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آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139660327001000280 مــورخ 96/2/17 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زنجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى شركت سوالر نيروى زنگان در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 48954/34 متر 
مربع پالك 6 فرعى از 98 اصلى واقع در بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رســمى آقاى حبيب اله شــبيرى 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 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 تسليم اعتراض ،دادخواست 
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.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/6/6

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/6/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان – مجتبى محمدلو

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

برابر راى شــماره 139460327001004799 مــورخ 94/9/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زنجان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حميدرضا محمديفرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 1000 صادره از تهران در 4دهم فرد 
مشاع از 384 و نه بيست و پنجم از اراضى روستاى ديزج آباد بصورت يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 3627 
متــر مربع پــالك 35 اصلى واقع در بخش 7 زنجان خريدارى از مالك رســمى آقاى عباداله محمودى 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 صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست 
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.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/6/6

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/6/21
رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان –مجتبى محمد لو

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر راى شماره 139660316001002397 مورخ 1396/5/22 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى تورج ياورى فرزند محمد مراد بشماره شناسنامه 555 صادره از سنقر در 
يكباب خانه به مســاحت 200/66 مترمربع تحت پالك 357 و 358 اصلى واقع در آبادانى مســكن خيابان نرگس 
شمالى كوى 18 پالك 9 خريدارى از مالك رسمى كرم لطفى 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 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 تسليم اعتراض دادخواست 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. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1396/6/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/21
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه- جعفر نظرى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر راى شماره 139660316001002416 مورخه 1396/5/22 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى معصومه خزائى فرزند على بشماره شناسنامه 16095 صادره از كرمانشاه 
در يك باب خانه به مســاحت 81/14 مترمربع تحت پالك باقيمانده 93 اصلى واقع در بلوار زن كوى عبادت جنب 
مسجد الرضا خريدارى از مالك رسمى حاج ميرزا چقاميرزايى 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 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 تسليم اعتراض دادخواست 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. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1396/6/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/21
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139660316001002431 مورخــه 1396/5/23 هيــات اول/ دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه 
ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى فريده نقيب زاده فرزند على اكبر بشــماره شناسنامه 500 صادره 
از ماهيدشت در يك باب ساختمان به مساحت 860/56 مترمربع پالك 143 مفروز و مجزى شده واقع در شهرك 
معلم خريدارى از مالك رسمى حسين على داورى 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند 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 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: 1396/6/5- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/6/21
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

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

برابــر راى شــماره 139660326005000528- مــورخ 1396/5/25 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانــه بالمعــارض متقاضى خانم / آقاى نور خدا خزايى فرزند پيرزاد بشــماره شناســنامه يك و به شــماره ملى 
3962053115 صادره از نهاوند در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبيزار به مساحت 79991/15 مترمربع 
قســمتى از پالك – فرعى از 16 اصلى بخش چهار حوزه ثبتى نهاوند واقع در بخش خزل فيروزآباد ســفلى حقوق 
ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رســمى رحمت على كريم آبادى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى نســبت به مورد 
تقاضا 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 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 تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1396/6/6 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/6/21- م الف/1247
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

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

برابــر راى شــماره 139660326005000526- مــورخ 1396/5/25 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم / آقاى عبداهللا جاللوند فرزند جان محمد بشــماره شناســنامه دو و به شماره ملى 
3962428224 صادره از نهاوند در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 154/31 مترمربع قسمتى از پالك 2 
فرعى از 3782 اصلى بخش يك حوزه ثبتى نهاوند واقع در ميدان عارف كوچه كاج 2 منزل عبداهللا جاللوند حقوق 
ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى غالمحسين حميدى و غيره تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
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 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 تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1396/6/6 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/6/21- م الف/1250
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقــاى رضــا آقازيارتــى فرزنــد اصغــرداراى شناســنامه شــماره 5072به شــرح دادخواســت به كالســه 
961855/40/96 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى سمن گل زنگاركى به شناسنامه شماره 2 در تاريخ 95/6/6 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- رضا آقا زيارتى فرزند اصغرش ش 5072 نسبت با متوفى 
فرزند 2-حســين آقا زيارتى فرزند اصغرش ش 567نسبت با متوفى فرزند 3- جعفرآقازيارتى فرزند اصغرش 
ش 644 نسبت با متوفى فرزند4-حبيب اله آقا زيارتى فرزنداصغرش ش 8118نسبت با متوفى فرزند5- روح 
الـله فراهانى فرزند اصغرش ش 455نسبت با متوفى فرزند6- مهدى آقازيارتى فرزنداصغرش ش 1190نسبت 
با متوفى فرزند 7- زهرا آقازيارتى فرزند اصغرش ش 4نسبت با متوفى فرزند8 – كبرى آقازيارتى فرزنداصغرش 
ش 1نسبت با متوفى فرزند9- سارا آقا زيارتى فراهانى فرزند اصغرش ش2 نسبت با متوفى فرزند10-صديقه 
آقازيارتى فرزند اصغرش ش 53نسبت با متوفى فرزند11- فاطمه آقازيارتى فرزند اصغرش ش 2387نسبت با 
متوفى فرزند12- معصومه آقازيارتى فرزند اصغرش ش 618نسبت با متوفى فرزند13-مريم آقازيارتى فرزند 
اصغر ش ش 19168 نسبت با متوفى فرزند14-اصغر آقازيارتى فرزند حسين ش ش 1 نسبت با متوفى زوج. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 خانم زهرا خوشــروفرزند شمســعلى داراى شناســنامه شــماره 111461به شــرح دادخواست به كالسه 
961837/40/96 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفــى غالمعلى باحجب مختارى به شناســنامه شــماره 1359در تاريــخ 96/5/31 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- زهرا خوشــروفرزند شمسعلى ش ش 
111461نســبت با متوفى زوجه 2- زهره باحجب مختارى فرزند غالمعلى ش ش 2227 نســبت با متوفى فرزند 
3- فريده باحجب مختارى فرزند غالمعلى ش ش 3649نســبت با متوفى فرزند4- وحيده باحجب مختارى فرزند 
غالمعلى ش ش 1861نسبت با متوفى فرزند5- عطيه باحجب مختارى فرزند غالمعلى ش ش 817 نسبت با متوفى 
فرزنــد6- پانتــه آ باحجب مختارى فرزند غالمعلى ش ش 0374488487نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

