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آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسنادذمه)
ش پ : 8904010371000015 به موجب پرونده اجرايى كالســه فوق شش دانگ عرصه و اعيان يك 
باب خانه به  مساحت 1345 مترمربع به شماره پالك 4308 فرعى از 57 اصلى بخش 18 نكا با حدود و مشخصات 
شماال اول به طول 13/05 متر به ديوار متصرفى ميرحمزه دوم به حالت شرق به طول 16/55 متر دوم به طول 
24/35 متر دو قسمت اخير محدود است به ديوار متصرفى ملك باال شرقا اول به طول 3/35 متر درب و ديوار 
اســت به كوچه هشــت مترى دوم به حالت جنوبى به طول 17/35 متر ديوار است سوم به طول 43 متر ديوار 
است به ديوار دوقسمت اخير محدود است به متصرفى خانه گلزاد جنوبا اول و دوم به وضعيت نقشه به طول 
هاى 4/50 متر و 4/10 متر درب و ديوار اســت به كوچه بن بســت ســوم به طول 14/95 متر ديوار است به 
متصرفى ميرحمزه غربا اول به طول 33/50 متر به ديوار متصرفى ميرحمزه دوم به حالت شمالى به طول 3/80 
متر سوم به طول 32/60 متر دو قسمت اخير ديوار است به متصرفى وراث صادق ميرحمزه ذيل ثبت 8977 
صفحه 374 جلد 67  نكا به نام ميرحمزه ميرحمزه ف آقامير ثبت و صادر و تســليم گرديد ســپس تمامت پالك 
موصوف برابر نامه شماره 371000069-95/2/28 در قيد بازداشت مى باشد.وضعيت اجمالى ملك در پهنه 
عرصه ساخمان دوطبقه به انضمام زيرزمين به مساحت كل حدود 300مترمربع با  دسترسى جداگانه طبقات با 
اسكلت قسمتى آجرى و قسمتى فلزى سه خوابه هر طبقه با كف اطاق ها موزاييك سقف طاق ضربى نماى سنگ 
سربندى فلزى با پوشش ايرانيت پوشش داخل اطاق ها اندود گچ با كف اطاق ها اندود گچ آشپزخانه و سرويس 
بهداشتى با مصالح متعارف از كاشى و سراميك و داراى امتيازات برق و از و آب شهرى طبق نظر كارشناس رسمى 
به مبلغ 9,500,000,000 ريال ارزيابى شده ، پالك فوق داراى انشعابات و در تصرف مالك مى باشد و از ساعت 
9 الى 12 روز شــنبه 96/8/20 در اداره ثبت اســناد و امالك نكا از طريق مزايده به فروش مى رسد . مزايده 
از مبلغ 9,500,000,000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود.پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشد 
و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد.ضمنا چنانچه روز مزايده 
تعطيل رســمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ســاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شــد.تاريخ 

انتشار:پنج شنبه96/7/20.م/الف
محمدمهدى قليان- رييس ثبت اسناد وامالك نكا

دادنامه
پرونــده:9609981920300358 تصميــم نهايى شــماره:9609971920300569 دســتور موقت: 
درخصوص درخواســت شمسعلى الكتراشى ف عباسعلى به طرفيت ابوالفضل برناكى به خواسته صدور دستور 
موقت مبنى بر منع نقل وانتقال پالك مشاعى به شماره ثبت 464/11  از پالك 41/131 واقع در قريه آخوند 
محلــه تنكابن مســتندا به تصاوير مصــدق دادنامه شــماره 89/1247 ضمانت نامه مــورخ 92/5/30 وكالت 
نامه شــماره 27157-92/5/30 و 11989-93/5/3 رضايت نامه مورخ 95/8/16 و توجها به نامه شــماره 
1625-96 ورخ 96/7/18 اداره ثبت اســناد و امالك تنكابن و مدارك ابرازى خواهان نظر به اين كه خســارت 
احتمالى موضوع تصميم قضايى مورخ 96/7/18 به داللت قبض سپرده شماره 081183-96/7/16 به مبلغ 
80,000,000 ريال كه توسط خواهان پرداخت شده لذا دادگاه مستندا به مواد 310-311-315-316-319 
ق آ د م دســتور موقت مبنى بر منع نقل وانتقال پالك ثبتى شــماره 11/464 از پالك 41/131 واقع در قريه 
آخوندمحله بخش 4 ثبت تنكابن تا صدور حكم قطعى را صادر و اعالم مى نمايد.اين قرار نظر به فوريت امر قبل 

از ابالغ قابل اجراست.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)تنكابن-صابر خانى

دادنامه 
پرونــده:9509981954400459 تصميــم نهايــى :9609971953400655 رأى دادگاه:درخصوص 
اتهــام جعفــر نوذراصل ف محمد فاقد اطالعات بيشــتر و مجهــول المكان داير بر تهيــد و توهين نظر به مجموع 
محتويات پرونده،شكايت شاكى خانم سميه بذرى جورشرى ف قربانعلى –مالحظه متن پيامك هاى ارسالى از سوى 
متهم به شاكى-پاسخ استعالم به عمل آمده از شركت ايرانسل –كيفرخواست صادره از دادسرا-ساير شواهد و 
قراين منعكس در پرونده و باتوجه به اين كه متهم على رغم ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور 
نيافته و دفاعى معمول نداشته لذا دادگاه بزهكارى اش را محرز تشخيص از اين رو با استناد به مواد 608و669 
از قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات مصوب 75 وى را از حيث اتهام تهديد به تحمل دو سال حبس تعزيرى 
و از حيث اتهام توهين به تحمل 74 ضربه شــالق محكوم مى نمايد كه مجازات اشــد قابل اجراست.اگر مجازات 
اشد به يكى از داليل قانونى تقليل يابد و يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود مجازات بعدى اجرا مى گردد.رأى صادره 
غيابى ظرف بيست روز پس ازابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست 

روز قابل تجديد نظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف238/96
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد-سيد داود موسوى

ابالغيه
ش پ :9609982010400813 ابالغ شــونده حقيقى:پژمان طالشــى مهلت حضــور از تاريخ ابالغ : 30 
روز محل حضور:مازندران-نشتارود خيابان 17 شهريور جنب شركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود 
نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابى نتيجه عدم حضور جلب مى باشد . به علت حضور مندرج در اين ابالغيه 
به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غيراين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.م/

الف500/96
((شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

آگهى مزايده اموال غيرمنقول-نوبت اول
در پرونده اجرايى 940119 له غالمرضا احمدى ناو با وكالت غالمرضا داداشى عليه رحمت عمرانى طالقانى 
داير بر مطالبه كه سابقا منتهى به توقيف تماميت پالك ثبتى و ارزيابى توسط هيأت سه نفره كارشناسى گرديد 
و هم اكنون باقيمانده پالك ثبتى با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى به فروش مى 
رسد.مازاد بر مقدار سهام پالك قبال طى مزايده به فروش رسيده و در اين مزايده باقيمانده پالك ثبتى از طريق 
مزايده به باالترين قيمت به فروش مى رسد.مشــخصات مال موضوع مزايده:هشتصدســهم از 3237 سهم از 
ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين جنگلى به مساحت 3237 مترمربع به شماره ملك 70 فرعى از 149 
اصلى يك تفكيكى بخش 2 حوزه ثبتى تنكابن ذيل ثبت 21184 صفحه 354 جلد 240 كه به نام رحمت عمرانى 
طالقانى ســابقه ثبت دارد.ملك هم اكنون به صورت كارخانه خوراك دام ســابقه ثبت دارد.ملك هم اكنون به 
صــورت كارخانه تهيه خوراك دام مى باشــد و در آن ســاختمان هايى با كاربرى هاى مرتبط بــا خوراك دام وجود 
دارد.بهاى مقدار سهام موضوع مزايده در حال حاضر با در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قيمت گذارى توسط 
كارشناس منتخب در مجموع عرصه و اعيان به مبلغ هفت ميلياردوسيصدميليون ريال ارزيابى گرديده و مقدار 
هشتصدسهم از 3237 سهم از ششدانگ پالك ثبتى مذكور به ميزان ششصدميليون ريال در روز مزايده جهت 
فروش از طريق مزايده با حضور نماينده حوزه قضايى عرضه خواهد گرديد.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان 
مبلغ پايه محاســبه و كســانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند برنده مزايده محسوب و مى بايست ده درصد 
مبلغ پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت 
قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .زمان مزايده:چهارشنبه 96/8/10 

