقز بموجب كيفرخواست شــماره 9610438740000843 در 
پرونده كالســه 9409988741901639 براى متهم فرزين شــهبازى فرزند فريــدون فعال مجهول المكان به 
اتهام : خيانت در امانت نســبت به دو فقره چك امانى موضوع شــكايت آقاى رسول محمدپور فرزند محمد اهل 
و مقيم شهرســتان ســقز ، تقاضاى كيفر نموده كه رســيگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى به 
موضــوع بــراى مورخه 1396/7/30 ســاعت 10:30 صبح تعيين گرديده اســت . با عنايت بــه مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
وانقــالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تــا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در اين 
دادگاه حاضر گردد. بديهياســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســيدگى غيابى بعمل خواهد آمد . م/

الف: 1219 
غفارى - مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى 2 شهرستان سقز

متن آگهى احضار متهم 
دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان ســقز به موجب كيفر خواست شــماره 9610438740000817 
در پرونده كالســه 9309988741500539 براى متهم ناصرولــدى فرزند محمد فعال مجهول المكان به اتهام 
: ســرقت گوشى موبايل موضوع شــكايت اقاى عثمان خوش نظر فرزند محمدكريم اهل و مقيم شهرستان سقز 
، تقاضــاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى به موضــوع براى مورخه 
1396/7/30 ســاعت 9:30 صبــح تعيين گرديده اســت . با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى 
بــه متهــم و در اجراى مقــررات مــواد 115 و 180 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومــى وانقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در اين دادگاه حاضر گردد. 

بديهياست در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد . م/الف: 1221
غفارى - مدير دفتر شعبه اول دادگاه كيفرى 2 شهرستان سقز

آگهى وقت رسيدگى
خواهان خانم مهديه قاضى دادخواســتى به طرفيت خوانده حميد ملك زاده دادخواستى به خواسته طالق 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان محمودآباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)
شهرســتان محمودآباد واقع در مازندران- شهرســتان محمودآباد ارجاع و به كالسه 9609981227200052 
ثبت گرديده و وقت رســيدگى 96/7/24 ســاعت 9 صبح تعيين شــده اســت . به علت مجهــول المكان بودن 
خوانــده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى) محمودآباد-بهاره زروك

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان مرتضى اميرى ف حسين
كالســه پرونده: 3/419/96 وقت رسيدگى96/7/12 ساعت 9:30 خواهان:سعيد صنوبر ف محمدعلى 
خوانده:مرتضى اميرى ف حسين –مجهول المكان خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رســيدگى به حوزه ســوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال 
جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر-ابراهيم اشتياقى

آگهى ابالغ قرار تامين خواسته صادرشده در شعبه سوم حل اختالف
كالســه پرونده: 3/419/96 رأى صادرشده براساس  قرار به شــماره 396-96/6/13 خواهان:سعيد 
صنوبر ف محمدعلى خوانده:مرتضى اميرى ف حســين خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به حوزه سوم شــهرى شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 
قانــون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گرديــد و خوانده در وقت 
رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس 
قرار تامين خواســته به شــماره 396-96/6/13 صادر نمود كه منجر به صدور اجراييه گرديد. براساس اين 

حكم محكوم عليه به پرداخت 99,981,000 ريال بابت اصل خواسته محكوم مى باشد. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-ابراهيم اشتياقى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ابوالقاســم رضايى كياسرى ف محمد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى قاسم كرم 
غريبى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 15/96/235 ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
لــذا طبق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتــب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى 
شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 15 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت 
و در روز  دوشــنبه 96/7/17 ســاعت 11 صبح درشعبه 15شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين 

شورارسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف سارى


