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آگهى حصر وراثت
آقاى داريوش كيميا ف حســن به شرح  درخواســتى كه به شماره 5/96/467 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان حسن كيميا ف على ش ش 6707 
صادره بهشــهر در تاريخ 96/8/27 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-داريوش ش ش 54 متولد 1342   2-مصطفى ش ش 325 متولد 1336   3-ابراهيم 
ش ش 703 متولــد 1328   4-مرضيــه ش ش 326 متولد 1336   5-نســرين ش ش 619 متولد1338 
همگى كيميا  نام پدر:حسن-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 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/الف96/20/6252
رييس شعبه پنجم شوراى حل اختالف دادگسترى بهشهر

آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه مرادمند ف روح اله به شرح درخواستى كه به شماره 2/96/438 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان روح اله مرادمند ف حبيب اله ش 
ش 613 صادره گرگان متولد 1308 در تاريخ 96/8/25 در شهرســتان بهشــهر  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-معصومه نجار ف رمضانعلى ش ش 105 متولد 1301 همســر 
متوفى2-حبيب اله ش ش 943 متولد 1337   3-زهرا ش ش 761 متولد1341   4-فاطمه ش ش 524 
متولد 1339   4-عباسعلى ش ش 76 متولد 1336   6-مريم ش ش 19 متولد 1346 همگى مرادمند   نام 
پدر: روح اله –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا 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/الف96/20/6258
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بهشهر-عبدالحميد ابراهيمى

آگهى حصر وراثت 
آقاى حسن عموزاد خليلى ف محمد به شرح درخواستى كه به شماره 1/96/536 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمد عموزاد خليلى ف حيدرقلى 
ش ش 75 صادره بهشهر در تاريخ 96/10/2 در شهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-زليخا رنجبر ف حســن رضا ش ش 1 متولد 1327 همسر متوفى2-على ايزدى 
خليلــى ف محمــد ش ش 731 متولد 1327 فرزند متوفى3-رقيه  ش ش 245 متولد 1350   4-ســكينه 
ش ش 425 متولــد 1352   5-خديجــه ش ش 837 متولــد 1356   6-ابراهيم ش ش 17 متولد 1359   
7-حســن ش ش 379 متولد 1361   8-مرتضــى ش ش 552 متولد 1363   9-محمدباقر ش ش 3095 
متولــد 1365   10-وحيــد ش ش 2170072721متولــد 1369 همگــى عموزاد خليلى   نــام پدر: محمد 
-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 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
شعبه اول شوراى حل اختالف  بهشهر

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى 
نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به سعيد نائيجى ف نصراله به اتهام تبانى براى بردن 
مــال غيــر و معرفى مال غير به عنوان مال خود براى تامين محكوم به موضوع پرونده كالســه 960214 و در 
اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار 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
دفتر شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد- عليزاده

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى 
نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به امين آزاد به اتهام توهين و تمرد به مامور دولت و 
صيد غيرمجاز موضوع پرونده كالسه 960828 اين شعبه و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار 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
منشى شعبه سوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد- قاسم عليزاده

آگهى وقت رسيدگى على مشهدى
خواهان مهدى عين اللهى دادخواستى به طرفيت خوانده على مشهدى به خواسته اثبات مالكيت و غيره 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981227300655 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد 
ثبت و وقت رسيدگى 96/12/9 ساعت 9 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از 
جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

دردادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى اور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