ساعت 10 صبح مكان مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا.م/الف
دفتر اجراى احكام مدنى بخش نشتارود-مالزاده

دادنامه 
پرونده كالســه:9209981953200590 تصميم نهايى شــماره :9609971953200083 خواهالن: 
احمدرضا شيرانى ف رضا با وكالت داود ابن على ف سلطانمراد خواندگان:1-فاطمه نجمى 2-ساره تيلروى رودگر 
ف محمدزمان3-سعيد سوفسطايى ف فريدون خواسته ها:1-مطالبه اجرت المثل ايام تصرف2-الزام به تنظيم 
سندمالكيت نسبت به سهم خواهان مساحت كل زمين 261   3-ابطال سه دانگ از شش دانگ زمين4-ابطال 
ســند مالكيت 68252 پالك ثبتى 350 فرعى از 372 اصلى 5-اثبات بيع رأى دادگاه:درخصوص دادخواســت 
خواهان احمدرضا شيرانى با وكالت داود ابن على به طرفيت ساره تيلرودى-سعيد سوفسطايى-فاطمه نجفى به 
خواسته اثبات بيع-ابطال سند مالكيت 68252 پالك ثبتى 372/350 واقع در سلمانشهر تيلورسر-الزام به 
تنظيم سند مالكيت نسبت به سهم خواهان مساحت كل زمين 261 –ابطال سه دانگ از شش دانگ زمين-اجرت 
المثل ايام تصرف هريك مقوم به 5,100,000 ريال نظر به دادخواست تقديمى خواهان كه مدعى شده يك قطع 
زمين به مساحت 261 مترمربع واقع در سلمانشهر مشتمل بر يك دستگاه ويال را با خوانده رديف دوم مشتركا 
خريدارى كردم كه مبايعه نامه به نام وى تنظيم شــده ولى اين جانب دســته چك نداشتم و مبلغ ثمن سهم خود 
را پرداخت كردم نامبرده ســوء اســتفاده كرده و آن را به خوانده رديف اول انتقال داده است.خواستار صدور 
حكم به شــرح ســتون خواسته مى باشــم نظر به محتويات پرونده و دفاعيات موثر در مقام خوانده رديف دوم و 
محتويات پرونده كالسه 920664 كه خالصه آن پرونده در اين پرونده انعكاس دارد و قرار منع تعقيب بازپرسى 
دادســراى عمومى وانقالب عباس آباد و عدم ارايه مدارك و مســتندات متقن از ناحيه خواهان كه مويد اثبات 
ادعاى وى باشــد دادگاه دعوى خواهان را ثابت ندانســته وفق ماده 197 ق آ د م حكم به بى حقى خواهان صادر 
واعالم مى نمايد.رأى صادره حضورى محســوب ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)عباس آباد-نقى سيار

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدحســين جورى ف رضا به شرح درخواستى كه به شــماره 3/563/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان رضا جورى ف طالب ش ش 1 صادره 
رامسر در تاريخ 96/6/23 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به : 1-محمدجواد ش ش 2   2-محمدطاهر ش ش 169   3-محمدحسن ش ش 206   4-محمداسحق ش ش 
147   5-محمدحســين ش ش 170   6-آفاق ش ش 1   7-بتول ش ش 188 همگى جورى فرزندان متوفى 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-سينا  درويش

آگهى ابالغ دادنامه غيابى به خوانده  
كالسه پ:940779ح/2 خواهان:كامبيز دوستگويى ف اسداهللا خواده:عباس كمالى بيلرود ف كامل فعال 
مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه چك-تامين خواسته درخصوص پرونده كالسه 940779ح/2 دعوى مطالبه 
وجه خواهان (كامبيز دوستگويى ف اسداهللا)به طرفيت خوانده(عباس كمالى بيلرود ف كامل) كه عباس كمالى 
بيلرود ف كامل مجهول المكان مى باشد وحكم به محكوميت ايشان صادر گرديده(عطف به تبصره ماده 302 ق 
آ د م) بدين وســيله مفاد حكم صادره از اين دادگاه با شــماره 9501058-95/12/22 به شرح : درخصوص 
دادخواست 94/10/28كامبيز دوستگويى با  وكالت مهدى عبدى جور به طرفيت عباس كمالى بيلرود به خواسته 
محكوميت خوانده به پرداخت ســى ميليون تومــان وجه يك فقر ه چك به شــماره 94/9/25-17/708256 
عهده بانك سپه به انضمام خسارت قانونى و خسارت تاخير تاديه به استناد تصوير مصدق چك صادره و گواهى 
نامه عدم پرداخت آن كه بدوا درخواســت صدور تامين خواســته نيز نموده كه به شــماره دادنامه 940846-

94/11/12 قــرار تامين خواســته صادر گرديد نظر بــه اين كه خوانده با وصف دعــوت از اقامتگاه بانكى و از 
طريق نشر گهى حاضر نشده دفاع و ايرادى در مقابل دعوى خواهان حتى با ارسال اليحه از خود به عمل نياورده 
و وجــود اصــل چك و گواهى نامه عدم پرداخت آن در يد خواهان كه تصوير مصدق آن به ضميمه دادخواســت 
ارائه گرديده داللت بر اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان به دريافت و مطالبه وجه آن دارد دادگاه دعوى 
خواهان را ثبات تشخيص مستندا به ماده 313 قانون تجارت و مواد 198و515و519 ق  آ د م حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت سى ميليون تومان اصل خواسته و نهصدوشصت و هفت هزارتومان هزينه دادرسى و يك 
ميليون و ســيصدهزارتومان حق الوكاله وكيل و نيز خســارت تاخير تاديه وجه چك از تاريخ مطالبه آن تا زمان 
پرداخت برمبناى شــاخص اعالمى بانــك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى گــردد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز از تاريخ رويت قابل واخواهى درخواســت رســيدگى مجدد در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت 
واخواهى ظرف همين مدت قابل درخواست تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.ضمنا اين آگهى 
يك بار در روزنامه كثيراالنتشار(مركز يا محلى) منتشر مى گردد تاضمن ابالغ به خواندگان مذكور از مفاد آن مطلع 
و جهت دريافت دادنامه و مالحظه ظرح آن در دفتر اين دادگاه حاضر شده و اصل دادنامه را دريافت نمايند.حكم 
صادره از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين داداه و پس از آن ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر مازندران مى باشد.بديهى است پس از اتمام مهلت هاى مذكور حكم 