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

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى باقر محمد باقرى هفت چشمه فرزند احمد داراى شناسنامه شماره 1951به شرح دادخواست به كالسه 
961845/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى محبوبه مجيدى هفتچشــمه به شناسنامه شــماره 1 در تاريخ 95/11/11 در اقامتگاه دائمى خود فوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- باقر محمد باقرى هفت چشمه فرزند احمد ش ش 
1951نسبت با متوفى فرزند 2- صمد محمد باقرى هفت چشمه فرزند احمد ش ش 12 نسبت با متوفى فرزند 
3- زكريا محمد باقرى هفت چشمه فرزنداحمد ش ش 1584نسبت با متوفى فرزند4- ذكيه محمد باقرى هفت 
چشــمه فرزنداحمد ش ش 1219نســبت با متوفى فرزند5- معصومه محمد باقرى هفت چشمه فرزند احمد ش 
ش 1585نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقــاى بهــرام اصغرفرزنــد عروجعلــى داراى شناســنامه شــماره 110بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
961854/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى عروجعلى اصغربه شناسنامه شماره 644 در تاريخ 96/4/23 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- بهرام اصغرفرزند عروجعلى ش ش 110نسبت با متوفى فرزند 
2-بهنام اصغرفرزند عروجعلى ش ش 0370281659 نسبت با متوفى فرزند 3- زهرا اصغرفرزند عروجعلى ش 
ش 443نســبت با متوفى فرزند4- فاطمه اصغرفرزند عروجعلى ش ش 620 نســبت با متوفى فرزند5- سميرا 
اصغرفرزند عروجعلى ش ش 0374543976نسبت با متوفى فرزند6- سرينگل اصغرفرزند رضاعلى ش ش 56 
نسبت با متوفى زوجه 7- خوشقدم على بيك لو فرزند قربانعلى ش ش 308 نسبت با متوفى مادر. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

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

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقاى صفر على بيطرفان فرزند عبدالصمد داراى شناســنامه شــماره 114به شــرح دادخواســت به كالسه 
961849/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى عذرا بيطرفان به شناســنامه شــماره 11147در تاريخ 96/3/22 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- صفرعلى بيطرفان فرزند عبدالصمد ش ش 114نسبت 
بــا متوفى فرزند 2- ابوالفضل بيطرفان فرزند عبدالصمد ش ش 1 نســبت بــا متوفى فرزند 3- فاطمه بيطرفان 
فرزند عبدالصمد ش ش 67245نســبت با متوفى فرزند4-طاهره بيطرفان فرزند عبدالصمد ش ش 3نســبت 
بــا متوفى فرزند5- معصومه بيطرفان فرزند عبدالصمد ش ش 135 نســبت بــا متوفى فرزند6- بتول بيطرفان 
فرزند عبدالصمد ش ش 136 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 
362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

آگهى مفقودى
كارت هوشمند خودرو اسكانيا به شماره 2559677 به شماره انتظامى ايران 44- 472ع42 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. 

اصل برگ ســبز اتوبوس ولو به شــماره شــهربانى 724ع38- ايران 85 مدل 1380 رنگ نخودى به شماره 
موتور D7A141667 و شــماره شاســى 002452 بنام مالك حليمه قنبر زهى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. شيراز

ســند و برگ ســبز (شناســنامه) خودرو سوارى پيكان تيپ 1600 به رنگ ســفيد روغنى مدل 81 به شماره 
انتظامى 113ص19 ايران 49 و به شماره موتور 91128021279 و به شماره شاسى 81406415 به نام قدرت 

اله ميرزايى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اصل برگ ســبز تاكســى پژو روآ رنگ زرد مدل 1390 به شــماره شــهربانى 929ت48- ايران 63 و شماره 
موتــور 11890018602 و شــماره شاســى MXDH368633 به نام عباس جوالئى زاده مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است. شيراز

شناســنامه خــودرو پژو 206 صندوق دار مــدل1389 برنگ نقره اى متاليك به شــماره انتظامى 977 ج 37 
ايران 45 , شماره موتور 13389003606 و شماره شاسى NAAP41FDXAJ283449 به نام مريم فارسى راينى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل برگ ســبز و كارت وانت پيكان مدل 1390 به شــماره انتظامى 352م14- ايران 83 و شــماره شاسى 
193785 و شــماره موتور 11490013796 بنام على اكبر ذواالنور مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