اجراييه 
ش بايگانى شــعبه:950611 محكوم له: بانك سپه مازندران به نمايندگى محمدتقى اندى –محمودآباد 
بانك ســپه شعبه محمودآباد محكوم عليهم:1-ابراهيم رستمى ف عباسعلى2-فريده شاه نظرى ف مسيح3-
فاطمه مســعودى ف نظام هرســه مجهول المكان** ســميرا محمديــان نماينده حقوقى بانك ســپه مازندران 
بــه  نمايندگــى محمدتقى انــدى  محكوم به: به موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره و شــماره 
دادنامــه مربوطه 9609971227300332 محكوم عليهم محكــوم اند به نحو تضامنى به پرداخت 1-مبلغ 
29,400,000 ريال اصل خواســته2-مبلغ 1,815,000 ريال هزينه دادرسى3-پر داخت وجه التزام مبلغى 
معادل 18درصد مانده بدهى براى هر ســال نســبت به بدهى مذكور از تاريخ 95/1/27 لغايت اجراى حكم 

موضوع ماده 5 قرارداد اوليه مارالذكر به نفع محكوم له .رأى صادره غيابى است.م/الف
مديردفتر شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-رمضان فرجى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شعبه:960827 حسب كيفرخواست صادره آقاى مهدى داودى با اتهام داير بر سرقت تحت 
پيگردمى باشد و چون مجهول المكان است لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى وقت رسيدگى از 
طريق انتشار آگهى به نامبرده موصوف  ابالغ مى گردد تا در جلسه دادگاه حاضر شود. نتيجه عدم حضور سبب 

اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى حصر وراثت
آقاى جالل محمدبيكى خورتابى ف على به شــرح درخواســتى كه به شماره 3/854/96 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زينب محمدبيكى ف جالل 
ش ش 5442 صادره رودســر در تاريخ 94/3/29 در شهرســتان رامســر  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :جالل محمدبيكى خورتابى ف علــى ش ش 75-پدر متوفى والغير، اينك 
شورا 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 سوم شوراى حل اختالف رامسر-سينا درويش

آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى نجف پور ش ش 287 به شرح دادخواست به كالسه 1805 از اين شورا درخواست صدور گواهى 
حصر وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان محمدحسن نجف پور ش ش 59 در تاريخ 1370/9/3در اقامتگاه 
دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-متقاضى –پسر متوفى2-شعبانعلى 
ش ش 193   2-علــى ش ش 238   3-يوســفعلى ش ش 194  همگــى نجــف پور  نام پدر: محمدحســن-صادره 
سارى-پسران متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 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
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد على ساداتى ش ش 1021 به شــرح دادخواست به كالسه 1813 از اين شورا درخواست صدور 
گواهى حصر وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان سيدعباس ســاداتى ش ش 652 در تاريخ 96/7/17 در 
اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-متقاضى –پسر متوفى2-
سيد يوسف ش ش 12   3-سيد محمود ش ش 1739   4-سيد قربان ش ش 531  همگى ساداتى  نام پدر:سيد 
عباس-صادره سارى-پسران متوفى  5-ربابه عالمه قاسمى ف محمدمهدى ش ش 821 صادره سارى-همسر متوفى 
والغير، اينك شورا 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 نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت
خانم رعنا كيه ش ش 574 به شرح دادخواست به كالسه 1779 از اين شورا درخواست صدور گواهى حصر 
وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان ســكينه كيه ش ش 1983 در تاريخ 96/7/1 در اقامتگاه دائمى خود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-متقاضى –دختر متوفى2-مريم كيه ش ش 
770 صادره فيروزكوه3-رقيه كيانى پور ش ش 970 صادره سارى4-گلى كيه ش ش 4 صادره فيروزكوه5-فاطمه 
كيانى پور ش ش 540 صادره سارى6-منيژه كيه ش ش 681 صادره فيروزكوه7-رمضان كيانى پور ش ش 923 
صادره سارى8-احســان كيانى پور ش ش 22 صادره ســارى 9-تقى كيانى ش ش 5 صادره فيروزكوه10-حسين 
كيانى پور ش ش 759 صادره سارى11-محمد كيانى ش ش 8 صادره فيروزكوه نام پدر همگى ابراهيم-فرزندان 
متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 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
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول 
در پرونــده اجرايــى 960093 له پدرام درواژه عليه جــواد آقانجاتى داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف مال 
و ارزيابى توســط هيأت پنج نفره كارشناسان گرديد با مشخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشنهادى 
به فروش مى رســد.مال مورد مزايده: ســه دانگ از شش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مساحت 1840 
مترمربع به شــماره پالك 165 فرعى از 121 اصلى بخش 3 حوزه ثبتى تنكابن در آدرس نشــتارود –كترا-بعد از 
شركت ميهن جنب مشاور امالك اسكان كه به نام جواد آقانجاتى سابقه ثبت دارد در سطح رقبه موصوف اعيانى شامل 
سالن سرپوشيده بلوكى و انبار و دفتر كار بوده كه قدمت آن باالى 25 سال مى باشدو قبال به عنوان كارخانه چوب 
برى مورد استفاده بوده است داراى انشعابات آب و برق و تلفن بوده و در بر جاده اصلى كترا مى باشد. از عرض ملك 
خطوط انتقال برق فشار متوسط عبور نموده است . باتوجه به  جميع مولفه هاى مثبت و موثر در قيمت گذارى ارزش 
كل عرصه به مبلغ 6,624,000,000 ريال و ارزش كل اعيان با  پروانه ســاختمان 1,650,000,000 و جمع عرصه 
و اعيانات 8,274,000,000 ريال مى باشد.بهاى سه دانگ مشاع متعلق به محكوم عليه 4,137,000,000 ريال مى 
باشد.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه و كسانى 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 
تاديــه مبلــغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. زمان 

