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آگهى مفقودى
اصــل پروانه حمل ســالح شــكارى ســاچه زنى يك لــول ته پر  بــه شــماره ســريال 1448671- به تاريخ 
1390/11/24متعلق به  آقاى /خانم عباس فرجى فرزند ابراهيم مفقود گرديده اســت و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. زنجان

برگ سبز سوارى سمند مدل 1389 رنگ نقر اى متاليك بشماره پالك ايران 12- 246 ى 92 بشماره موتور 
14789010867  و شماره شاسى NAACJ1JC3BF266438 به نام رضا يزدانى فرزند نصراله ش ش 6453 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

برگ ســبز پرايد به شــماره پالك 996 س 24 ايران 32 بنام حسنعلى جوكار جعفرآبادى مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اصل ســند كمپانى خودرو سوارى سيستم پژو تيپ پارس مدل 1390 به رنگ سفيد-روغنى به شماره 
شاسى NAAN01CA4BK495342 و شماره موتور 12490015298 و شماره پالك ايران94- 978 د 24 

به نام سيد ابوالقاسم هاشمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل ســند كمپانى خودرو ســوارى سيســتم پژو تيپ 405جى ال ايكس آى8/1 مدل 1383 به رنگ 
خاكسترى-متاليك به شماره شاسى 83038401 و شماره موتور 12483082637 و شماره پالك ايران33- 

281 ب 49 به نام صادق قاسمى نژاد رائينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اصل سند كمپانى خودرو سوارى هاچ بك سيستم پژو تيپ 206TU3 مدل 1396 به رنگ سفيد-روغنى 
به شــماره شاسى NAAP03EE7HJ065267 و شــماره موتور 165A0098654 و شماره پالك ايران84- 

148 ص 66 به نام فرزانه راه انجام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

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

برابــر رأى شــماره 139660326006001303-1396/7/17 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم محمد نيكدل فرزند رضا بشــماره شناســنامه 544 صادره از مالير در ششــدانگ 
يكباب گاراژ به مساحت 588/50 مترمربع قسمتى از پالك يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير 
خريدارى از مالك رسمى آقاى جهانگير عنبرى 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 انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1714– 

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/8 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/23
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مالير

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139660324009005357-1396/7/15 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى ايرج مكابرى فرزند كرم بشــماره شناســنامه 29182 صادره از بوشهر به شــماره ملى 3500291953 در 
ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 200 مترمربع پالك 67 فرعى از 3388 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
3388/1 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از شــهناز تنگكيان مالك رسمى گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت 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 مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد. م الف/1552- تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/8- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/23 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

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

برابر رأى شماره 139660322002005408-96/7/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم اميد سيستانى فرزند فقير بشماره شناسنامه 987 صادره از زابل در ششدانگ 
اعيان يك باب خانه به مســاحت 120 مترمربع پالك فرعى از 1586 اصلى واقع در بخش يك سيســتان كوچه 6 
منشعبه از خيابان زال خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد سراوانى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1683– تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005818-1396/7/20 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم مهدى خزاعى نصيرآبادى فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 289 صادره از زابل در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 410/50 مترمربع پالك 5 فرعى از 1315 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
كوچه 14 منشعبه از خيابان طالقانى خريدارى از مالك رسمى خانم شهربانو نجفى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1704– تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان آقاى عبدالخليل گوكى زاده با وكالت احمد صادق دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى قاســم 
سلمانى فرزند ابراهيم مجهول المكان به خواسته مطالبه وجه سه فقره چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده كالسه 9609987158300439 شعبه 13 شــوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1396/10/18 ساعت: 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از انتشــار 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.
مرضيه كريميان-مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس 

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

برابــر رأى شــماره 139660322002003096-1396/4/24 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم رقيه اصغرى فرزند غوث الدين بشــماره شناســنامه 1370 صــادره از آق قال در 
ششدانگ يك دربند مغازه به مساحت 10/80 مترمربع پالك فرعى از اصلى واقع در بخش يك سيستان خيابان 
فردوسى پاساژ علويان خريدارى از مالك رسمى آقاى حيدر سنچولى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1702– تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139560322002012659-95/12/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم عباس صيادى فرزند حســين بشــماره شناسنامه 4 صادره از در ششدانگ يكباب 
مغازه به مساحت 13 مترمربع پالك 1 فرعى از 463 اصلى واقع در بخش يك سيستان خيابان فردوسى پاساژ سجاد 
خريدارى از مالك رسمى آقاى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه كثيراالنتشــار 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م 

الف/1700– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر رأى شــماره 139660322002005478-1396/7/10 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم كلثوم راهدارى فرزند حســين بشماره شناســنامه 8 صادره از زابل در ششدانگ اعيان 
يك باب خانه به مساحت 236 مترمربع پالك 726 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان خيابان پاسداران 
پاسداران 8 خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين راهدارى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار 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 تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايــى تقديم نمايند. بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1694– تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ انتشار نوبت 

دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002005285-96/6/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم خدابخش عيس زائى فرزند بشيراهللا بشماره شناسنامه 25194 صادره از زاهدان 
در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 270 مترمربع پالك 991 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيســتان 
حيدرآباد ضلع شمالى مزار جديد خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد على لطيفى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1691– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002005406-96/7/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم على ميرانى شــاهرودى فرزند موســى بشماره شناسنامه 3640210549 صادره 
از چــاه بهار در ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 270 مترمربع پالك 26 فرعــى  از 1 اصلى واقع در بخش دو 
سيستان كوچه منشعبه از بلوار جام جم خريدارى از مالك رسمى آقاى وراث موسى ميرانى شاهرودى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1684– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 