شيراز

كليه مدارك اعم از سند كمپانى و برگ سبز سوارى پژو تيپ 405 جى ال ايكس رنگ طوسى-روغنى مدل 72 
ش موتور 2517202606 شاسى 72303524 پالك 82-842ط41 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز سوارى شــورولت تيپ ايمپاال رنگ آبى روغنى مدل 1973 ش موتور267168 شاسى 267168 
پالك 82-674ط38 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 NAS811100E5810226 برگ سبز خودرو تيبا مدل 1394 رنگ نوك مدادى ش موتور8184389 شاسى
پالك 72-865ل84 متعلق به شهربانو حداديان مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز ســوارى پژو405 نوك مدادى  پــالك 57-693ب31 مدل 1383 ش موتــور 12483147738 
شاسى 83341084 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز خودرو پرايد 111 مدل 1395 رنگ سفيد روغنى پالك 44-415و39 ش موتور5447936 شاسى 
NAS431100F5839125 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانب صفر بى بى بهنام فرزند طويقلى اقا به شــماره ملى 2031488082 مالك خودروى سوارى سيستم 
ســمند تيپ LX XU7 مدل 1394 به رنگ خاكسترى–متاليك به شماره موتور 124K0737876 و شماره شاسى 
NAAC91CE6FF041408 به شــماره پالك 69-838 و 14 بعلت فقدان اســناد فروش (سند كمپانى) تقاضاى 
رونوشت المثنى سند خودروى مذكور را نموده است.لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ايى ســارى واقع در كيلومتر5 جاده ســارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. 

بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

ســند برگ ســبز موتورســيكلت سيســتم فالت  تيپ تريل CC 249 به رنگ نارنجى  مدل 1389 به شماره 
موتور177FMM*NBF001310*  و شماره بدنه  NBF***250G8901207به شماره پالك ايران 66263-594 
متعلق به جمشــيد آق آتاباى فرزند خوجه قربان به شــماره ملى 2030283878 مفقــود گرديده و ازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.گنبد

دادنامه
به تاريخ 96/5/16- پرونده كالســه :95/357- شــماره دادنامه: 96/357- مرجع رسيدگى شعبه چهارم 
شــوراى حل اختالف گناوه ، خواهان: آقاى حســين اديبى دشــتكى فرزند اله كرم به نشــانى گناوه خيابان امام (ره) 
روبروى داروخانه كريمى ســاختمان مومنى طبقه ســوم واحد 5 ، خوانده: آقاى امير حســين كاويانى فرزند منصور ، 
خواسته: مطالبه مبلغ 83/500/000 ريال با احتساب خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست لغايت اجراى 
حكم به انضمام هزينه دادرســى ، گردشكار- بتاريخ 96/5/16 راس ساعت 10 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
چهارم شــوراى حل اختالف شهرســتان گناوه بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده كالسه 95/357 تحت نظر 
است قاضى شورا پس از اخذ نظر مشورتى اعضاء شورا و پس از بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شــورا) در خصوص دادخواست خواهان آقاى 
حسين اديبى دشتكى فرزند اله كرم بطرفيت خوانده آقاى اميرحسين كاويانى فرزند منصور بخواسته مطالبه مبلغ 
83/500/000 ريال با احتساب خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم به انضمام هزينه 
دادرسى شورا با توجه به جميع محتويات پرونده از جمله اظهارات خواهان بشرح دادخواست تقديمى كپى تصديق 
شده مدارك پيوستى و استماع شهادت شهود تعرفه شده و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه (نشر آگهى به 
تاريخ 96/1/31) در جلسه رسيدگى مورخ 96/3/22 شورا حضور نيافته و وكيلى يا اليحه ايى مبنى بر دفاع از خود 
به شورا ارائه و معرفى ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص و محمول بر صحت دانسته و مستنداً 
به مواد 198و503و515و522 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امورمدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و يك ميليون و پانصد هزار ريال (81/500/000 ريال) بابت اصل خواسته (طبق 
رســيدهاى بانكى پيوســتى) بعالوه هزينه دادرسى به مبلغ 2/887/500 و خســارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست (95/6/14) لغايت اجراى حكم كه در اجراى احكام شورا محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد و در خصوص 2/000/000 ريال مابقى خواسته خواهان نظر به اينكه مدركى دال بر محق بودن خواهان 
در پرونده موجود نمى باشد به استناد ماده 197 قانون فوق الذكر حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف مهلت بيست روز 

قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى شهرستان گناوه مى باشد. م الف/594
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان گناوه

دادنامه
پرونده كالسه :9609985457100180 شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار تصميم نهايى شماره ، 
خواهان : آقاى لعل محمد حوت فرزند صاحبداد به نشانى سيستان و بلوچستان چاه بهار بلوار قدس خيابان هيرمند 
هيرمند3 ، خوانده: خانم شــهين غالمى فرزند على گدا به نشــانى مازندران قائم شهر جاده جويبار روستاى ديو كال 
منزل على گدا غالمى ،خواسته: مطالبه وجه بابت ، در خصوص دعوى آقاى لعل محمد حوت فرزند صاحبداد بطرفيت 
خانم شهين غالمى فرزند على گدا به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 176302500 ريال و اختصارا چنين توضيح داده 
كه حدود 10 سال قبل ضامن وام تسهيالت ايشان در بانك ملى بوده ام كه به علت عدم پرداخت اقساط مبلغ مذكور 
را بانك از حساب وى كسر نموده و تقاضاى صدور محكوميت وى را دارم خوانده عليرغم ابالغ نشر آگهى روزنامه در 
جلسه رسيدگى حاضر نشده اليحه و دفاعى اقامه و ابراز ننموده و با توجه به جميع اوراق و مدارك موجود در پرونده 
دعوى مطروحه خواهان را مقرون به صحت دانســته و باســتناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 176302500 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2565000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم دادخواست 
(96/4/27 لغايت اجرا) بر اســاس شاخص اعالمى بانك مركزى قابل محاسبه در اجراى احكام مدنى چابهار صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى است و پس از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين شورا بوده و پس از 