مزاديه:دوشنبه 96/11/16 ساعت 12 ظهر-مكان مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا.م/الف
شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا صاحب پور به شــماره شناســنامه 8 به شــرح دادخواســت به كالســه 754/2/96 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شادروان معصومه مرشدى به شماره 
شناســنامه 3 در تاريــخ 82/4/12 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- على محمد صاحب پور فرزند رمضان به ش ش 1 صادره از دماوند همسر متوفى 2-امير 
صاحب پور فرزند على محمد به ش ش 619 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- ســعيد صاحب پور فرزند على 
محمد به ش ش 10 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- عليرضا صاحب پور فرزند على محمد به ش ش 8 صادره 
از دماوند فرزند متوفى 5- محبوبه صاحب پور فرزند على محمد به ش ش 11 صادره از دماوند فرزند متوفى 
. اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در 

غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4819
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم بهاره حيدرى به شــماره شناســنامه 57 به شــرح دادخواســت به كالســه 747/2/96 از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده اند كه شــادروان گل بهار عاشــورى به شــماره 
شناسنامه 10 در تاريخ 1392/3/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به: 1- احمد حيــدرى فرزند محمد به ش ش 393 صــادره از دماوند همســر متوفى 2- بهاره 
حيــدرى فرزنــد احمد به ش ش 57 صادره از دماوند فرزند متوفــى 3- فاطمه حيدرى فرزند احمد به ش ملى 
0430068972 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- فرشــته حيدرى فرزند احمد به ش ملى 0430128207 
صــادره از دماونــد فرزند متوفى 5- ناهيد حيدرى فرزند احمد بــه ش ملى 0439934435 صادره از دماوند 
فرزند متوفى  . اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4820
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانــم محبوبه طيبى به شــماره شناســنامه 3208  شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالسه 1919/ش/ك تقديم اين شــورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان شهربانو 
صفرقلى به شــماره شناســنامه 51 در تاريخ 1389/4/20 درگذشــته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 
1- هــادى طيبــى فرزند على ش ش 3161 متولد 1344 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 2-  مهدى طيبى 
فرزند على ش ش 233 متولد 1360 صادره از ســاران دماوند پســر متوفى 3- محبوبه طيبى فرزند على ش 
ش 3208 متولد 1346 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 4- آزاده طيبى فرزند على ش ش 8986 متولد 
1351 صادره از تهران دختر متوفى 5- منصوره طيبى فرزند على ش ش 3263 متولد 1348 صادره از كيالن 
دماونــد دختــر متوفى 6- آمنه طيبى فرزند على ش ش 30 متولد 1338 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى، 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در 

غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4821
رئيس شوراى حل اختالف شهر كيالن

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

برابر راى شــماره 139660326001001041 هيات اول/ دوم موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك همدان ناحيه يك تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ترك فرزند محمد حســين بشــماره شناســنامه 3860472585 صادره 
از صحنــه در يــك باب خانه به مســاحت 213/54 مترمربع قســمتى از پالك 13 اصلى حومه بخش ســه واقع 
در شــهرك وليعصر ايســتگاه پنجم كوچه چهل و يكم خريدار با واســطه از مالك رسمى خانم زهرا قربانى محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/10/18- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1396/11/4- م الف/4437
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك همدان

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى محســن آذرخش فرزند حاجى احدى از مالكين مشــاعى پــالك 1/985- اصلى واقع در بخش 
دو - سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 13049- ز مورخ 96/10/6 تقاضاى افراز سهمى خود 
را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و 
در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين 
مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخه 96/10/30 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: دوشنبه مورخه 96/10/18- م الف/2304
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
چــون خانــم معصومه حاتمى جاهد با تســليم دو برگ فرم فقدان ســند مالكيت كه امضاء شــهود را دفتر 
اســناد رسمى شماره 35 زابل به شــماره 139602152630000711-96/10/4 گواهى نموده است اعالم 
داشته كه سند مالكيت 222/3 سهم مشاع از 128/76 سهم ششدانگ هفت دربند دكان متصل به هم پالك 
3/270- اصلى واقع در بخش 5 سيستان ملكى معصومه حاتمى جاهد به شماره ثبت 1023 صفحه  313 دفتر 
جلد 7 كه ســند مالكيت بشــماره سريال بشماره 401353 بنام معصومه حاتمى جاهد صادر و تسليم گرديده و 
اعالم داشته كه بر اثر جابجائى مفقودگرديده لذا مراتب بموجب تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت آگهى ميشود كه هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند 
مالكيت و يا ســند معامله تســليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيد و يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى 

مبادرت خواهد نمود. تاريخ انتشار: روز دوشنبه 96/10/18- م الف/2311
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون آقاى ســيد جواد محمدى ايوبى با تســليم دو برگ فرم فقدان سند مالكيت كه امضاء شهود را دفتر 
اســناد رسمى شماره 13 زابل به شــماره 139602152631000968-96/10/7 گواهى نموده است اعالم 
داشته كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين پالك 897/1- اصلى واقع در بخش يك سيستان ملكى سيد 
جواد محمدى ايوبى به شماره ثبت 17119 صفحه  58 دفتر جلد 104 كه سند مالكيت بشماره سريال بشماره 
241103 بنام سيد جواد محمدى ايوبى صادر و تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر جابجائى مفقودگرديده 
لذا مراتب بموجب تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى ميشود كه هركسى نسبت به ملك 
مــورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مــدت ده روز از تاريخ 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه ســند مالكيت و يا ســند معامله تســليم نمايد 
چنانچــه ظرف مدت مقرر اعتراض نرســيد و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشــود اداره ثبت 
اسناد طبق مقررات به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى مبادرت خواهد نمود. تاريخ انتشار: 

روز دوشنبه 96/10/18- م الف/2312
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:662/4/96- وقت رسيدگى: در روز چهارشــنبه مورخ 96/12/2 ساعت 10/45 صبح 
حوزه 4 ، خواهان: حميدرضا كشــاورز بوكالت از عباســعلى صالحى ، خوانده: حســينعلى مالتى نيشكر ، خواسته: 
مطالبــه وجه چــك– خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه حل 
اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى الزم شــود فقط يك نوبت منتشــر و مدت آن خواهد بود. م 