1396/8/8 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر رأى شماره 139660322002005401-96/7/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابــل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى / خانم ثريا كهخاى مقدم فرزند عبداهللا بشــماره شناســنامه 603 صادره از پشت آب در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 250 مترمربع پالك 869 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان بلوار امام 
رضا جنب پمپ بنزين خريدارى از مالك رســمى آقاى مجيد سردشتى بيرجندى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/1726– تاريخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1396/8/8 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1396/8/23
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى على اكبر باقر اف داراى شناسنامه شماره 160 به شرح دادخواست به كالسه 6/96/494 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كاظم باقرزاده به شناسنامه 
148 در تاريخ 89/12/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-مهين حميدى ش ش 20 متولد 1319 همسر2-بهار باقر زاده ش ش 196 فرزند3-شهريار باقرزاده ش 
ش 213 متولد 1342 فرزند- اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت :9610462522000123 شــماره پرونده :9609982522000853 خواهان:على 
چنانى زاده  خوانده: ياسر خرسان خواسته : مطالبه خسارت به انضمام هزينه دادرسى درتاريخ 96/8/6 خواهان 
فوق دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 20 تقديم كه به شماره  960853ثبت 
و براى روز 96/9/26 ســاعت 8:30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و 
دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه 

حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
 مديردفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم- همايى فصيح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462522000127 شماره پرونده :9609982522000878 خواهان:محمدرضا 
احمد اســفيدى  خوانده: على حســن عابد خواســته : مطالبه اســترداد پالك به انضمام هزينه دادرســى درتاريخ 
96/8/15 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 20 تقديم كه به 
شماره  960878ثبت و براى روز 96/10/4 ساعت 8:30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم 

خواهد نمود. 
 مديردفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم- همايى فصيح

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9610422523300170 شــماره پرونــده 9509982523300990 شــماره بايگانى 
شعبه:950998 مشخصات محكوم له  محمد نيك پى فرزند احمد نشانى قم خ امام زاده ابراهيم ك 68 فرعى 11 
پ 71 مشــخصات محكوم عليه عباس هاشــمى حويزاوى فرزند حيال نشانى اهواز كمپلو خ 17 شهريور بين ناصر 
خســرو شــيخ بها پ 52 محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شــماره 9610092523300636 
شماره دادنامه مربوطه 9609972523300621محكوم عليه محكوم است به الزام به تنظيم سند رسمى در دفتر 
خانه اسناد رسمى يك دستگاه خودروى سوارى پيكان به شماره انتظامى ايران 16-821ص88 قم و پرداخت مبلغ 

1340000ريال هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
دبير شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- دهقان نصيرى

اجرائيه
 شــماره اجرائيــه 9610422521500188شــماره پرونــده 9509982521500732 شــماره بايگانى 
شــعبه: 950732مشخصات محكوم له ســعيد محمدى فرزند فيض اله نشانى قم شيخ آباد 16 م قمر بنى هاشم 
ك 3 پ 6 مشــخصات محكــوم عليه جــواد رضايى محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
9610092521500375و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609972521500119محكوم عليه محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ 20000000 ريال بابت اصل دين به عالوه مبلغ 1380000 ريال بابت هزينه دادرســى و نيز نيم 

عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
 مسئول دفتر شعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محسن نجف پور

آگهى
در پرونده كالسه 9609982521600207 اين شعبه با توجه به فوت مرحوم آقاى سيد محمد على هاشمى 
ده سرخى فرزند محمود به شماره شناسنامه 10 صادره از ده سرخ متولد 1327 كه ساكن قم بوده و توسط خانم 
زهرا برهان مجرد درخواست تحرير تركه و قرار تحرير تركه صادر گرديده اس لذا بدين وسيله به ورثه متوفاى 
يادشده يا نمايندگان قانونى آنها و بستانكاران از متوفى و مديونين به وى و به هركس كه به هر طريقى حق به تركه 
متوفى دارد ابالغ مى شود در ساعت 16 و تاريخ 96/10/10 ياد شده در شعبه 16 شوراى حل اختالف واقع در 

خيابان ساحلى كوچه 5 جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند.
دبير شعبه 16 شوراى حل اختالف قم – امير فرمانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى جمشيد حيدرى نژاد فرزند امين  
رضائــى  زهــره  خواهــان   960544 بايگانــى  شــماره  ابالغنامــه:9610102515904553  شــماره 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9609982515900531 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان قم (23 خانواده سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/10/2 ساعت 8:30 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان توحيد مجتمع قضايى شهيد قدوسى 

طبقه سوم اتاق 323 شعبه 9 
 مديرشعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان قم(23 خانواده سابق) – منيژه بحرينى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهران سالمتى فرزند جليل و جليل سالمتى 
شــماره ابالغنامــه:9610102512406268 شــماره بايگانــى 960537 خواهــان خانــم نجمى تشــكرى 
دادخواســتى به طرفيت خواندگان مهران ســالمتى و جليل ســالمتى به خواســته مطالبه وجه 3 فقره چك به مبلغ 
602840000 ريال، اعســار از هزينه دادرســى تامين خواســته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982512400483 شعبه 4 دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/10/30 ســاعت 8:30 صبح تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ســاحلى جنب زندان 

ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه اول شعبه 4 دادگاه عمومى (حقوقى)
 منشى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان قم – جعفر زاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان:نســرين بيگدلــو خوانده:نــدا لياقت خواســته :مطالبــه وجــه  درتاريــخ 96/5/28 خواهان فوق 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 29 تقديم كه به شــماره 960276 ثبت و 
براى روز 96/10/13 ساعت 9 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور 

بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 29 شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى 
شــماره ابالغنامــه:9610102522202236 شــماره بايگانــى:960229 تجديدنظرخــواه خانــم مهــرى 
چهرقانى  دادخواســت تجديدنظرخواهى به طرفيت تجديدنظرخوانده آقاى ولى تقى لو نســبت به دادنامه شماره 
9609972522200378 در پرونــده كالســه 9609982522200229 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى قم 
تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف 10 روز پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى را 
دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى 
نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شــد.قم خيابان جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع 

شوراى حل اختالف طبقه زيرزمين شعبه22
مسئول دفترشعبه 22 حقوقى شوراى حل شهرستان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره درخواســت : 9610462523300107 شــماره پرونده :9609982523300600 خواهان:على 
بيات عباســى  خوانده: شــايان لكزيان خواسته : اســترداد پالك درتاريخ 96/8/17 خواهان فوق دادخواستى به 
طرفيت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 33حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان قم تقديم كه به 
شماره 960606 ثبت و براى روز 96/10/24 ساعت 11 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم 

خواهد نمود. 
دفتر شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012001660 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
داود شايسته فر فرزند رستم به شماره شناسنامه 4600010248 در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
بــه مســاحت  35/75 متــر مربع پالك  6286 فرعى از 10- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پــالك 6286 فرعى از 
10- اصلى قطعه واقع در گرمســار خريدارى از مالك رســمى ليدا باقرى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف : 736
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/8/23 -تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/9/7                              

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى تجديد وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
كالســه پرونده:960158- وقت رسيدگى: روز دوشنبه مورخ 96/8/29 ساعت 17/00- خواهان: نادره 
ميرابيان ، خوانده: ســميه مالمون ، خواسته: مطالبه وجه ، خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف سمنان 
شعبه سوم نموده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا 
به تجويز ماده 73 قانون  آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف فوق الذكر واقع در بلوار هفده شهريور نبش 
ميدان شــهيد همتى شوراى حل اختالف ســمنان مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى 

و تصميم قطعى اتخاذ خواهد نمود. 
 دبيرخانه شعبه سوم شوراى حل اختالف سمنان

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 139660316009000238 مورخ 1396/4/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنقر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى سعيد حيدرى فرزند على محمد بشماره شناسنامه 23 صادره از سنقر در ششدانگ يك 
قطعه زمين و بناى احداثى در آن به مساحت 83 مترمربع در قسمتى از پالك 2221 اصلى واقع در سنقر شهرك 
شهداء كوه كارگر خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن بنى عامريان ،على اكبر بنى عامريان ، هاجر سلطان حريرى و 
غيره 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 
بــه مــدت دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/23 – تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 96/9/8- م الف/6/19
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر – محمد ابراهيم بشيرى

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9600529 وفق ماده 18 آيين نامه اجرا
آقــاى علــى اكبر يعقوبيان ســاكن كرج ســه راه گوهردشــت به طرف 
گوهردشــت اول ســه باندى خيابان ابوريحان 1 پالك 31- بدينوسيله به 
آقاى على اكبر يعقوبيان بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش مامور 
ابــالغ آدرس فوق شــناخته نگرديده ابــالغ ميگردد كه برابر راى شــماره 
77/96/98 مــورخ 1396/2/9 بيــن شــما و شــهردارى منطقه 8 مبلغ 
218/200/200 ريال بدهكار مى باشــيد كه بر اثــر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه 
صادر و به كالســه فوق در اين اجرا مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرا به شــما ابالغ مى گردد پس از ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى 
اجرائيه ابالغ شده محسوب و فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 
منتشــر ميگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و 
در غير اينصورت پس از گذشت مدت مذكور نيم عشر دولتى تعلق ميگيرد 
و بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب 

خواهد شد. م الف/96/8197
معاون اداره اجراى ثبت كرج - قاسمى

دادنامه
شماره پرونده: 49/96- شماره دادنامه: 436/96- تاريخ رسيدگى:- ، بتاريخ 96/5/7 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه چهارم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر 
قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم 
مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى وحيد  غزال فرزند على محمد بطرفيت آقاى رضا بختيارى 
فرزند وجيه اله به خواســته مطالبه وجه ســه فقره چك هاى 726896 مورخ 94/8/30 به مبلغ 25/000/000 
ريــال و چك شــماره 726900 مــورخ 94/11/25 به مبلــغ 50/000/000 ريال و چك شــماره 726899 مورخ 
94/11/15بانــك تجارت به مبلــغ 50/000/000 ريال جمعا به مبلغ 125/000/000 ريال با احتســاب هزينه 
دادرســى و تاخير تاديه از تاريخ صدور لغايت اجراى حكم تقديمى از ناحيه خواهان داللت بر اســتقرار دين بعنوان 
خواسته بر عهده خوانده داشته و وصول مدارك نزد خواهان داللت بر بقاى دين را دارد و لذا چون خوانده دفاعى 
موثرى نداشته و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه نكرده است لذا دعوى خواهان ثابت تلقى مستندا به ماده 
310 قانون تجارت و مواد 519 و 522 آيين دادرسى مدنى راى به محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و 
نيز ســاير خســارات مذكور در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهى مى باشد. 
قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: 48/96- شماره دادنامه: 435/96- تاريخ رسيدگى:- ، بتاريخ 96/5/2 در وقت فوق العاده 
جلســه شعبه چهارم شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت 
نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميــم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى وحيد  غزال فرزنــد على محمد بطرفيت آقاى 
شــعبانعلى بختيارى به خواســته مطالبه وجه يك فقره چك هاى 985676 مورخ 95/11/12 بانك رفاه كارگران به 
مبلغ 32/000/000 ريال با احتســاب هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ صدور لغايت اجراى حكم تقديمى از 
ناحيه خواهان داللت بر استقرار دين بعنوان خواسته بر عهده خوانده داشته و وصول مدارك نزد خواهان داللت بر 
بقاى دين را دارد و لذا چون خوانده براى دفاع حاضر نشــده و دليلى بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه نكرده اســت 
لذا دعوى خواهان ثابت تلقى مســتندا به ماده 310 قانون تجارت و مواد 519 و 522 آيين دادرســى مدنى راى به 
محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و نيز ساير خسارات مذكور در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى 

صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى مى باشد. 
قاضى شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609986170100086 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان مسجد 
ســليمان تصميم نهايى شــماره 9609976170100732- خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم فاطمه اميرى 
فرزند عباس به نشــانى خوزســتان اهواز اهواز كيانپارس نبش خ 17 غربى مجتمع دانش ط 6 واحد 1- خواندگان: 
1- آقاى محمدرضا نورزاده به نشــانى خوزســتان مسجد ســليمان خ آزادى جنب بانك سپه 2- آقاى بابك شفيعى 
به نشــانى خوزســتان مسجد سليمان 8 بنگله روبروى اداره عشــاير داروخانه دامپزشكى 3- آقاى احمد قمچيلى با 
وكالت آقاى مسعود حفيظى فرزند تيمور به نشانى خوزستان مسجد سليمان مسجد سليمان خ آزادى كوچه پزشكان 
، خواســته: مطالبه (راى دادگاه) در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد به مديريت شــعب اســتان خوزستان با وكالت 
خانم فاطمه اميرى فرزند عباس بطرفيت آقايان 1- احمد قمچيلى فرزند محمود با وكالت آتى مســعود حفيظى 2- 
بابك شــفيعى فرزند حبيب اله 3- محمدرضا نورزاده فرزند حياتقلى بخواســته الــزام خواندگان به پرداخت مبلغ 
3/250/000/000 ريال بابت يك فقره چك با احتســاب خســارت ناشــى از تاخير تاديه ، خسارت دادرسى و حق 
الوكاله وكيل بشرح دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى تصوير مصدق چك ، گواهينامه عدم پرداخت از بانك 
محــال عليــه تصوير قرارداد فروش اقســاطى به امضاء ضامنين خواندگان رديــف 2 و 3 و با اين توضيحات خوانده 
رديــف اول صادر كننده چك شــماره 547889 عهده بانــك انصار به موكل مبلــغ 3/250/000/000 ريال كه با 
مراجعه به بانك ســازى نشــد اقدام به صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه گرديده و خواندگان رديف 
2 و 3 ضامنين خوانده رديف در ذيل قرار داد فروش اقســاطى بوده كه با توجه به مدارك اســتنادى درخواســت 
صدور حكم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنى اصل خواسته و تاخير تاديه و ساير خساراتهاى جانبى گرديدند 
وكيل خوانده رديف اول نيز دفاع متناســبى از موكل خود ننموده و اليحه اى نيز ارســال نداشته خوانده رديف دوم 
هم عليرغم ابالغ وقت در جلســه حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال ننموده اســت خوانده رديف سوم با توجه به 
اينكه مجهول المكان بوده از طريق جرايد رسمى احضار و تا روز جلسه دادگاه مورخ 96/6/4 جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــعبه مراجعه ننموده و اليحه اى نيز ارســال نداشــته اســت عليهذا دادگاه با 
عنايت و نگرش به جميع محتويات پرونده استماع اظهارات وكيل خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه دادگاه 
و اينكه نســبت به دعوى مطروحه و مســتندات آن دفاع و يا تكذيبى بعمل نياورده و دليلى نيز بر پرداخت بدهى و 
برائت ذمه خويش ارائه ننموده اند مالحظه تصوير مصدق چك صادره گواهينامه عدم پرداخت از بانك محال عليه 
و اينكــه اســناد تجارى مانند چــك در يد دارنده ظهور در اشــتغال ذمه صادر كننــده دارد دادگاه با توجه به جهات 
معروفه دعوى خواهان و وكيل نامبرده را مقرون به صحت تشــخيص وارد و ثابت دانســته و مستندا بمواد 5 و10 
قانون مدنى و مواد 311و312و402و403و404 قانون تجارت و همچنين ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانكها 
مصوب 1368 و مواد 515و519و522 آئين دادرســى مدنى حكم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنى به مبلغ 
3/250/000/000 ريال بابت اصل خواســته و تاخير تاديه با توجه به ماده 6 قرار داد فروش اقساطى تنظيمى و 
نحوه محاسبه آن با توجه به زمان تاخير در مورد پنج بند از ماده فوق و هزينه دادرسى و حق الوكاله در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد راى صادره نسبت به خواندگان رديف هاى 1و2و3 غيابى محسوب و ظرف مهلت بيست روز 
پــس از ابــالغ قابل واخواهى در همين دادگاه ســپس قابل تجديدنظر در يكى از محاكم محترم تجديدنظر اســتان 

خوزستان خواهد بود. م الف/17/249
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مسجد سليمان