صادره قابليت اجرا خواهد داشت.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه  عمومى حقوقى رامسر-سيد رضا رادفر

آگهى حصر وراثت
آقاى شــعبانعلى احمدعباســى ف عليجان با وكالت آنيتا ميرحســينيان به شرح  درخواســتى كه به شماره 
189/96/ش ح2 اين شــعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه 
شــادروان شــهال ميرحســينان ف نظرعلى ش ش يك صادره تنكابن در تاريخ 92/5/31 در شهرســتان عباس 
آبــاد  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-شــعبانعلى احمدعباســى ش ش 
7 ت ت 41/4/7 –همســر متوفــى2-ام الســلمه مســعودنيا ش ش 2 ت ت 1321/1/10 مــادر متوفى3-
محمــد احمدعباســى ش ش 4890240098 ت ت 73/11/16 پســر متوفى4-فاطمه احمدعباســى ش ش 
2210101298 ت ت 70/4/6 دختر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد-نقى سيار

دادنامه
كالسه پ:11/93/487 دادنامه:20-94/1/26 رأى قاضى شورا:درخصوص دعواى عليرضا معتقدى با 
وكالت ليال محمدى به طرفيت خوانده اسداله جهانيان ف على اكبر به خواسته مطالبه وجه مبلغ 8,000,000 ريال 
بابت صدور يك فقره چك به شــماره 201/039957-90/2/2 عهده بانك توسعه تعاون شعبه مركزى سارى 
باتوجه به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت چك و نظر به اين 
كه خوانده از طريق نشــر آگهى دعوت شــده و با اطالع از وقت رســيدگى درجلسه شــورا حاضر نشده و دفاعى 
به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به اســتناد مواد 310و311و313 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 ق آ د م خوانده را به پرداخت مبلغ هشت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و يكصدوپنجاه 
هزارريال هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
90/2/2 لغايت زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى 
شود در  حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف سارى-رحيمى

دادنامه
كالســه پ:11/96/5 دادنامــه:337-96/6/22 رأى قاضــى شــورا:درخصوص دعواى بانك ســينا به 
نمايندگى عسگر عزيزى با وكالت مريم نجفى ف محمد به طرفيت 1-طيبه آفته ف قدمعلى2-على نقى شعبانى 
ف تقى 3-نجمه حسينى طوسه ف  جبرييل به خواسته صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
86,500,000 ريال با احتســاب هزينه دادرســى و حق لوكاله وخســارت تاخير تاديه دين روزانه مبلغ 8/2 به 
ازاى هر 10 هزارريال بابت تاخير نســبت به بدهى با عنايت به مفاد دادخواســت تقديمى و قرارداد پيوســت 
دادخواســت و اســتعالم به عمل آمده كه ميزان خسارت تاخيرتاديه محاســبه شده تا تاريخ 96/2/12 به مبلغ 
38,390,306 ريال اعالم داشــته و از ســوى ديگر باتوجه به اين كه خواندگان دعوى در جلســه شــورا حاضر 
نشــده و هيــچ دفاعى به عمل نياودره اند و تاكنون اليحه اى هم از ســوى نامبردگان واصــل نگرديد از اين رو 
دعــواى خواهان را وارد تلقى و مســتدا به مواد 198و519 ق آ د م مصــوب 1379 و مواد 10و1284و1301 
قانون مدنى و ماده 403 قانون تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت هشتادوشش ميليون 
و پانصدهزارريال بابت اصل خاسته و يك ميليون و هشتصدونودوشش هزارودويست ريال هزينه دادرسى و 
سه ميليون ويكصدوچهارده هزارريال حق الوكاله مرحله بدوى و خسارت تاخير تاديه مبلغ 48,109,694 ريال 
از تاريخ 96/2/12 معادل 31درصد در ســال لغايت هنگام وصول قابل خواســته در حق خواهان صادر واعالم  
مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در  همين شعبه سپس ظرف 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى
در پرونده كالسه 9409982010301735 به شماره بايگانى 941875 شعبه اول دادگاه بخش نشتارود 
مهدى مومن كياپى دادخواست تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه شــماره 9609972010300066 تقديم 
دادگاه نمــوده كه باتوجه به مجهــول المكان بودن احد از تجديدنظرخواندگان به نام على دلفان آذرى ف خانعلى 
مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشــار منتشــر مى شود تا چنانچه اليحه اى دارد ظرف مهلت ده روز به 

دفترشعبه تقديم نمايد در غير اين صورت اقدامات الزم انجام مى پذيرد.م/الف
مدير دفتر كل دادگاه بخش نشتارود-گرگانى

ابالغيه
ابالغ شــونده :فاطمه نجفى درخصوص تجديدنظرخواهى احمدرضا شــيرانى به طرفيت شــما نســبت به 
دادنامه شــماره 9609971953200083 صادره از اين شــعبه به پيوست نســخه دوم دادخواست و ضمائم 
تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريــه به اين دادگاه اعالم نماييد 
يا به دادگاه تحويل دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظر ارســال مى گردد. ضمنا به پيوســت نسخه 
دوم دادخواســت و ضمايم ارســال مى گردد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابــالغ اوراق قضايى به صورت 
الكترونيــك انجام خواهد شــد و ابالغ به صــورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين 
ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه 
جهت ورود به سامانه،حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات 
الكترونيــك قضايى و در صورت عدم دسترســى به دفتر خدمات قضايى به ايــن واحد مراجعه نماييد.م/الف.

((مازندران-عباس آباد-خيابان اصلى جنب فرماندارى-دادگسترى عباس آباد)).م/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-حسن شفيعى

تاريخ رسيدگى -  96/6/19 شماره پرونده -  333/610/960 شماره دادنامه 9601064 
تهران    13-12 منطقه  اختالف  حل  شوراى    610 حوزه  رسيدگى  مرجع   96/6/29 مورخ 
مبلغ 50000000  مطالبه   – خواسته  مجرد  رهبرى  حسن   – خوانده  يعقوبى   جواد  خواهان- 
ريال وجه 1 فقره چك به شماره 287935 مورخ 95/11/17 گردشكار –خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر  ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا –در خصوص دادخواست تقديمى  خواهان 
به خواسته مطالبه مبلغ 50000000  به طرفيت خوانده  حسن رهبرى مجرد  يعقوبى   جواد 
عنوان  به  ملت  بانك  عهده  مورخ 95/11/17  شماره   287935  به  چك  فقره  وجه    ريال 
اصل خواسته با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه شورا و با مالحظه دادخواست 
تقديمى خواهان و ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق چك مستند دعوا و گواهينامه عدم 
پرداخت آن از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصل اسناد در يد خواهان ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن دارد و خوانده و يا نماينده ى قانونى وى با 
وصف صحت ابالغ و جرى تشريفات قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه كه 
داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان نمايد ابراز نداشته و دعوى خواهان و مدارك ابرازى ايشان 
را مصون از هر گونه تعرضى باقى گذاشته است از سويى هر گاه دين يا تعهدى بر عهده كسى 
ثابت شود اصل بر بقاى آن است مگر آنكه خالف آن ثابت شود   كه در ما نحن فيه دليل خالفى 
ارائه نشده است و بر بقاى دين استصحاب ميشود و توجها به عدم تعرض خوانده به دعواى 
خواهان و مدارك ابرازى ايشان لذا شورا ادعاى خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخيص 
و مستندا به مواد 515-519-522-198 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و مواد 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و 
قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50000000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1545000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست چك لغايت اجراى دادنامه 
وفق شاخص تورم بانك مركزى و  در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
وظرف مهلت  بيست روز پس از ابالغ  قابل واخواهى در همين حوزه مى باشد و ظرف مهلت 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى عمومى مى باشد. 
تهران شماره13-12  اختالف  حل  شورا610  قاضى     110/89638  