الف/303010
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ دادنامه
وقــت رســيدگى:42 روز پس از انتشــارآگهى ،خواهان: حمزه قنبــر زهى فرزند عظيــم ، خوانده: آقايان 
1- حبيب اهللا شــه بخش فرزند نور محمد 2- ماه پرى شــه بخش فرزند فقير 3- عباس رحيمى فرزند محمد ، 
خواسته: الزام به تنظيم سند ، خواهان دادخواستى تسليم اين شورا نموده كه وقت رسيدگى تعيين شده و به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف مدت يكماه 
به شــعبه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رســيدگى حاضر شــود چنانچه بعدا ابالغى بوســيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م الف/3205
 مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 14 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى دعوت افراز
چون آقاى غالمعلى بندانى فرزند على اكبر احدى از مالكين مشاعى پالك 1118 فرعى از يك- اصلى واقع 
در بخش 2- سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 13431- ز مورخ 96/10/12 تقاضاى افراز 
سهمى خود را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره 
نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها 
مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از 
سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد 
تا در ساعت 8 صبح روز ... مورخه 96/10/25 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: مورخ 96/10/18- م الف/2372
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مجتبى شــهريارى فرزند محسن على داراى شناسنامه شماره 3660017833 بشرح دادخواست به 
كالســه 960496 از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محسن 
على شــهريارى بشناســنامه 6 در تاريــخ 96/9/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به 1- مجتبى شــهريارى فرزند محســن على به ش ملى 3660017833 پسر متوفى 
2- مرتضى شــهريارى فرزند محســن على به ش ش 11825 پســر متوفى 3- مصطفى شهريارى فرزند محسن 
علــى به ش ش 3660465275 پســر متوفى 4- كبرى شــهريارى فرزند محســن على بــه ش ش 410 دختر 
متوفى 5- فاطمه شــهريارى فرزند محســن على به ش ش 1381- 6- ليال شــهريارى فرزند محسن على به ش 
ش 565- م  7- سمانه شهريارى فرزند محسن على به ش ش 1818 دختر متوفى 8- ساجده شهريارى فرزند 
محسن على به ش ملى 3661022431 دختر متوفى 9- سكينه كلبعلى فرزند نبى به ش ش 91 همسر متوفى 
، متوفى وارث ديگرى ندارد، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2341
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى صادق نورمندى فرزند ابراهيم داراى شناســنامه شــماره 15506 بشــرح دادخواســت به كالســه 
960502 از ايــن دادگاه در خواســت گواهى حصر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم 
نورمنــدى بشناســنامه 596 در تاريــخ 96/10/1 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت به 1- صادق نورمنــدى فرزند ابراهيم بــه ش ش 15506 پســر متوفى 2- ناصر 
نورمندى فرزند ابراهيم به ش ش 131 پسر متوفى 3- منصور نورمندى فرزند ابراهيم به ش ش 408 پسر 
متوفــى 4- مهدى نورمندى فرزند ابراهيم به ش ش 1287 پســر متوفى 5- هــادى نورمندى فرزند ابراهيم 
بــه ش ش 4866 پســر متوفــى 6- طاهــره نورمندى فرزند ابراهيــم به ش ش 969 دختــر متوفى 7- طيبه 
نورمنــدى فرزند ابراهيم بــه ش ش 3660287237 دختر متوفى 8- زهرا نورمنــدى فرزند ابراهيم به ش 
ش 3660561861 دختر متوفى 9- شــهربانو نورمندى فرزند حســين به ش ش 791 همسر متوفى ، متوفى 
وارث ديگرى ندارد، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2342
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

متن آگهى اخطاريه طالق
آقاى مهدى كامليان فرزند محمد جهت اجراى صيغه طالق ليال مطهرى فرد فرزند احمد ظرف مدت يك هفته 