دادنامه
شماره دادنامه: 247- شماره پرونده:96/ش184/4- تاريخ تنظيم: 96/8/2- خواهان: على كرمى بنشانى 
رودهن خيابان امامت امامت 12 پالك 14 واحد 4- خوانده: منوچهر صادقى بنشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه 
طلب ، گردشكار: شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند سبحان به 
شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) پيرامون دادخواست آقاى على كرمى فرزند مطلب مقيم 
رودهن به طرفيت منوچهر صادقى فرزند يداله مقيم مجهول المكان به خواسته مطالبه طلب معادل 16/000/000 
ريال به موجب يك فقره چك تحت سريال 33308/069801 به سررسيد 96/5/25 به انضمام تاخير تاديه و كليه 
خسارات دادرسى با نگرش به تصوير گواهينامه عدم پرداخت  در يد خواهان نظر به اينكه خوانده مجهول المكان 
بودن و شــناخته نشــدن آدرس و اقامتگاه آن وقت رسيدگى يك نوبت آگهى گرديده عليرغم ابالغ قانونى روزنامه 
سياست روز در جلسه رسيدگى حاضر نشده و پيرامون دعوى مطروحه دفاعى به عمل نياورده است جملگى داللت بر 
بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده به ميزان خواسته دانسته و باستناد به ماده 310و313 به قانون تجارت چك و ماده 
12 الحاقى قانون چك و برگرفته از مواد 198و515و519و522 قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 1397 ميزان 
خواسته وارد و ثابت و حكم بر محكوميت مشاراليه به پرداخت 16/000/000 ريال بابت يك فقره چك مورد دعوى 
به انضمام خســارات تاخير تاديه از تاريخ سررســيد و همچنين هزينه دادرسى طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى است و در بازه بيست روز پس از ابالغ به خوانده قابل واخواهى در همين شعبه و 

پس از آن مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى بخش رودهن مى باشد. م الف/4690
 قاضى شعبه چهارم مجتمع شوراى حل اختالف رودهن

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: ليال فرهادنيا به وكالت از آرمين اله يارى ، شغل وكيل ، به نشانى قروه خيابان شريعتى 
مجتمع باران طبقه 3 واحد 3- مشخصات محكوم عليه: فرشيد وكيلى فرزند محمد ، شغل كاسب ، مجهول المكان ، 
محكوم به: بموجب دادنامه شماره 385 مورخ 95/8/15 شوراى حل اختالف شعبه ششم كه وفق دادنامه شماره - 
شعبه -  دادگاه تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/600/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
94/10/15 لغايت يوم الوصول و حق الوكاله به مبلغ 2/000/000 ريال در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر 
دولتى در حق صندوق دولت گرديد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/568
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف قروه

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (تجديد نوبت اول)
بــه موجــب پرونــده اجرايى كالســه 960271 آقاى امير منتشــلو فرزند فضلعلى محكوم بــه پرداخت مبلغ 
157444037 ريــال بابت اصل خواســته بعنوان محكــوم به در حق آقاى ميثم قزوينــه و همچنين پرداخت مبلغ 
7872201 ريــال بعنوان نيم عشــر دولتى محكوم گرديد لذا محكوم له يك قطعه زمين با كاربرى مســكونى را به 
مســاحت 170/17 مترمربع بشرح نظريه كارشناســى  ذيل نموده است. 1- ملك مورد دعوى ششدانگ يك قطعه 
زمين مسكونى داراى پالك 2583 فرعى از باقيمانده 22 فرعى از 44 اصلى مى باشد 2- حدود اربعه ملك عبارت 
است از شماال 7 متر پى است به كوچه شرقا بطول 20 متر متر پى است به باقيمانده 22 فرعى از 44 اصلى جنوبا 
بطول 8/30 متر پى است به باقيمانده 22 فرعى از 44 اصلى مذكور كه راه عبور طرح در اين حد است غربا اول به 
طول 18 دوم پخى است بطول 2/80 متر پى است به خيابان مرقوم بوده است. 4- بهاى ششدانگ عرصه و اعيان با 
توجه به موقعيت و كيفيت به مبلغ 420000000 ريال برآورد. نظريه كارشناسى فوق الذكر به اصحاب پرونده ابالغ 
و از هرگونه اعتراض موثرى مصون باقى ماند حال در اجراى مادتين 119 و 134 قانون اجراى احكام مدنى جلسه 
مزايده ملك راس ساعت 10 الى 12 ظهر مورخه 1396/09/12 در محل اجراى احكام مدنى اين دادگسترى و از 
قيمت فوق به عنوان قيمت پايه آغاز خواهد شد و هر كس باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده شناخته خواهد 
شد و از او فى المجلس 10 درصد قيمت پيشنهادى اخذ و مابقى آن نيز مى بايست ظرف مهلت يك ماه پرداخت شود 

در غير اين صورت مبلغ پيش پرداخت به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. م الف/563
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى شوراهاى حل اختالف قروه

متن آگهى
شــماره پرونــده: 139504032048000150/1- شــماره بايگانى پرونده: 9500152- شــماره ابالغيه: 
139605132048000455- بدينوسيله مستند به پرونده اجرايى تحت كالسه 9500152 له بانك مهر اقتصاد 
و در اجراى ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا به خانم صبريه ظاهرى فرزند قربانعلى به شماره 
ملى 3801540936 و تاريخ تولد 1362/6/10 كه برابر گزارش مامور ابالغ امكان ابالغ اجرائيه در اقامتگاه شما 
ميسر نبوده و متعهد له نيز قادر به تعيين اقامتگاه شما نبوده ابالغ مى گردد طبق گزارش وارده 48000758 مورخ 
96/5/25 كارشــناس رسمى دادگســترى پالك ثبتى 9597 فرعى از 63 اصلى قروه واقع در بخش 5 اسفند آباد 
كردستان ملكى آقاى حسين معتمدى مورد وثيقه سند رهنى شماره 6867 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 
106 شهر قروه استان كردستان به مبلغ 902/800/000 ريال ارزيابى گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك 
مذكور معترض مى باشيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روزاز تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى 
دســتمزد هيئت كارشناسى تجديدنظر به مبلغ 6/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد (شماره حساب 
0109259349002 نــزد بانك ملى ايران شــعبه قروه) ضمنا به اعتراضى كــه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى 