  - رسيدگى  وقت   281/451/96 پرونده   كالسه  خوانده   به  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى   
96/9/1 ساعت 16:30 خواهان –  امير آتش زر خوانده –باقر مير عليان  خواسته –مطالبه 
وجه   خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 451  
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آد م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير اال نتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگى حضور ميرساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 
تهران  حقوقى  451دادگاه   شعبه    دفتر  مدير     110/89625   

اجرائيه  محكوم له-اسداله كمندى ف عليرضا محكوم عليه-الهام المعى رامندى ف ايرج  محكوم 
دادنامه  موضوع  و   9610091045800232 شماره  حكم  اجراى  درخواست  موجب  –به  به 
ميليون  هفت  پرداخت  به  محكوم  عليه  محكوم   96/1/30 مورخ   9609971045800077
ريال از بابت خسارت وارده به خودرو و مبلغ ده ميليون و چهارصد و پنج هزار ريال بابت هزينه 
كارشناسى و هزينه دادرسى در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم شعر دولتى در حق صندوق 

دادگسترى محكوم گرديده است . 
تهران  ده  شماره  مجتمع   458 شعبه  دبير     110/89624  

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به عبدالحميد محمدى ف عباس  خواهان   آگهى 
به طرفيت  دادخواستى  خواه  بهنوش حسنى  و  بهروز صادقى  وكالت  با  عباس  على حريرى ف 
خوانده  عبدالحميد محمدى ف عباس   به خواسته  مطالبه وجه چك به شماره 009/522547   
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه بايگانى9509981045800736 شعبه 458 مجتمع 
شماره ده شوراى حل اختالف تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/9/7   و ساعت   
17:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
تهران ده     شماره  مجتمع   458 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/896231    

به  دادخواست  شرح  به    1385 شناسنامه   شماره  به  پناه   حق  پروين  واثت   حصر   
كالسه432/508/96       از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  حبيبه حاجى محمد طاهرى به شماره شناسنامه44  در تاريخ    96/4/19  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  پروين 
حق پناه ش  ش1385 ت ت 1339 صادره ازتهران دخترمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى 
را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
تهران شماره11    مجتمع  اختالف  حل  شوراى   508 شعبه     دبير            110/89620   

تاريخ رسيدگى -  96/6/19 شماره پرونده -  333/610/960 شماره دادنامه 9601064 
تهران    13-12 منطقه  اختالف  حل  شوراى    610 حوزه  رسيدگى  مرجع   96/6/29 مورخ 
مبلغ 50000000  مطالبه   – خواسته  مجرد  رهبرى  حسن   – خوانده  يعقوبى   جواد  خواهان- 
ريال وجه 1 فقره چك به شماره 287935 مورخ 95/11/17 گردشكار –خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده زير 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر  ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى شورا –در خصوص دادخواست تقديمى  خواهان 
به خواسته مطالبه مبلغ 50000000  به طرفيت خوانده  حسن رهبرى مجرد  يعقوبى   جواد 
عنوان  به  ملت  بانك  عهده  مورخ 95/11/17  شماره   287935  به  چك  فقره  وجه    ريال 
اصل خواسته با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه شورا و با مالحظه دادخواست 
تقديمى خواهان و ضمايم پيوست آن خصوصا تصوير مصدق چك مستند دعوا و گواهينامه عدم 
پرداخت آن از سوى بانك محال عليه و اينكه وجود اصل اسناد در يد خواهان ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دريافت وجه آن دارد و خوانده و يا نماينده ى قانونى وى با 
وصف صحت ابالغ و جرى تشريفات قانونى در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه كه 
داللت بر عدم اشتغال ذمه ايشان نمايد ابراز نداشته و دعوى خواهان و مدارك ابرازى ايشان 
را مصون از هر گونه تعرضى باقى گذاشته است از سويى هر گاه دين يا تعهدى بر عهده كسى 
ثابت شود اصل بر بقاى آن است مگر آنكه خالف آن ثابت شود   كه در ما نحن فيه دليل خالفى 
ارائه نشده است و بر بقاى دين استصحاب ميشود و توجها به عدم تعرض خوانده به دعواى 
خواهان و مدارك ابرازى ايشان لذا شورا ادعاى خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخيص 
و مستندا به مواد 515-519-522-198 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و مواد 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و 
قانون استفساريه تبصره مذكور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50000000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1545000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست چك لغايت اجراى دادنامه 
وفق شاخص تورم بانك مركزى و  در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
وظرف مهلت  بيست روز پس از ابالغ  قابل واخواهى در همين حوزه مى باشد و ظرف مهلت 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم حقوقى عمومى مى باشد. 
تهران شماره13-12  اختالف  حل  شورا610  قاضى     110/89638  

  - رسيدگى  وقت   281/451/96 پرونده   كالسه  خوانده   به  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى   
96/9/1 ساعت 16:30 خواهان –  امير آتش زر خوانده –باقر مير عليان  خواسته –مطالبه 
وجه   خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 451  
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آد م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثير اال نتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگى حضور ميرساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود. 
تهران  حقوقى  451دادگاه   شعبه    دفتر  مدير     110/89625   

اجرائيه  محكوم له-اسداله كمندى ف عليرضا محكوم عليه-الهام المعى رامندى ف ايرج  محكوم 
دادنامه  موضوع  و   9610091045800232 شماره  حكم  اجراى  درخواست  موجب  –به  به 
ميليون  هفت  پرداخت  به  محكوم  عليه  محكوم   96/1/30 مورخ   9609971045800077
ريال از بابت خسارت وارده به خودرو و مبلغ ده ميليون و چهارصد و پنج هزار ريال بابت هزينه 
كارشناسى و هزينه دادرسى در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم شعر دولتى در حق صندوق 

دادگسترى محكوم گرديده است . 
تهران  ده  شماره  مجتمع   458 شعبه  دبير     110/89624  

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به عبدالحميد محمدى ف عباس  خواهان   آگهى 
به طرفيت  دادخواستى  خواه  بهنوش حسنى  و  بهروز صادقى  وكالت  با  عباس  على حريرى ف 
خوانده  عبدالحميد محمدى ف عباس   به خواسته  مطالبه وجه چك به شماره 009/522547   
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه بايگانى9509981045800736 شعبه 458 مجتمع 
شماره ده شوراى حل اختالف تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن   96/9/7   و ساعت   
17:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه  طبق ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يكماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
تهران ده     شماره  مجتمع   458 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/896231    

به  دادخواست  شرح  به    1385 شناسنامه   شماره  به  پناه   حق  پروين  واثت   حصر   
كالسه432/508/96       از اين  شعبه درخواست گواهى حصر وراثت  نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان  حبيبه حاجى محمد طاهرى به شماره شناسنامه44  در تاريخ    96/4/19  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:  پروين 
حق پناه ش  ش1385 ت ت 1339 صادره ازتهران دخترمتوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى 
را  در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تهران تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
تهران شماره11    مجتمع  اختالف  حل  شوراى   508 شعبه     دبير            110/89620   