به دفتر طالق 15 شهرستان مراجعه بفرماييد.
 سردفتر ازدواج 2 و طالق 15 كاشان

آگهى ابالغ ودادخواست ضمائم به آقاى على كلينى وخانم اشرف ملتى مياب
خواهان آقاى وحيدخليلى دادخواســتى به طرفيت خواندگان على كلينى_اشرف ملتى مياب_على عزتى به 
خواســته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه9609982988100826ش
عبه1دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارستان ثبت ووقت رسيدگى مورخ1396/11/24ساعت9:30تعيين 
كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
على كلينى وخانم اشــرف ملتى مياب  ودرخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايدكثيراالنتشارآگهى 
مــى گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشــارآگهى بــه دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل 

خود،نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.
جــاده ساوه_كيلومتر25_نســيم شــهر_ميدان هفــت تير_ابتــداى بلوارخيرآباد_خيابــان دادگســترى_

دادگسترى شهرستان بهارستان
منشى دادگاه حقوقى شعبه1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حبيب كريم كشــته فرزند عباس داراى شناســنامه شــماره 2020 بشــرح دادخواســت به كالســه 
960486 از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حميده بازمانده 
ارباب بشناســنامه 1344 در تاريــخ 96/9/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- حبيب كريم كشته فرزند عباس به ش ش 2020 پسر متوفى 2- محمد كريم كشته 
فرزند عباس به ش ش 6 مواليد پســر متوفى 3- موســى كريم وند فرزند عباس به ش ش 16 پســر متوفى 
4- زهرا كريم كشــته فرزند عباس به ش ش 2468 دختر متوفى 5- فاطمه كريم كشــته فرزند عباس به ش 
ش 23 دختر متوفى 6- زينب كريم كشته فرزند عباس به ش ش 72 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/2337
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

دادنامه
پرونده كالســه 9609988323300290 شــعبه 105 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (105 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره ، شــاكى: خانم ليال اســالم جو فرزند على محمد به نشــانى كرمانشاه شهرك چمن 
كــوى 20 مترى پــالك 17- نماينده دادســتان ، متهمين: 1- آقاى آرش امينى قاقلســتانى فرزند ماشــااله به 
نشــانى (فعال در زندان مركزى) 2- آقاى اســفنديار رشــيدى فرزند ماشا اله به نشــانى متوراى ، اتهام ها: 1- 
ســرقت تعزيرى يك دستگاه زانتيا 2- تهيه وسايل ارتكاب جرم (سرقت) (راى دادگاه) به موجب كيفرخواست 
شــماره 7023-96 دادســتان محترم شهرستان كرمانشــاه آقايان 1- آرش امينى قاقلســتانى فرزند ماشااله 
2- اســفنديار رشيدى (متوارى) متهم هســتند به متهم رديف اول مباشرت در سرقت تعزيرى خودرو موضوع 
شــكايت خانم ليال اســالم جو و متهم رديف دوم متهم اســت به تهيه وسايل ارتكاب جرم موضوع گزارش مرجع 
انتظامى اين دادگاه با توجه به شــكايت بانوى شــاكيه گزارش مرجع انتظامى نحوه دســتگيرى متهم رديف اول 
و كشــف خودرو ســرقتى از مشــاراليه و اقرار نامبرده در اين دادگاه اتهام وارده را نســبت به ايشــان محرز و 
منتســب تشــخيص لذا به اســتناد به ماده 661 قانون تعزيرات مصوب 1375 متهم را به تحمل دو سال حبس 
و 74 ضربه شــالق و با توجه به اســترداد خودرو ســرقتى (خودرو زانتيا) رد مال منتفى اســت و راجع به متهم 
رديف دوم مبنى بر تهيه وســايل ارتكاب جرم نظر به اينكه دليل كافى دال بر انتســاب اتهام به ايشــان وجود 
ندارد بنابراين به استناد به ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 راى بر برائت صادر و اعالم مى 
گردد راى صادره حضورى و ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر اســتان 