انقضاى مهلت ياد شده ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى چابهار مى باشد. م الف/143
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف چابهار

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 139660301058001196 مورخ 1396/5/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حسن آذرخش فرزند على محمد بشماره شناسنامه 9520 كدملى 0054314798 صادره 
از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناى احداثى در ان به مساحت 1750 مترمربع پالك 1421 فرعى 
مفروز و مجزى شده از پالك 194 فرعى از 59 اصلى واقع در احمدآباد از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى 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 اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/6/21 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 96/7/6- م الف/4529
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عادل مؤتمن به شناســنامه شــماره 49426 به شــرح دادخواســت به كالســه 702/96 از اين شــورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد مؤتمن بشماره شناسنامه 163 در 
تاريخ 96/5/25 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه 
مؤتمن فرزند عباس به ش  ش835 همسر متوفى 2- عطيه مؤتمن فرزند محمد به ش ش 2458- 3- على مؤتمن 
فرزند محمد به ش ش1250134803 -4- عادل مؤتمن فرزندمحمد به ش ش 49426 فرزندان متوفى . اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
بتاريخ 96/6/19 جلســه شوراى حل اختالف سى ســخت در وقت فوق العاده به تصدى امضاء كنندگان ذيل 
تشكيل پرونده كالسه 289/96 تحت نظر است ، در اين پرونده با توجه به فوت مرحوم جان محمد كريمى پور فرزند 
على جان به شماره شناسنامه 463 صادره از بويراحمد ساكن شهرستان دنا ، سى سخت ، روستاى كريك بوده توسط 
خانم ازب حاجى پور درخواســت تحرير تركه شــده و قرار تحرير تركه صادر گرديد لذا بدينوســيله به تمامى ورثه 
متوفى ياد شده يا نمايندگان قانونى آنها و بستانكاران متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر طريقى حقى بر 
تركه متوفى دارد ابالغ مى شــود كه در ســاعت 10 صبح مورخ 96/7/25 در شــوراى حل اختالف سى سخت جهت 

شركت در جلسه اجراى قرار تحرير تركه حاضر شوند. 
 رئيس شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى ابالغ وقت جلسه دادرسى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان
بدينوسيله به خانم ناهيد تنومند فرزند سلطانعلى مجهول المكان حسب اعالم شاكى اكبر نوعى و شكايت وى 
داير بر كالهبردارى و صدور چك بالمحل از حســاب مســدود و ايراد تهمت و افتراء مبنى بر سرقت وفق ماده 174 
قانون آيين دادرسى كيفرى در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج نموده لذا الزم است جهت رسيدگى در جلسه 

يك ماه از تاريخ نشر آگهى حاضر از خود دفاع نمايد و اال وفق مقررات غيابا رسيدگى و اعالم نظر خواهد نمود.
دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

آگهى 
در خصوص پرونده كالسه 9609983849400013 دادگاه عمومى بخش ناغان خانم سلطنت محمدى فرزند 
مصطفى قلى متهم است به ورود به عنف با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به ايشان در اجراى ماده 
174 قانون آئين دادرســى در امور كيفرى مقرر اســت متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در مهلت 30 روز از تاريخ 
انتشار آگهى روزنامه در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 

عمل خواهد آمد. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى اخطار اجراييه 
پ كالســه 7/421/95 محكوم له: محمدرضا شعبان زاده ســراجى با وكالت فيروزه رمضانى سراجى محكوم 
عليه:عبدالعزيز بهفرى ف عبدالظاهر محكوم به: مطالبه طلب به موجب درخواســت اجراى حكم به شــماره دادنامه 
98/96 موضوع پرونده كالســه 7/421/95 صادره از شــعبه 7حل اختالف دادگســترى جويبار كه قطعيت يافته 
محكــوم عليه محكوم اســت به پرداخت 40,000,000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلــغ 1,120,000 ريال به 
عنوان هزينه دادرسى و نيز حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ اقامه دعوى 95/12/14 
لغايت زمان اجراى حكم در حق خواهان و نيز پرداخت 2,000,000 ريال به عنوان نيم عشــر در حق دولت.محكوم 
عليه مكلف اســت ظــرف ده روز پس از ابالغ اين آگهى مفاد فوق را به موقع اجــرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى به اجراى احكام دادگسترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف جويبار