دادنامه
پرونــده كالســه 9509982312901278 شــعبه 103 دادگاه 
كيفرى دو شهرستان سمنان (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 
9609972311300624- شاكى: آقاى عباس اكبرى فرزند مشهدى 
آقا به نشــانى سمنان سمنان م امام على بلوار بهارستان خ گلشن سوم 
شــرقى روبروى پ 298- متهمين: 1- آقاى اكبر درزه اى درون كاليى 
به نشــانى مازندران بابل درونكالى شــرقى درزى محله منزل شخصى 
2- آقاى حســين شــاه رضائى فرزند محمد اسماعيل به نشانى سمنان 
شــهرك گلستان خيابان فتح المبين خيابان نرگس بهشت نرگس منزل 
آقاى سعدالدين ، اتهام ها: 1- سرقت مستوجب تعزير 2- معاونت در 
ســرقت ، دادگاه با عنايت به بررســى و مطالعه جميع اوراق و محتويات 
پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال بشرح 
ذيــل مبادرت به صدور راى مى نمايــد (راى دادگاه) در خصوص اتهام 
آقاى اكبر درزى درون كالء فرزند زين العابدين داير بر سرقت هزار و 
پانصد كيلوگرم برنج طارم به ارزش 21 ميليون تومان از مغازه شاكى و 
اتهام آقاى حسين شاه رضايى فرزند محمد اسماعيل داير بر معاونت در 
ســرقت مزبور موضوع شكايت آقاى عباس اكبرى فرزند مشهدى آقا و 
كيفرخواست شماره 9610432312701065 مورخه 1396/4/10 
دادســراى عمومى و انقالب سمنان دادگاه ضمن بررسى و مطالعه جميع 
اوراق و محتويات پرونده و مشروح شكايت شاكى خصوصى و اظهارات 
ايشــان در مورخه 1395/10/20 در مرجع انتظامى در بيان چگونگى 
وقوع سرقت و زمان و مكان وقوع آن و اظهارات مطلعين در آن مرجع و 
گزارش مفصل مورخه 1395/11/17 سرپرست اداره مبارزه با سرقت 
پليس آگاهى سمنان و عنايت به اظهارات مطلع آقاى عباس حسين زاده 
گنجى در مورخه 1396/1/6 در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى 
وانقالب ســمنان بشــرح صفحات 63و64 پرونده و اظهــارات و مطالب 
اقرار متهم آقاى حسين شاه رضايى در مورخه 1396/2/20 در شعبه 
داديارى و عدم حضور متهمان در جلســه دادرسى جهت ارائه دفاعيات 
اتهام آنان مطابق مواد 656و667 قانون مجازات اسالمى 1375 و بند 
(ت) ماده 127 قانون مجازات اســالمى 1392 محرز و مسلم تشخيص 
داده شده لذا مســتندا به مواد مزبور و ماده 406 و 427 قانون آئين 
دادرسى كيفرى 1392 حكم بر محكوميت متهم آقاى اكبر درزى درون 
كال به تحمل دو ســال حبس تعزيرى و پنجاه ضربه شــالق تعزيرى و رد 
عين اموال مســروقه و در صورت فقــدان رد مثل يا قيمت آن در حق 
شــاكى و محكوميت آقاى حسين شــاه رضايى به تحمل يك سال حبس 
تعزيرى و چهل ضربه شالق تعزيرى صادر مى نمايد راى صادره غيابى و 
در مهلت بيســت روز پس از ابالغ واقعى قابل اعتراض در اين دادگاه 
سپس در مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان سمنان است. 
رئيس شعبه يكصد و سوم دادگاه كيفرى دو سمنان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: پوريا كيخا فرزند حسين به نشانى سيستان و بلوچستان زاهدان خ شريعتى 
روبروى اداره برق پوشــاك كيخا ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- على اكبر شه بخش فرزند پيرمحمد 
مجهول المكان 2- ناصر باقرى فرزند آقاجان مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شــماره 9610095501600058 و شــماره دادنامه مربوطه 9609975501600238 مورخ 96/5/15 شوراى 
حل اختالف شماره 16 زاهدان حكم به محكوميت محكوم عليه رديف دوم به الزام به حضور در يكى از دفاتر اسناد 
رسمى و انتقال رسمى سند  اتومبيل زانتيا sx به شماره انتظامى 85-475س56 ايران 85 با مشخصات فوق الذكر 
بنام محكوم له صادر نمايد ضمنا حق االجرا بعهده محكوم عليه مى باشــد. محكوم عليه محكوم اســت از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/2367
شوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

رونوشت اگهى حصر وراثت
خانم نازى صفا كوشــوميا داراى شماره ملى 0036505803 به شــرح دادخواست به كالسه 160/3/96 از 
اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان آقاى قادر اردالن فرزند اله نور 
و زرافشان به شماره ملى 5539843487 در تاريخ 1395/10/20 در اقامتگاه دائمى خود را بدرود گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- خانم نازى صفا كوشوميا فرزند صفر به ش ملى 0036505803 همسر 
متوفى 2- آقاى ســعيد اردالن فرزند قادر به ش ملى 0060414200 پســر متوفى 3- آقاى وحيد اردالن فرزند 
قادر به ش ملى 0060437243 پسر متوفى 4- خانم ساناز اردالن فرزند قادر به ش ملى 0068396414 دختر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/4607
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
به آقاى اسفنديار عباسى زاده فرزند كيخسرو موضوع شكايت خواهان آقاى طه شهابى فرزند شهاب داير بر 
خيانت در امانت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9509988455400839 شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/9/11 ساعت 8/45 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك 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 در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

متن آگهى
شاكى ميالد قربانى شكايتى با طرفيت متهمين رضا درويشى فرزند مراد و ساسان طهماسبى فرزند جعفر به 
اتهام مشــاركت در نزاع دســته جمعى منجر به ضرب و جرح عمدى از حيث جنبه عمومى تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع 
در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگســترى كل ارجاع و به كالسه 9509988316200118 (951192) 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1396/8/24 ســاعت 9/30 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن 
متهمين ساسان طهماسبى و رضا درويشى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1477
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ
خواهان / نماينده خواهان: ســعيد شــهبازيان به نشــانى استان كرمانشــاه اســالم آباد غرب روستاى پدرى 
09188399846- خوانده/ نماينده خوانده: شركت فن آوران نوين كوشا ، شركت فن آوران نوين كوشا به نشانى 
استان تهران سعادت آباد ميدان كتاب خيابان طاهر خانى خيابان كاج پ 6 تلفن 02122383479- خواسته دعوا: 
حقوق معوقه ، تفاوت دســتمزد ، حق مســكن ، بن كارگرى ، حق اوالد ، اضافه كارى ، مرخصى اســتحقاقى ،  عيدى و 
پاداش ، ســنوات خدمت ، زمان جلســه: روز 20 ماه 08 سال 1396 ساعت 11/00- مكان جلسه: شعبه تشخيص 
ســرپل ذهاب هيات تشــخيص اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى ســرپل ذهاب به نشانى ســرپل ذهاب ميدان امام 
خيابان شهيد باهنر .تذكر: دادخواست و ضمائم آن بايد به همراه اين ابالغ نامه به خوانده يا خواندگان ابالغ شود. 