دستمزد كارشناسى تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. م الف/564
رئيس واحد اجراى اسناد رسمى قروه

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد حسن جنانى داراي شماره شناسنامه 82 به شرح دادخواست به كالسه 987 اين دادگاه درخواست 
گواهــي حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زرى ك كاوند به شــماره شناســنامه 439 در تاريخ 
1395/3/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد 
حســن جنانى به ش ش 82 فرزند متوفى 2- پرى جنانى به ش ش 295 فرزند متوفى3- ناهيد جنانى به ش ش 
239 فرزند متوفى 4- فاطمه جنانى به ش ش 196 فرزند متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور 
در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: اســماعيل جعفرى فرزند عزيزاله به نشانى كاشان راوند شهرك آزادگان 
ك اسوه پ 92 درب كرم رنگ ، مشخصات محكوم عليه محكوم عليهم: سيد حسين ميرى قمصرى مجهول المكان ، 
مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له / محكوم عليه ، حميدرضا نجارزاده آرانى به نشانى آران و بيدگل 
ناحيه مقاومت بســيج ســپاه آران و بيدگل نماينده حقوقى اسماعيل جعفرى ، احسان بانويى آرانى به نشانى آران و 
بيدگل ناحيه مقاومت بســيج ســپاه آران و بيدگل نماينده حقوقى اسماعيل جعفرى ، محكوم به: بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9610093657601677 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973657600053 
محكــوم عليه محكوم اســت بــه 1- پرداخت مبلــغ 840000000 ريال بعنوان اصل خواســته بانضمام خســارت 
تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد چك هاى مورخــه 93/8/5 و 93/9/5 و 93/10/5 و 93/11/5 هر يك به مبلغ 
150000000 ريال و مورخه 93/12/5 به مبلغ 200000000 ريال و مورخه 93/10/28 به مبلغ 40000000 
ريال تا زمان پرداخت وجه آنها بر اســاس شــاخص بانك مركزى و نيز پرداخت مبلغ 27990000 ريال بابت هزينه 
دادرسى در حق محكوم له 2- پرداخت هزينه اجرايى در حق دولت ضمنا راى صادره غيابى و رعايت تبصره 2 ماده 
306 ق ا د م ضرورى است. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988315200285 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
حامد محمدى كاوه موجب شكايت مصطفى الياسى ده نوى و غيره به اتهام حمل پران غير مجاز و قدرتنمايى با سالح 
گرم و اخالل در نظم عمومى از طريق تيراندازى و تخريب عمدى تحت تعقيب قرار دارند 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 كثيراالنتشار آگهى و متهم ظرف مهلت يكماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم 

الزم گرفته خواهد شد. م الف/864
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 616 آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 1392/12/4 آقاى مســعود 
فارغــى فرزند رضا در پرونده كالســه 9609988321400181/ش2 به اتهام نگهدارى و عرصه داروى غيرمجاز 
تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى 1396/9/26 ساعت 9 صبح با 
در دست داشتن كارت ملى و شماره پرونده مذكور خود در موعد مقرر به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه 

معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شما غياباً اتخاذ تصميم قضايى خواهد كرد. م الف/1673
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايتى بر عليه محمد ســليمى فر فرزند حميد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988322400346 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1396/10/17 ســاعت 08/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يكماه 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/1674
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت حسن صادقى بر عليه حسين اميرى به اتهام سرقت از منزل در شب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609988315200209 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/10/12 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يكماه 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/1675
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

متن آگهى
خواهان آقاى فرهاد مهرى هرسينى فرزند عزيز با وكالت خانم الهام سهيلى دادخواستى به طرفيت خواندگاه 
شهناز باقرى ياريجانى ، سبز كرم پيرى ، آنيا پيرى  ، متينه پيرى ، پيمان پيرى به خواسته الزام به تنظيم سندر سمى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه هشتم دادگاه عمومى (حقوقى) 
كرمانشــاه – بلوار بنت الهدى – دادگسترى كل استان كرمانشاه ارجاع و به كالسه 960460 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن مورخ 96/9/25 ســاعت 11 تعيين شــده اســت به علتى مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را  دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه 8 دادگاه عمومى (حقوقى) كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 616 آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى و انقالب مصوب 1392/12/4 خانم حميرا غفار 
زاده روشــنى فرزند على اصغر در پرونده كالســه 9409988315500507/ش2 به اتهام توهين به مقام معظم 
رهبرى و تبليغ عليه نظام جهورى اسالمى ايران تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ ميگردد كه در 
وقت رســيدگى 1396/10/5 ساعت 9 صبح با در دســت داشتن كارت ملى و شماره پرونده مذكور خود در موعد 
مقرر به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شما غياباً 

اتخاذ تصميم قضايى خواهد كرد. م الف/1677
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
به موجب پرونده كالسه 960492 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب ديلم آقاى جواد جوكار فرزند 
خسرو به اتهام ترك نفقه همسر و فرزندانش موضوع شكايت خانم رقيه غالميان فرزند على تحت تعقيب ميباشد 
كه بعلت عدم شناسايى نامبرده در نشانى اعالمى و عدم امكان ابالغ احضاريه به طريق ديگر و در راستاى اعمال ماده 
174 قانون  آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا نامبرده ظرف يك 
ماه از تاريخ نشر آگهى در اين دادسرا حاضر و پيرامون اتهام منتسبه از خود دفاع نمايد بديهى است در صورت عدم 
حضور دادسرا وفق مقررات اتخاذ تصميم مى نمايد ضمنا در راستاى ماده 190 قانون آيين دادرسى كيفرى نامبرده 