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونده كالســه 960341 و 960342 مدنى له حســن قاســمى عليه شهربانومســيبى و مهدى 
اســدپور كه مال غيرمنقول واقع در بابلســر روستاى اجاكسر خيابان شهيد مســيبى كوچه ياس(شهيد مسيبى 2) 
داراى كدپســتى 4741116321 و 4741116322 به شماره پالك ثبتى 428 فرعى از يك اصلى بخش 11 ثبت 
بابلســر مى باشــد .محكوم عليه شهربانو مسيبى مالك 175 سهم مشاع از 838 ســهم از 2800 سهم شش دانگ 
داراى سند مالكيت به شماره چاپى 556956د-91 مى باشد .ملك مذكور در طبيعت تقسيم شده و خانم شهربانو 
مسيبى (مالك مشاعى) در عرصه مورد تصرف خود اقدام به احداث ساختمانى در 4 طبقه روى پيلوت با اسكلت بتن 
مسلح نموده كه در زمان بازديد طبقات اول و دوم آماده سازى شده بود و در اختيار مستاجر قرار داشت و در طبقه 
سوم عمليات سفت چينى صورت گرفته ولى نازك كارى آن به انجام نرسيده بود و در طبقه چهارم نيز عمليات سفت 
چينى انجام شده و سربندى با پروفيل فلزى صورت گرفته ولى پوشش سقف آن به اتمام نرسيده بود ضمنا مالك 
طبقه همكف را هم به صورت يك واحد تك خوابه با حمام و آشپزخانه و سرويس كامل جهت مصرف شخصى مورد 
اســتفاده قرار مى دهد .باتوجه به اظهارات احدى از خواندگان(مهدى اســدپور) مساحت طبقات همكف تا چهارم به 
ترتيب 70 متر – 125 متر-135 متر-140 متر و 145 متر با احتساب مساحت راه پله و چاله آسانسور مى باشد 
كه البته نوشته مكتوب و قابل استنادى ارائه نگرديد و باتوجه به اظهارات ايشان ساختمان فاقد پروانه ساخت مى 
باشــد.النهايه مشخصات داخلى طبقات احداث شده همكف كف مفروش به موزاييك و ديوارها و سقف سفيدكارى 
شــده و آشــپزخانه داراى كابينت فلزى درب هاى چوبى و پنجره هاى آلومينيومى است .طبقه اول شامل ديوارها و 
ســقف سفيدكارى شده كف مفروش به ســراميك و دوخوابه و درها چوبى و پنجره ها آلومينيومى است. طبقه دوم 
شامل ديوارها و سقف سفيدكارى شده كف مفروش به سراميك و دوخوابه و درب ها چوبى و پنجره ها آلومينيومى 
است.طبقه سوم و چهارم پيشرفت فيزيكى درحد اجراى سفت چينى مى باشد. در ساختمان مذكور على رغم در نظر 
گرفتن فضاى آسانســور هيچ اقدامى در جهت نصب و اجراى آن صورت نگرفته اســت . ملك داراى دو امتياز برق 
سه امتياز گاز و دو امتياز آب مى باشد.گرمايش ساختمان توسط بخارى گازى و سرمايش آن در واحدهاى مورد بهره 
بردارى كولر اســپليت است كه مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و به مبلغ 
4,200,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده و در تاريخ 96/7/11 روز سه شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح 
در اجراى احكام مدنى دادگسترى بابلسراز طريق مزايده حضورى به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در 
روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پس از انجام مزايده پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل 
از برگــزارى مزايــده به اجراى احكام مدنى مراجعه تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مديراجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

مزايده
درپرونده كالســه 960771 و 951795 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرســتان 
گنبدكاووس محكوم عليه آقاى اميرهوشنگ سهرابى و مجيد تاجدار تضامنا"محكومند: 1- درپرونده 
كالســه 951795 شــعبه اول اجراى احكام مدنى موضوع دادنامــه 9509971799000442– 
1395/05/23 شــعبه 7 دادگاه حقوقــى گنبــدكاووس بــه پرداخــت-/773/414/617 ريال 
بابــت اصل خواســته و مبلــغ-/23/892/438 ريال بابت هزينه دادرســى وپرداخت خســارت 
تاخيرتاديــه ازتاريخ 1394/10/07 تا زمان اجراى حكم وفق مفاد ماده 8 قرارداد رهنى شــماره 
2415 و 2-در پرونده كالســه 960771 شــعبه اول اجراى احكام مدنى موضوع دادنامه شــماره 
9309971799000197 –1395/05/23 شــعبه 7 دادگاه حقوقى گنبدكاووس به پرداخت-

/3/902/020/441 ريــال بابت اصل خواســته و مبلــغ-/117/570/614 ريال بابت هزينه 
دادرســى و پرداخــت خســارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديــم دادخواســت 1393/12/10 تا زمان 
اجراى حكم وفق مفاد ماده 8 قرارداد رهنى شــماره 2415 كه حســب اعالم محكوم له بانك ملى 
ميزان بدهى با احتســاب مبالغ وصول شده تا تاريخ 1396/07/19 مبلغ-/1/041/242/896 
ريــال درحق محكــوم له و پرداخت مبلــغ-/52/062/144 ريال بابت هزينــه اجرا درحق دولت 
جمعا بمبلغ-/1/093/305/040 ريال. كه درقبال آن ششــدانگ آپارتمان به پالك ثبتى شماره 
37409 فرعــى از 32038 فرعى از يك اصلى بخش 10 واقع درگنبدكاووس –خيابان دلگشــاى 
جنوبى– بعد از شــهيد رمضانى- نرســيده به خيابان 17 شهريورشرقى بشــماره ثبت 89064 و 
دفترجلد 460 ن يك-صفحه 166 به مســاحت 95 مترمربع و70 دســيمترمربع توقيف گرديده 
اســت و حســب نظريــه كارشــناس ارزش كل آن بــه مبلــغ-/1/339/800/000 ريــال اعالم 
گرديده اســت كه مقدار82 سهم مشاع ازيكصد ســهم پالك ثبتى موصوف ششدانگ يكدستگاه 
آپارتمان به پالك ثبتى شــماره 37409 فرعى از 32038 فرعى از يك اصلى بخش 10 به ارزش 
-/1/098/636/000 ريال از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادســرا به فروش مى 
رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى ارزش كل آن به مبلغ-/1/339/800/000 
ريال اعالم گرديده اســت كه مقدار 82 ســهم مشاع ازيكصد سهم پالك ثبتى موصوف ششدانگ 
يكدستگاه آپارتمان به پالك ثبتى شماره 37409 فرعى از 32038 فرعى ازيك اصلى بخش 10 به 
ارزش-/1/098/636/000 ريال جهت وصول محكوم به ازطريق مزايده بفروش مى رســد.2-
مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-موعد 
مزايده روز چهارشنبه مورخ 1396/07/19 ساعت 9 الى10 ميباشد.4-مزايده براى جلسه اول 
تشــكيل ميگردد.5-مكان مزايده اجراى احكام مدنى شــعبه اول حقوقى دادگســترى شهرستان 
گنبدكاووس مى باشد.6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد 
نمايند.7-اين آگهى فقط دريك نوبت منتشر ميگردد.8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى 
پيشــنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به 
حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارائه نمايد . در غير اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت 
ضبط ميگردد.9-بهمراه داشــتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.10-مالكيت 