م الف/2/673
رئيس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى سر پل ذهاب

متن آگهى
نظر به اينكه آقاى ناصر فاخر فرزند حسين دادخواست موت فرضى آقاى رضا فاخر فرزند حسين را به طرفيت 
دادســتان عمومى و انقالب شهررى تقديم دادگسترى شهررى نموده است و چنين اظهار داشته است كه آقاى رضا 
فاخر فرزند حســين از ســال 1359 منزل را ترك نموده است و تاكنون مراجعه نكرده است عليهذا در اجراى ماده 
1023 قانون مدنى چنانچه اشخاصى از آقاى رضا فاخر فرزند حسين متولد 1327 اطالع و خبرى دارند مراتب را به 

اطالع شعبه نهم دادگاه حقوقى (خانواده) شهررى برسانند. م الف/4153
رئيس شعبه نهم دادگاه حقوقى (خانواده) شهررى

آگهى ابالغ دادنامه كيفرى
پيرو اگهى هاى قبلى بدين وســيله به آقايان ايوب درزاده و عاصف درزاده هر دو فرزندان كريم بخش فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شــود به موجب دادنامه شــماره 9609975460100249 مــورخ 1396/2/27 پرونده 
كالســه 951509 كيفرى حسب شكايت شــكات آقاى عبدالحميد درزاده پاك فرزند جمعه و خانم تاج ملك درزاده 
فرزند شنبه مبنى بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به شاكى و توهين نسبت به جنبه خصوصى جرم به 
پرداخت نيم درصد ديه كامله بابت ارش تورم پيشانى ناشى از اصابت جسم سخت در حق شاكى عبدالحميد درزاده 
و به پرداخت پنج درصد ديه كامله بابت ارش پاركى الله گوش و به پرداخت دو درصد ديه كامله بابت ارش جراحت 
روى نرمه گوش در حق شاكى خانم تاج ملك درزاده فرزند شنبه و بابت اتهام رديف دوم هر كدام به ايراد 74 ضربه 
شالق تعزيرى محكوم شده ايد ضمنا مهلت پرداخت ديه يك سال از تاريخ وقوع جرم مى باشد راى صادره غيابى و 
ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و پس از انقضا مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل 

اعتراض و رسيدگى در محاكم تجديدنظر مركز استان سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/134
رئيس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان نيكشهر

متن آگهى 
در پرونده كالســه 950433 شعبه داديارى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان نيكشهر متهم على توكل 
فرزند قدرت اله به موجب شكايت سيد مصطفى يوسفى به اتهام توهين و تهديد از طريق ارسال پيامك از طريق 
نشــر آگهــى تحت تعقيب قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن محــل اقامت وى و عدم امكان ابــالغ احضاريه و عدم 
دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك 

ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/133
داديار دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نيكشهر

متن آگهى 
در پرونده كالســه 960260 شــعبه داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نيكشهر متهم عبدالرزاق 
رئيسى فرزند قاسم به موجب شكايت خانم حميرا بليده به اتهام ترك انفاق همسر و فرزند از طريق نشر آگهى تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق 
ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود 

پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/132
داديار دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نيكشهر

متن آگهى 
در پرونده كالسه 951160 شعبه داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نيكشهر متهم دستگير على 
خيرى فرزند عزيز به موجب شــكايت عبدالحكيم رئيســى فرزند سياهل به اتهام برداشت غيرمجاز از حساب تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق 
ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود 

پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/131
داديار ماشين دادستان دادسراى عمومى و انقالب شهرستان نيكشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على اكبر تيمورى فرزند سبزوار داراى شناسنامه شماره 1154 و شماره ملى 4529961893 به شرح 
دادخواست به كالسه 593/96  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سبزوار تيمورى فرزند تمر و بكى خانم به شناسنامه شماره 451 و شماره ملى 4500301526 در تاريخ 95/2/13 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 1- نرگس رشيدى فرزند اميد به ش 
ش 468 متولد 1328 همسر متوفى 2- زهرا تيمورى فرزند سبزوار و نرگس به ش ش 45200204512 متولد 
1368 فرزند متوفى 3- ليلى تيمورى فرزند سبزوار و نرگس به ش ش 32 متولد 1357 فرزند متوفى 4- زينب 
تيمورى فرزند ســبزوار و نرگس به ش ش 757 متولد 1361 فرزند متوفى 5- اهللا يار تيمورى فرزند ســبزوار و 
نرگس به ش ش 2291 متولد 1354 فرزند متوفى 6- خدير تيمورى فرزند ســبزوار و نرگس به ش ش 2290 
متولــد 1352 فرزند متوفى 7- على اكبر تيمورى فرزند ســبزوار و نرگس بــه ش ش 1154 متولد 1365 فرزند 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى در خواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد وى مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

                                             آگهى مفاد  اجرائيه
در پرونــده كالســه 960148 موضوع اجرائيه لــه عليرضا اتوكش عليه آريا خســروانى فرزند هادى مجهول 
المكان محكوم عليه طبق دادنامه شماره 9609972310200176-96/3/30 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان سمنان محكوم عليه محكوم است به حضور در يكى از محاضر رسمى ثبت اسناد و امالك و تنظيم 
سند خودروى سوارى پژو پارس مدل 1391 به شماره انتظامى 435م86- ايران 72 به نام خواهان و تاديه مبلغ 
5765000 ريال بابت هزينه دادرســى در حق محكــوم له و هزينه اجرايى در حق دولت با توجه به مجهول المكان 
بودن محكوم عليه در اجراى ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه براى يك نوبت وفق مادتين 118 و 119 
قانون فوق الذكر آگهى مى گردد و ده روز پس از ان 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 كتبا محل اقامت خود را به اجراى 

احكام شعبه دوم دادگاه  عمومى حقوقى شهرستان سمنان اعالم نمايد.
مدير اجراى احكام شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى سمنان – جودانه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مه بى بى ايبد فرزند يوسف به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609985457200203 از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
غالمرضــا افــراز فرزند محمدعلى در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حياط گفته و ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- حبيب اله افراز فرزند غالمرضا بشــماره ملى 3640041267 متولد 1368 صادره از چابهار پســر 
مت وفى 2- خليل افراز فرزند غالمرضا بشــماره ملى 3640602803 متولد 1371 صادره از چابهار پســر متوفى 
3- سعيد افراز فرزند غالمرضا بشماره ملى 3640602811 متولد 1377 صادره از چابهار پسر متوفى 4- محسن 
افراز فرزند غالمرضا بشــماره ملى 3640154460 متولد 1369 صادره از چابهار پســر متوفى 5- ســميه افراز 
فرزند غالمرضا بشماره ملى 3651640671 متولد 1366 صادره از چابهار دختر متوفى 6- معصومه افراز فرزند 
غالمرضا بشــماره ملى 3651281604 متولد 1355 صادره از چابهار دختر متوفى 7- گلثوم افراز فرزند غالمرضا 
بشماره ملى 3650142635 متولد 1361 صادره از چابهار دختر متوفى 8- مرضيه افراز فرزند غالمرضا بشماره 
ملــى 3651674071 متولــد 1364 صادره از چابهار دختر متوفى 9- مه بى بى ايبد فرزند يوســف بشــماره ملى 
3651018792 متولد 1336 صادره از چابهار همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/183
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى كيوان همتى به وكالت از طرف شــركت تضامنى فرهمندى و شــركاء منطقه آزاد چابهار با ارائه استشهاد 
محلى مدعى است سند مالكيت ششدانگ يكباب مغازه پالك ثبتى 1840/5/1153- اصلى واقع در قطعه 1 بخش 
16 بلوچستان كه سند مالكيت به شماره چاپى 616432 سرى الف بنام وى صادر گرديده بعلت جابجايى مفقود شده 
و اينك نامبرده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود را نموده لذا مراتب به موجب تبصره 1 اصالحى ماده 120 
آيين ثبت بدينوسيله آگهى ميشود كه هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه ســند مالكيت و ســند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيد و يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به 