يك نفر وكيل دادگسترى نيز مى توانند همراه خود داشته باشد. م الف/144
داديار شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب ديلم

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســاالر اصالت زاده فرزند سهراب به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9609987430300681 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سهراب پرهود فرزند عوض در اقامتگاه دائمى خود مورخه 1356 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن عبارتند از: 1- رســتم اصالت زاده فرزند ســهراب به ش ش 552 فرزند متوفى 2- ساالر اصالت زاده فرزند 
ســهراب به ش ش 376 فرزند متوفى 3- مهراب پرهود فرزند ســهراب به ش ش 374 فرزند متوفى 4- جواد 
اصالت زاده فرزند ســهراب به ش ش 375 فرزند متوفى 5- ســرخاب اصالت زاده فرزند سهراب به ش ش 580 
فرزند متوفى 6- حليمه صبيحى مقدم فرزند سهراب به ش ش 881 فرزند متوفى 7- زينب پرهود فرزند سهراب 
به ش ش 560 فرزند متوفى 8- صاحب جان پرهود فرزند سهراب به ش ش 562 فرزند متوفى 9- آنى اصالت 
زاده فرزند سهراب به ش ش 579 فرزند متوفى 10- همه جان پرهود فرزند سهراب به ش ش 10 فرزند متوفى 
11- ســلب ناز اصالت زاده فرزند ســهراب به ش ش 582  فرزند متوفى 12- ماهى جان پرهود فرزند كوهيار به 
ش ش 67 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى محسن شهريارى فرزند محمدتقى
خواهان آقاى ابوالقاســم پناهى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محسن شــهريارى به خواسته الزام به 
فك پالك موتورســيكلت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980250100395 شعبه 
اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان شهررى ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/2  ساعت 10/00 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 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/4826
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه به محكوم عليه عباس توكلى
پيرو آگهى مندرج در روزنامه بدينوســيله به شــما ابالغ مى گردد كه به موجب اجراييه اصدارى از شعبه اول 
حقوقى دادگســترى شهررى به شماره 950426 و دادنامه شماره 9660233 محكوميد به پرداخت مبلغ بيست و 
پنج ميليون و هفتصد و نود هزار و هشتاد و دو تومان به انضمام خسارت تاخير مبلغ فوق از تاريخ تقديم دادخواست 
95/6/23 لغايت اجراى حكم از سوى اجرا حسب نرخ تورم اعالم بانك مركزى محاسبه مى گردد و پرداخت هزينه 
دادرسى به مبلغ 644/752 تومان و حق الوكاله وكيل به مبلغ 738/961 تومان در حق خواهان عليرضا شيرازى و 
پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا نسبت به اجراى مفاد اجراييه ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار 

آگهى اقدام نماييد در غير اين صورت وفق مقررات اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.م الف/4827
 مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ مفاد اجرائيه به محكوم عليه مرتضى سعدى
پيرو آگهى مندرج در روزنامه بدينوســيله به شــما ابالغ مى گردد كه به موجب اجراييه اصدارى از شعبه اول 
حقوقى دادگسترى شهررى به شماره 960283 و دادنامه شماره 960524 محكوميد به حضور در ادارات راهنمايى 
و رانندگى و فك پالك از خودرو به شماره انتظامى ايران 33-152و13 در حق محكوم له ابراهيم عباسى جوزدانى 
و پرداخت نيم عشر دولتى به مبلغ 1/800/00 ريال در حق صندوق دولت لذا نسبت به اجراى مفاد اجراييه ظرف 
مهلــت ده روز از تاريخ انتشــار آگهى اقدام نماييد در غير اين صورت وفق مقــررات اقدام قانونى به عمل خواهد 

آمد.م الف/4828
 مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به على شكارچى
 كالســه پرونده: 727/3/95 و 866/3/95، وقت رسيدگى: 96/10/12 ساعت 9 صبح، خواهانها: شيرين 
بهرامى و فاطمه رحيمى خوانده: على شــكارچى ، خواسته: ابطال سند به شــماره 5065 مورخ 92/4/19 ، خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم دادگاه حقوقى شهررى ارجاع گرديده 
و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا به وسيله آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/4829
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان رى

گواهى
ش بايگانى شعبه:961299 بدين وسيله  گواهى مى شود آقاى سيد احمد اسداله زاده بهنميرى ف سيدزين 
العابديــن شــكايتى مبنى بر مفقودى كارت هوشــمند ناوگان حمــل و نقل(اتومبيل به شــماره انتظامى 558ع18-

ايران62) در اين شعبه مطرح نموده كه به  كالسه فوق ثبت گرديد.اين گواهى بنا به درخواست نامبرده صادر شده 
و ارزش ديگرى ندارد.م/الف

داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب بابلسر-عابد پورعابدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به على عبدالحسينى
 كالسه پرونده: 273/3/96، وقت رسيدگى: 96/10/5 ساعت 11 صبح، خواهان: سعيد ميرزائى، خوانده: 
على عبدالحسينى ، خواسته: مطالبه خسارت ، خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه سوم دادگاه حقوقى شهررى ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود. تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم 

رساند چنانچه بعدا به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/4830
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقى شهرستان رى

آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم قربان زاده ســوركى ش ش 2706 به شــرح دادخواست به كالســه 6/738/96 از اين شورا  
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن قربان زاده سوركى ش ش 655 در 
تاريخ 94/8/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مارى 
توكلى وليك چالى ف دوســتعلى ش ش 1301 همســر متوفى2-محمود قربان زاده ش ش 485   3-محمد قربان 
زاده سوركى ش ش 161   4-احمد قربان زاده سوركى ش ش 1028   5-زينب قربان زاده سوركى ش ش 708   
6-ابراهيم قربان زاده ســوركى ش ش 2706 همگى نام پدر: حســن –فرزندان متوفى.اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
آقاجانى-رييس شعبه ششم شوراى حل اختالف قائم شهر

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونــده كالســه 950243/ اجراييه محكوم عليه آقاى عزيزاله نيرى آهنگر محكــوم گرديده به پرداخت 
3,191,177,588 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه در حق 
محكوم له آقاى محمودعلى بيك زاده آهنگر با وكالت آقاى مهدى شوقى نژاد و نيز پرداخت 25,000,000 ريال نيم 
عشر دولتى كه محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به يك قطعه زمين جنگلى و جلگه اى به مساحت 36000مترمربع 
مشتمل بر يك دستگاه ساختمان سرايدارى به مساحت 91/20 مترمربع با قدمت 20 سال و يك انبارى به مساحت 
20/40مترمربع واقع در عباس آباد،اســبچين نرسيده به خشكال جنب مرغدارى را تعرفه نموده كه بناهاى مذكور 
فاقد مجوز ســاخت،فاقدآب لوله كشــى و گاز بوده و تنها داراى كنتور برق مى باشــد . در حدود 3000مترمربع از 
زمين تعرفه شــده به كاشــت درختان كيوى و مابقى كشــت برنج اختصاص داده شــده است كه باتوجه به جنگلى و 
جلگه اى بودن ملك كه غيرقابل تفكيك و تغيير كاربرى مى باشــد كارشناســان متتخــب دادگاه ارزش هرمترمربع 
زميــن مذكور 300,000 ريال جمعــا 10,800,000,000 ريال و ارزش اعيانى جمعا مبلغ 446,400,000 ريال و در 
كل مبلغ 11,246,400,000ريال برآورد قيمت نموده اند.اين اجرا در نظر دارد به تاريخ 96/9/18 روز شــنبه از 
ساعت 10-9 صبح اموال توقيفى را از طريق مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد به 
فروش رساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد. متقاضيان 
محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از قطعه زمين توقيفى به دفتر اجراى احكام دادگسترى  

عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد- امير ناجى

دادنامه
پرونــده:9609981228900031 شــاكى: احمــد حســن نژادعمرانــى ف قلــى بــا وكالــت حســن غالمى 
روكــش ف حســين متهــم: ليلــى كاظمــى ف مســلم اتهام:تصــرف عدوانــى رأى دادگاه:بــه موجب كيفرخواســت 
9610431228200808-96/6/26 صــادره از ســوى دادســراى محمودآباد متهم ليــال كاظمى(متوارى و فاقد 
مشخصات ديگر در پرونده) به اتهام تصرف عدوانى مقدار مساحت دويست مترمربع از ملك شاكى در كلوده تحت 
تعقيب قرار گرفته كه باتوجه به شــكايت آقاى غالمى به وكالت از آقاى احمد حســن نژادعمرانى تصوير مبايعه نامه 
عادى ، گزارش مورخ 95/12/4 مرجع انتظامى و ترسيم كروكى و عدم حضور متهم با وصف انتشار آگهى در جرايد، 
بزهكارى اش محرز و دادگاه به استناد ماده 690 ق مجازات اسالمى وى را عالوه بر رفع تصرف و اعاده به وضع به 
حال سابق به تحمل يكصدروز حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-سيدحمزه حسينى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى 
توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به سيده آزيتا هاشمى ف سيدذكريا ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى 
به اتهام وى داير بر توهين و فحاشى از طريق پيامك موضوع كالسه 960641د1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين 
دادرســى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
دادستان دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

اجراييه
ش پ:5/95/976 محكوم له: على اكبر طالبى ديزجى با وكالت روح ا... براتى محكوم عليه:حبيب ا.. يازرلو-
مجهول المكان به موجب رأى شماره 135-96/3/4 شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت دويست ميليون ريال بابت اصل خواسته و 5,820,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت قانونى و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت.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
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف آمل

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى 
برابر راى شماره 13966032700600233 مورخه 96/7/10  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرســتان طارم تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى على محمدى فرزند  قلعلى به شماره شناسنامه 2645 صادره از زنجان به شماره ملى 5399276933 
در ششــدانگ يكباب عمارت به مســاحت334،19 متر مربع پالك 2000فرعى مفروض  و مجزى شده از پالك 146 
–اصلى واقع در شــهر آببر انتقال مع الواســطه از مالك رسمى نبى شفيعى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود .در صورتيكه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند در شهر ها از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق آگهى 
در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحويل نمايند .بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول 96/08/23- تاريخ انتشار نوبت دوم 96/09/08
رييس ثبت طارم -سيد موسى الرضا شفيعى

متن آگهى 
احتراما به پيوست يك برگ آگاهى دعوت به رسيدگى در پرونده كالسه 960202 به واسطه مجهول المكان 
بودن خوانده انور فاتحى فرزند محمد جهت چاپ و نشــر در يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار بحضور ارسال 
مى گردد شايسته است ضمن اقدام نسخه اى از روزنامه مورد نظر را به وقت رسيدگى 96/10/2 ساعت 10:30 

اين دادگاه ارسال نماييد. م/الف: 425 
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