برنده مزايده مشمول مقررات امالك مشاعى خواهد بود .
مغربى قوجق - مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به ســودابه شورگشــتى فرزند براتعلى و 
اسماعيل دهقان نوذرى فرزند پرويز

خواهان شــركت تعاونى انقالب شهريار مديرعامل بهزاد درخشان و رئيس هيات مديره على 
كريم پور دادخواستى به طرفيت خواندگان سودابه شورگشتى فرزند براتعلى و اسماعيل دهقان 
نوذرى فرزند پرويز به خواســته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982640700407 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1396/7/29 ساعت 12/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده كريم پاشايى و درخواست 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. م الف/27075
منشى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار

آگهى مزايده مال غيرمنقول –نوبت دوم
درخصــوص پرونده كالســه 940009 مدنى محكوم لــه احمد آقا جعفرپور با وكالت ســيده 
مريــم رســتمكاليى و محكوم عليه محمــد بابايى  نظر به محكوميت محكوم عليــه به پرداخت مبلغ 
540,184,925 ريــال بــه عنوان اصل محكوم به در حق محكوم له و پرداخت 12,000,000 ريال 
به عنوان نيم عشر دولتى در حق دولت جمهورى اسالمى ايران مال غيرمنقول كه شامل يك قطعه 
زمين به مساحت 10350 مترمربع مى باشد كه سهم محكوم عليه به ميزان 195/10 سهم مشاع 
از 1525 ســهم مشاع از 5175 سهم مشــاع از 10350 سهم عرصه و اعيان شش دانگ از پالك 
ثبتى 118 فرعى از 2 اصلى بخش 11 ثبت بابلســر واقع در بابلســر اجاكسر-خط نو خ ياس كوچه 
ياس 2 كوچه ضلع غربى مسكن مهر با حدود اربعه شماال به طول 9/05 متر به كوچه احداثثى شرقا 
بــه طــول 22 مترمربع به ملك مجاور جنوبا به طول 9/15 متر به ملك مجاور غربا به طول 22/10 
متر به ملك مجاور مى باشــد و توسط كارشناس رسمى دادگســترى به مبلغ 350,000,000 ريال 
ارزيابى شده و در تاريخ 96/7/13 روز پنج شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در اجراى احكام شعبه 
سوم حقوقى  بابلسراز طريق مزايده حضورى به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد 
مبلــغ را نقــدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يــك ماه پس از انجام مزايده پرداخت 
نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به دفترشعبه سوم حقوقى بابلسر مراجعه 

تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مى باشد.م/الف
حسنى-مدير دفتر شعبه سوم حقوقى و عمومى بابلسر

آگهى احضار به 
امير ذوالفقار ف حميدرضا با وكالت نوراله معصوم پور سماكوش شكايتى عليه ايرج رنجبر ف 
رمضان داير بر كالهبردارى توأم با جعل و استفاده از سند مجعول به اين شعبه تقديم نموده كه 
به كالســه 941510 ثبت گرديد.باتوجه به اين كه متهم فعال مجهول المكان مى باشــد، به استناد 
ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج 
مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى به اين شعبه مراجعه نموده يا اليحه دفاعيه خود را 
با تعيين آخرين محل اقامت خويش تنظيم و به اين شــعبه تقديــم نمايد. در غير اين صورت اين 
مرجع به اتهام وى  غياباً رســيدگى و اتخاذ تصميم خواهد شد.((مازندرن-بابلسر-خ پاسدارن-خ 

فلسطين-دادگسترى بابلسر)).م/الف
مدير دفتر شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بابلسر-شهرام عسگردون

اجراييه
ش پ :12/422/95 محكــوم له: نعمت بابازاده بازچى ف موســى محكــوم عليهم:1-مهدى 
عظيمى2-على اكبرى –مجهول المكان به موجب رأى شماره 1976-95/12/11 شعبه 12 شوراى 
حل اختالف بابل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 75,000,000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1,037,500 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغى بابت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك 94/1/30 لغايت اجراى حكم.رأى صادره غيابى است به استناد ماده 19 آيين 
نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف 
است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى 
براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف                                                                               

.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-حسين مهاجرى

اجراييه
ش بايگانى شعبه:960303 محكوم له: رضا قدرتى قرقى ف رحمت اله محكوم عليهم:رحيم غديرپور ف زمان 
به نشــانى تهران يوســف آباد كوچه قاسم عبدى انتهاى كوچه سمت راست به موجب درخواست اجراى حكم شماره 
دادنامه 9641-96/3/23 داور مرضى الطرفين ضمن جنبه اعالمى انفســاخ قرارداد اجاره به شــرط تمليك مورخ 
96/1/26 محكوم عليه محكوم است به استرداد خودروسوارى جى ان سيس مدل 2010 به شماره پالك 112ط11 
ايــران38 و تحويل آن به خواهان و پرداخت روزانه مبلــغ 5,000,000 ريال از تاريخ 96/2/17 لغايت زمان عدم 
تحويل خودرو و پرداخت حق الزحمه داورى به ميزان دودرصد خواسته در حق محكوم له وپرداخت نيم عشر دولتى 