متقاضى خواهد نمود. م الف/184
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

دادنامه
شماره بايگانى شعبه 950730- خواهان: خانم سولماز ياراحمدى فرزند رضا با وكالت آقاى سيدحسام الدين 
مير عظيمى فرزند سيد محسن به نشانى تهران ميدان هفت تير خيابان قائم مقام فراهانى كوچه اول پالك 9 طبقه 
همكف دفتر حقوقى پور طهماسبى و همكاران، خواندگان: 1- خانم الهه لشنى فرزند نادعلى به نشانى اصفهان كاشان 
فاز 2 ناجى آباد ميدان كاظميه شمشاد 4 آپارتمان رضوان واحد 8 -2- خانم مريم زارع فرزند قربانعلى به نشانى 
مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه چك ، گردشــكار: دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعالم و مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعوى خانم سولماز ياراحمدى فرزند رضا با وكالت 
آقاى سيد حسام الدين مير عظيمى به طرفيت خانمها مريم زارع و الهه لشنى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ پانصد ميليون ريال وجه ســه فقره چك به شــماره و مشــخصات 1-312653/17-94/6/1 به 
مبلغ يكصد ميليون ريال 2-312652/31-94/5/31 و 3-312651/45-94/5/29 هر يك به مبلغ دويست 
ميليون ريال و هر سه عهده بانك ملت به انضمام خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه آنها با عنايت به محتويات 
پرونده و به طور مشخص تصوير مصدق چك هاى مذكور و گواهينامه هاى عدم امكان پرداخت تنظيمى از سوى بانك 
محال عليه و با التفات به حاكيمت وصف تجريدى بر اوراق تجارى و اماره مديونيت خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه مذكور وبا استظهار از اصل استصحاب (در مورد اشتغال ذمه خواندگان) و اينكه دليلى مبنى بر برائت 
ذمه خواندگان ارائه اقامه و با تحصيل نشده است بنابراين دعوى خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد مواد 
198-502-519-522 قانون آيين دادرسى مدنى مواد 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 
2 قانــون صــدور چك حكم به محكوميت تضامنــى خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد ميليــون ريال به عنوان اصل 
خواسته و نيز هزينه دادرسى كه در مرحله اجراى احكام محاسبه و وصول خواهد شد و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه 
و نيز خســارت تاخير تاديه بر اســاس شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى از تاريخ سررسيد چك تا زمان پرداخت 
آن در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت به خانم لشنى حضورى است و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد و نسبت به خانم مريم زارع غيابى است 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم تجديدنظر استان اصفهان مى باشد.
شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه 950645- خواهان: آقاى ناصر صدوقى فرزند جواد با وكالت آقاى سيد حسام الدين 
ميرعظيمى فرزند ســيد محسن به نشانى كاشــان خ 22 بهمن كوچه توحيد 44 (شهيد دادرس) دفتر وكالت و آقاى 
سيد مصطفى محمدى فرزند حسن به نشانى اصفهان كاشان خ 22 بهمن كوچه توحيد 44 (شهيد دادرس) ، خوانده: 
آقاى مســعود گلچين زاده فرزند غالمرضا به نشــانى اهواز خيابان رسالت خيابان نهم پالك 9 فروشگاه كاالى خانگى 
گلچين ، خواسته: مطالبه وجه چك ، گردشكار: با توجه به محتويات پرونده دادگاه ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به 
صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعوى آقاى ناصر صدوقى فرزند جواد با وكالت سيد مصطفى محمدى 
، سيد حسام الدين ميرعظيمى به طرفيت آقاى مسعود گلچين زاده فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
280/000/000 ريال به موجب 2 فقره چك به شــماره هاى 629358-94/11/20 و 94/12/25-629359 
هر يك 140/000/000 ريال عهده بانك ســپه به انضمام خســارت دادرســى و خسارت تاخير تاديه نظر به اينكه 
وجود اصول اسناد تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته 
داشــته و نظر به اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى اخطاريه خويش در جلســه دادرسى حضور نيافته و اليحه 
دفاعيه اى ارسال نكرده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده فلذا دادگاه 
بنا به مراتب فوق دعوى مطروحه را تا مبلغ فوق وارد و ثابت تشــخيص داده و مســتندا به ماده 1257 قانون مدنى 
و مــواد 249  و310و311و312و314 قانــون تجارت و مــواد 194و198و502و515و519 قانــون آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 210/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارات دادرسى 
(هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست  تصديق منضمات به دادخواست و حق الوكاله وكالى 
انتخابى) و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجوه اسناد تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى و بدوا ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شــعبه دادگاه و 
ســپس ظرف بيســت روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظر در دادگاه هاى محترم تجديدنظر استان 

اصفهان ميباشد.
 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى مرادبخش تابا با ارائه استشــهاد محلى مدعى اســت ســند مالكيت ششــدانگ يكباب منزل پالك ثبتى 
1061/1015- اصلى واقع در قطعه 1 بخش 16 بلوچســتان كه ســند مالكيت به شــماره چاپى 025396 ســرى 
ث بنــام وى صــادر گرديده بعلت جابجايى مفقود شــده و اينك نامبرده تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى خود را 
نموده لذا مراتب به موجب تبصره 1 اصالحى ماده 120 آيين ثبت بدينوســيله آگهى ميشــود كه هركس نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيد و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشــود اداره ثبت اســناد طبق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى خواهد نمود. ضمناً پالك مذكور بموجب نامه 
شماره 136/931187-1393/12/21 داديار شعبه 2 دادسراى چابهار در قبال مبلغ 2/500/000/000 ريال 

بازداشت گرديده است. م الف/186
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

آگهى ابالغيه
شــماره پرونده: 9509987431000630- مشخصات ابالغ شــونده حقيقى: عذرا جيوايى و امير مشايخى 
مجهــول المــكان تاريخ حضــور: 1396/8/10 چهارشــنبه ســاعت 17/00 محل حضــور: ياســوج- تاريخ حضور: 
1396/8/10 ساعت حضور: 17/00 در خصوص دعوى خدابخش صفائى به طرفيت شما مبنى بر اعسار از هزينه 
تجديدنظر خواهى در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.  توجه: * پس از دريافت اين ابالغيه 
، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام 
ميشــود بنابراين ضرورى اســت نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام 
نماييد .*چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام به يكى از 

دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين واحد قضايى مراجعه نماييد.
شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى تصميم واحد ثبتى ، مبنى بر عدم افراز
در اجراى دســتور وارده شــماره 42289 مورخ 95/8/8 ذيل درخواســت افراز ســهم مشــاعى آقاى تيمور 
عيوضى و غيره ازمالكين مشاعى پالك ثبتى 64 فرعى از 52 اصلى بدينوسيله به استحضار مى رساند: سند مالكيت 
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 18455 مترمربع به شــماره پالك 64 فرعى از 52 اصلى مفروز و 
مجزى شــده از اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران ذيل ثبت 45263 صفحه 64 دفتر 249 شــهرى به نام آقاى 
حسن منصورى ثبت و صادر گرديده است سپس برابر محتويات پرونده ثبتى نام برده فوت نموده و وارث مشاراليها 
برابر ســند قطعى 49213 مورخه 1378/7/27 دفترخانه 8 شهررى مقدار 14906 مترمربع مشاع از ششدانگ 
مــورد ثبت فــوق الذكر را به آقاى حجى جبارى موروئــى به ميزان 9937 و محمد جبــارى موروئى به ميزان 4969 
مترمربع واگذار كه اسناد آنها ذيل ثبت 118486 و 439913 صفحات 56 و 382 دفتر 844 و 1545 به نامشان 
ثبت و صادر گرديده اســت همچنين مقدار 3549 مترمربع مشــاع از مورد ثبت اوليه طبق ســند 49218 مورخه 
1378/7/27 دفترخانه 8 اسالمشــهر به شــهردارى اسالمشهر منتقل گرديده اســت و برابر سند انتقال اجرائى 
35225 مورخه 1392/9/30 دفترخانه يك اسالمشهر از سهمى آقاى محمد جبارى موروئى مقدار 1000 مترمربع 
مشاع به آقاى تيمور عيوضى منتقل شده كه سند مالكيت نام برده اخير به ميزان انتقال ذيل ثبت دفتر الكترونيكى 
139520301059005252 ثبت و صادره گرديده اســت و طبق نامه شــماره 9310110255000184 مورخه 
1393/4/17 داديار محترم شــعبه 3 دادســراى عمومى وانقالب شهررى سهمى آقاى محمد جبارى موروئى در قيد 
بازداشــت مى باشــد. (راى واحد ثبتى) لذا در اجراى ماده 154 اصالحى قانون ثبت مكلف اســت در زمان تفكيك 
و يــا افراز اراضى در محدوده شــهر باســتناد مــاده 101 قانون شــهرداريها اقدام نمايد مراتب برابر نامه شــماره 
47417 مورخ 95/10/6 از شــهردارى منطقه پرســش به عمــل آمده و مرجع مذكور طى نامه شــماره 122768 
مورخ 1395/11/10 پاسخ پرسش به عمل آمده را مبنى بر انجام هرگونه اقدامى مستلزم انجام توافق شهردارى 
با كليه مالكين رســمى ششدانگ پالك مذكور در چهارچوب ضوابط و بر اساس تبصره هاى ذيل اصالحيه ماده 101 
قانون شهرداريها امكان پذير بوده و در حال حاضر اقدامى ميسر نميباشد جوابيه واصل گرديده همچنين متقاضى 
هيچگونه تصرفات مفروزى در محل ندارد تصميم واحد ثبتى برابر ماده 6 آئين نامه افراز و فروش امالك مشاع به 
هر يك از مالكين ابالغ تا در صورت وجود اعتراض نســبت به تصميم واحد ثبتى مراتب اعتراض خود را وفق ماده 
2 آئين نامه افراز و فروش امالك مشــاع ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ تصميم واحد ثبتى به دادگاه محل وقوع ملك 

تسليم نمايند. م الف/1302
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك اسالمشهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهــان: غــالم رشــيدى زاده ، خوانــده: رســتگار عزيزپــور ، خواســته: الــزام به تنظيــم ســند و انتقال ، 
تاريخ:1396/7/19 شعبه سوم – پرونده 254/96- وقت دادرسى پرونده كالسه 254/96 شعبه سوم شوراى 
حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى دادگسترى سرپل ذهاب روز شنبه مورخه 1396/9/4 ساعت 10 صبح مى باشد 
با اين توضيح كه خواهان آقاى غالم رشــيدى زاده فرزند كريم به آدرس گواور شــهر سرمســت بلوار امام على (ع) 
خيابان شريعتى منزل شخصى بطرفيت خوانده رستگار عزيزپور فرزند مصطفى به آدرس مجهول المكان دادخواستى 
به خواســته الزام به تنظيم و انتقال ســند به اين مرجع تسليم كه حسب دســتور رئيس شوراى حل اختالف وقت 
رسيدگى به شرح فوق تعيين گرديد حال به علت مجهول المكان بودن خوانده با تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
در امور مدنى مراتب ابالغ يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور از تاريخ نشر 
آگهى به دفتر شورا مراجعه ضمن اعالم نشانى كامل خود و اخذ برگ ثانى دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاضر 
شود واال اين مرجع تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود چنانچه مجددا نياز به نشر آگهى باشد فقط يك نوبت به مدت 

ده روز از تاريخ نشر آگهى خواهد بود. م الف/2/974
شعبه سوم شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى دادگسترى سرپل ذهاب

راى دادگاه
در شــماره بايگانى 960171 و كالســه 9609981799000171 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
گنبدكاووس(حقوقى قديم) در خصوص دادخواست پست بانك ايران با مديريت عاملى خسرو فرحى با وكالت آقاى 
صالح الدين خواجوى بطرفيت آقايان 1-جليل نورى مقدم فرزند شيرمحمد 2-امان محمد امينى داشلى برون فرزند 
ســيد نظر 3-حســن ايگدرى فرزند حسين 4-حســن حاج محمدى فرزند محمد بخواسته صدور حكم بر محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ دويســت و پنجاه ميليون و چهارصد و چهل هزار و نهصد و بيســت و چهار ريال 
بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل به شرح دادخواست تقديمى با عنايت 
به مجموع اوراق و محتويات پرونده مســتندات پيوســت دادخواســت حكايت از آن دارد كه خوانده رديف اول در 
چهارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا اقدام به دريافت تســهيالت مالى از پست بانك ايران نموده ودر مقابل به 
اجراى تعهدات منعكس در قرارداد ملتزم شده است و خواندگان ديگر نيز حسن اجراى تعهدات وى را تضمين كرده 
اند اما بنابه اعالم خواهان نامبردگان از ايفاى به موقع و كامل تعهدات قراردادى ســر باز زده اند و به همين دليل 
به شــرح دادخواست تقديمى تقاضاى صدور حكم شده است بنابه مراتب موصوف و اينكه خواندگان عليرغم ابالغ 
اخطاريه و انتظار كافى در محكمه حاضر نشده و در مقابل دعوى خواهان و مستندات ابرازى او دفاع و ايرادى معمول 
نداشــته و دليلى مبنى بر اينكه به تعهد خود عمل كرده و برائت ذمه حاصل نموده اند ارائه و اقامه نكرده اند و با 
التفات به ساير قراين و امارات منعكس در پرونده دادگاه دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد ماده 
403 قانــون تجارت قانون الحاق دو تبصره به مــاده 15 اصالحى قانون عمليات بانكى بدون ربا و مواد 198 و 519 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان بپرداخت مبلغ -/250/440/924 ريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ نه ميليون و هشــتصد و شانزده هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين الزام آنان به پرداخت 
خسارت تاخير تاديه دين وفق مواد 4 و 10 قرارداد(90093985781)از تاريخ 1390/7/17 تا زمان اجراى حكم 
و پرداخت حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى كه در واحد اجراى احكام محاسبه خواهد شد به نحو تضامن در حق 
خواهان صادر و اعالم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و 

ظرف مهلت بيست روز قابل تجديد نظرخواهى در محاكم تجديد نظر استان گلستان مى باشد.
عابدى-رئيس شعبه اول دادگاه حقوقى گنبد كاووس