در حق دولت.م/الف
مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقى آمل-حاجى پور

آگهي نظريه هيأت حل اختالف قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقر 
در ثبت آرادان

برابر راى شماره 126000414-96 مورخ 96/4/7 صادره از هيات تصرفات مالكانه و بالمعارض محمد كاظم 
مواليى فرزند محمد تقى در ششدانگ يك باب گلخانه به مساحت 5604/81 متر مربع قسمتى از پالك 130 فرعى 
از82- اصلى واقع  در آرادان  خريدارى مع الواسطه/بالواسطه از خانم طوبى مواليى احدى از مالكين مشاعى مالك 
رسمي پالك فوق،موضوع پرونده كالسه  126000220-95 با حدود و  مشخصات معين محرز گرديده و بلحاظ عدم 
دسترسي به مالك در اجراي مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مراتب به 
منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مي گردد معترضين مي توانند ظرف مدت 2 ماه از 
تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي اعتراض خويش را به اين اداره تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به مرجع قضائي نموده وگواهي مربوطه را تسليم نمايند. در صورت عدم وصول اعتراض ويا 
عدم ارائه گواهي تقديم دادخواســت پس از گذشــت موعد سند مالكيت بنام متصرف صادر و تسليم خواهد شد 

بديهي است صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م الف : 499
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/6/21

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/7/5          
 رئيس ثبت اسناد و امالك  آرادان- شاه حسينى   

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى كريم پاشايى فرزند لطيف
خواهــان شــركت تعاونى انقالب شــهريار مديرعامل بهزاد درخشــان و رئيــس هيات مديره علــى كريم پور 
دادخواستى به طرفيت خواندگان كريم پاشايى ، مسعود مراد زاده به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982640700408 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1396/7/29 ساعت 12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده كريم پاشــايى و درخواست 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. م الف/27074
منشى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 5/960433  شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى عبدالحكيم 
كوچكى مجهول المكان اخطار ميگردد .خواهان عاشــور محمد رئوفى دادخواستى به طرفيت شما به خواسته مطالبه 
وجه به شوراى حل اختالف تقديم نموده است. پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و جرى تشريفات 
قانونى، تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد لذا مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج مى گردد تا 
خوانده در دفتر شــعبه پنجم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه 
را دريافت نموده در جلســه دادرســى كه به روز سه شنبه تاريخ 96/7/25 ساعت 09:30 صبح تعيين شده است 

شركت نمائيد. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود .
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان گنبد كاووس

  ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان آقــاى روح اله ابراهيمى با وكالت خانم ســارا كرامتى فرد دادخواســتى به طرفيــت خواندگان آقاى 
سهراب مالكى نيا – مصطفى سديدى- جواد سارانى نژاد- محمد برزگر خاندوزى- ابراهيم ماه ككى- ابوذر هرمزى 
عاقل- عليرضا قربانى- ليال فخر وحيدى- عيســى ســادين- كامبيز ســعادت اينچه برون- كلثوم ســارانى- مليحه 
محمدى برجى- محمود محمدى به خواســته اثبات وقوع عقد بيع و الزام به انتقال ســند رســمى ملك و اعتراض به 
عمليات اجرايى و رفع اثر از توقيف، تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان گنبد كاووس نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبدكاووس واقع دراستان گلستان شهرستان گنبدكاووس خيابان امام 
خمينى جنوبى جنب فرماندارى كد پستى 4971436386 - تلفن 01733334641 الى 0133334645 پورتال 
دادگسترى كل استان گلستان:http://dadgolestan.ir ارجاع و به كالسه 9609981799000105 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن روز شنبه تاريخ 96/08/06  ساعت 11:00 تعيين شده است. به علت مجهول  المكان بودن 
خواندگان درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت دريكى 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 نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. ضمنا خواندگان موظف هستند با مراجعه به دفاتر خدمات قضايى يا 

واحد هاى قضايى نسبت به ثبت نام درسامانه ثنا (سامانه ابالغ الكترونيك) و دريافت حساب كاربرى اقدام كند .
آل حيدر- مدير شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان گنبد كاووس

 ابالغ اجرائيه
بــه موجب درخواســت اجراى حكم مربوط بــه شــماره 9610091787501077 و شــماره دادنامه مربوطه 
9509971787500478  به شــماره بايگانى 950270 محكوم عليها 1-شــركت تعاونى توليدى پوشــاك مهرزاد 
2- جمشــيد رستم زاده كه مجهول المكان مى باشند، محكوم هستند به پرداخت تضامنى مبلغ-/80/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ-/3/735/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ 95/04/01 تا زمان اجراى حكم با محاسبه اجراى احكام مدنى 
درحــق محكــوم له و پرداخت هزينه اجرايى درحق دولت، مفاد اجراييه برابــر ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى يك 
نوبت آگهى مى گردد. محكوم عليها مكلف هستند ازتاريخ ابالغ اجراييه ظرف مدت 10 روز مفاد آنرا به اجرا بگذارد 

و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.  
معينى فر-مديردفترشعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

آگهى ابالغ رسيدگى وقت دادرسى
درخصوص پرونده 5/357/96 طى دادخواست محمد ميرزايى به طرفيت محمد محمدپور به خواسته مطالبه 
وجه وقت رسيدگى 96/7/26 ساعت 9 صبح در شوراى حل اختالف شعبه پنجم شهرى بابلسر تعيين به علت مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب بك  نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار به دســتور شــورا و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى آگهى مى شــود تا خوانده ظرف يك ماه ازتاريخ نشر آگهى به دفتر شورا مراجعه و نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق در جلسه رسيدگى حاضر شود.م/الف
شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابلسر 

آگهى احضار به عباس منيرگيگل
آقاى خردمندى شكايتى عليه عباس منير گيگل ف محمد داير بر انتقال مال غير در حكم كالهبردارى به اين 
شــعبه تقديم نموده كه به كالســه 950655 ثبت گرديد.باتوجه به اين كه متهم فعال مجهول المكان مى باشــد، به 
استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى شخصا يا به همراه وكيل در اين شعبه حاضر يا اليحه دفاعيه خود را با تعيين 
آخرين محل اقامت خويش تنظيم و به دادگاه تقديم نمايد. در غير اين صورت دادگاه  غياباً رسيدگى و اتخاذ تصميم 

خواهد نمود.م/الف
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب بابلسر-مجيد كليجى

شكايتى  شاكى  به  توجه  با  برزگر   صادق  محمد  به  رسيدگى  وقت  ابالغ   
بطرفيت متهم محمد صادق برزگر شكايتى مطرح  تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1177 دادگاه 
كيفري 2 تهران واقع در تهران-  خ اشرفى اصفهانى  نبش نيايش   مجتمع 
قضايى  قدس ارجاع و به كالسه 9209980282500734  ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 96/7/26 و ساعت 9/00 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 ظرف يك ماه  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 
دادگاه  مديردفتر  الف                      50891/م    
تهران  قدس  قضايى  مجتمع   1177 شعبه   2 كيفري 

 احضار متهم       بموجب كيفر خواست دادسرا در پرونده كالسه 960814 
براى حميد ممى نژاد فرزند اصل فرزند سعيد  داير بر ترك نفقه  تقاضاى 
كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى 
مورخه 96/8/6 ساعت 9/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 344 ق آدك  مراتب 
يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 

غيابى بعمل خواهد آمد. 
 50892/م الف                    شعبه 1178 كيفري 2 مجتمع قدس تهران   

تقديم  بارانى    آبادى شكايتى عليه متهم عماد  بابائى همت   شاكى منصور 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 1163 دادگاه كيفري 2 تهران واقع در تهران-  خ اشرفى اصفهانى  نبش 
نيايش   مجتمع قضايى  قدس ارجاع و به كالسه 960717/1163  ثبت گرديده 
علت  به  است  شده  تعيين   10/30 ساعت  و   96/8/14 آن  رسيدگى  وقت  كه 
 344 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
تا  مى شود  آگهى  االنتشار  كثير  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  دادگاه 
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 
دادگاه  مديردفتر  الف                      50893/م    
تهران  قدس  قضايى  مجتمع   1163 شعبه   2 كيفري 

 شاكى ثريا حميدى بنام  شكايتى عليه متهم  همايون نسيم شيخ   تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1163 
دادگاه كيفري 2 تهران واقع در تهران-  خ اشرفى اصفهانى  نبش نيايش   مجتمع 
قضايى  قدس ارجاع و به كالسه 960702/1163  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 96/7/24 و ساعت 9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 344 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 
دادگاه  مديردفتر  الف                      50894/م    
تهران  قدس  قضايى  مجتمع   1163 شعبه   2 كيفري 

از  ماه  ابالغ مى گردد ظرف يك  ابتهاج  به مظفر  ماده 174 ق آدك  باستناد 
انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام خويش مبنى بر مباشرت در ايراد ضرب و 
جرح عمدى با چاقو نسبت به رضا بهمنى در شعبه هشتم بازپرسى دادسراى 
گردد  مى  قانونى  تصميم  اتخاذ  موجب  عدم حضور  شهررى حاضر شوند 

كالسه 940697
دادسراى شهرستان شهررى   8 بازپرس شعبه  الف       50887/م    

 نماينده دادستان شكايتى عليه متهم احمد فرجى فرزند مراد حاصل باتهام 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان  تقديم  نگهدارى شوكر    و  حمل 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1124 دادگاه كيفرى2 تهران واقع 
شهيد  قضايى  مجتمع  جنوبى   ابوذر  خ  محالتى  بزرگراه شهيد  تهران-  در 
وقت  كه  گرديده  ثبت    9509980234900272 كالسه  به  و  ارجاع  محالتى 
مجهول  علت  به  است  شده  تعيين   11/00 ساعت  و   96/8/7 آن  رسيدگى 
قانون   344 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 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. 
كيفرى2   دادگاه  منشى  الف                     50888/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1124 شعبه 

ابالغ احضاريه وقت رسيدگى به محمد وفائى  پرويزى  در خصوص شكايت 
آمنه آقاهادى مورچه خورتى بطرفيت شما باتهام ايراد ضرب و جرح عمدى    
جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم 
رسيدگى به شعبه 1130 دادگاه كيفرى 2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد 
به كالسه  و  ارجاع  ابوذر جنوبى  مجتمع قضايى شهيد محالتى  خ  محالتى 
بايگانى 960203 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/9/7 و ساعت 11/00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى 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. 
 2 كيفرى  دادگاه  الف                       50889/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1130 شعبه 

رقيه  عليه  مازان  قشالق  جوادى  زرى  شكايت  موضوع  كيفرخواستى 
نورمحمدى فرزند حبيب اله باتهام سرقت گوشى  همراه   تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1128 
دادگاه كيفرى2 تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد محالتى خ ابوذر جنوبى  
مجتمع قضايى شهيد محالتى ارجاع و به كالسه 960498/1128  ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 96/8/9 و ساعت 9/00 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز قانون 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. 
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     50890/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1128 شعبه    2