كرمانشاه مى باشد.م الف/1990
 رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خاتون ملك ملك رئيســى فرزند امام بخش به شــرح دادخواست تقديمى 
ثبت شــده به كالســه 9609985457200325 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان داوود ملك رئيســى به شــماره ملــى 6450777796 به تاريــخ 1393/3/19 در 
اقامتــگاه دائمــى خود بدرود حياط گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به : 1- ملك خاتون ملك رئيســى 
فرزند امام بخش به ش ملى 6458750730 متولد 1329 جده پدرى متوفى 2- سليمان ملك رئيسى فرزند 
عبدالجليل به ش ملى 6450906529 متولد 1390 برادر متوفى 3- مصطفى ملك رئيسى فرزند عبدالجليل 
بــه ش ملــى 6450935571 متولد 1391 برادر متوفى 4- مريم ملك رئيســى فرزند عبدالجليل به ش ملى 
6450851155 متولــد 1388 خواهر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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/680
رئيس شعبه دو شوراى حل اختالف چابهار

آگهى مفقودى
جواز حمل اسلحه ساچمه زنى تك لول مدل چخماقى كاليبر 12 ساخت تركيه به شماره سالح 
 SN/11-1188 بنام احمد بذر افشان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. يزد

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى هاچ بك جك s5 مدل 95 به شماره انتظامى 177ط24- ايران 
93 و به شــماره موتور HFC4GA31DG0046694 و شماره شاسى NAKSHV319GB129234 به 

نام بهزاد رستمى حسن آباد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

مجــوز حمل ســالح (پروانه) و دفترچه مهمات اســلحه شــكارى ســاچمه زنى 5 تير نيمــه اتوماتيك 
كاليبر 12 ســاخت تركيه به شــماره اسحله 20361 به نام سيد محمد روزبه فرزند سيد حسن به شماره 

شناسنامه 901 و شماره ملى 4230553587 مفقود گرديده و از درجه اعتبار سقاط مى باشد. ياسوج

بــرگ ســبز (شناســنامه مالكيــت) خــودرو بــه شــماره 459ع12- ايــران 24 به شــماره شاســى 
37411155056868 و به شماره موتور 32291010022567 بنام عبدالنبى چنانه اى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اصل سند و برگ سبز سوارى پژو 405 رنگ بژ مدل 1383 به شماره شهربانى 132ب18- ايران 
63  و شــماره موتور 22568232785 و شماره شاسى 82031525 بنام حيدر على نجابتى مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز 

بــرگ ســبز (شناســنامه) و ســند كمپانى خــودرو ســوارى پــژو 405GLXI مــدل 90 به شــماره 
شاســى  شــماره  بــه  و   12490133593 موتــور  شــماره  بــه  و   49 ايــران  166ب11-  انتظامــى 
NAAM11CA4BE095689 به نام جمشــيد رفيعى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشد. 

ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى اشــكوريان داراى شناســنامه شــماره 0440466725 به شــرح دادخواست به كالسه 
96118814 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رسول 
اشكوريان به شناسنامه شماره 634 در تاريخ 96/7/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حيــن الفوت مرحوم منحصر اســت به: 1- معصومه مغة متولــد 1340/2/4 ش ش 1703 فرزند محمد 
همســر متوفى 2- مهدى اشــكوريان متولد 1374/1/21 ش ش 0440466725 فرزند رســول پسر 
متوفى 3- مهســا اشــكوريان متولد 1371/9/11 ش ش 0440269717 فرزند رســول دختر متوفى 
4-مولــود مالئــى متولد 1317/9/1 ش ش 1299 فرزند محمد مادر متوفى 5- يوســفعلى اشــگوريان 
متولــد 1312/10/5 ش ش 126 فرزنــد مشــهدى نوروزعلــى پدر متوفــى . اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/96/10541
رئيس شعبه شوراى حل اختالف كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و به آقاى / بهمن رضائى فرزند احمد
شاكى آقاى / ويس كرم فتحى و غيره و گزارش مرجع انتظامى عليه شما به اتهام شركت در منازعه 
نزاع دسته جمعى منجر به ايراد صدمه بدنى تحت تعقيب قرار داريد و با توجه بمعلوم نبودن محل اقامت 
و عــدم امــكان  ابالغ احظاريه و عدم دسترســى به آن مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 
كالسه 9609988404800174 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1396/12/23 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرائد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواند ظرف يك ماه پس از تاريخ 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.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و به آقاى / پيمان رضائى فرزند احمد
شاكى آقاى / ويسكرم فتحى و غيره و گزارش مرجع انتظامى به اتهام شركت در منازعه نزاع دسته 
جمعــى منجر به ايراد صدمــه بدنى تحت تعقيب قرار داريد و با توجه بمعلــوم نبودن محل اقامت و عدم 
امكان  ابالغ احظاريه و عدم دسترســى به آن مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988404800174 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1396/12/23 ســاعت 8/30 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 جرائد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواند ظرف يك ماه پس از تاريخ 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.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى / خانم 
عفان فاروقى فرزند عمر خواهان آقاى مصطفى صنيع كردستانى فرزند محمد به طرفيت آقاى عفان 
فاروقــى فرزند عمر به اتهام خيانت در امانت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9409988465400269 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1396/12/22 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب 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. 
(منشى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

متن آگهى
هيات قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرصه مســكن مســتقر در ثبت اسناد دماوند با صدور 
ســند بنام افراد ذيل موافقت نموده اســت لذا مراتب از طريق انتشــار آگهى به اطالع عمومى ميرسد كه 
چنانچه كسى نسبت به صدور سند معترض ميباشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض 
خود را كتبا ارائه نموده و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه گواهى طرح دعوى را از مرجع قضائى اخذ 
و ارائه نمايد. 1- محبوبه جامعى فرد فرزند محمدعلى در قسمتى از پالك 75/32 به مساحت 302/53 
مترمربع انتقالى از ســهم طيبه كريمى 2- ســياوش حقيقت دماوندى فرزند نصراله در قســمتى از پالك 

75/702 به مساحت 251/76 مترمربع انتقالى از محمد آخوند. م الف/4822
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم
به موجب پرونده كالسه 960300 شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى دشتستان آقاى سعيد قاسمى 
فرزنــد عزيــز اله به اتهــام ايجاد مزاحمت تلفنــى و توهين و تهديد از طريق ارســال پيامك تحت تعقيب 
ميباشند وقت رسيدگى مورخه 96/11/29 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده كه به علت مجهول المكان 
بودن متهم و تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت رسيدگى و دفاع 
از بزه انتسابى حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه معنونه دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم 

خواهد شد. م الف/1552
رئيس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى دشتستان

دادنامه
پرونده كالسه 9509988517200223 حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف مالير تصميم نهايى 
شــماره 9509978516301742- خواهان آقاى عباس اســدى فرزند محمد حسن با وكالت آقاى محمد 
كوليونــد فرزند على به نشــانى مالير خيابان شــهيد طلوعى جنب بانك مهر ســاختمان بوعلــى طبقه اول ، 
خوانده: خانم پريا نايب به نشــانى كنگاور خيابان مطهرى كوچه شــهيده بهناز ترابى بن بســت آخر ســمت 
راســت منزل مهدى قره گوزلو ، خواســته: مطالبه وجه چك ، گردشــكار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت و جرى تشريفات قانونى قاضى 
شورا پس از مشورت با اعضاى حوزه به شرح ذيل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى شــورا) در خصوص دعوى خواهان آقاى عباس اسدى با وكالت آقاى محمد كوليوند به طرفيت 
خوانده خانم پريا نايب به خواســته مطالبه وجه بدين شــرح كه خواهان با تقديم دادخواستى و حضور در 
شورا اعالم داشته خوانده در قبال بدهى خود مبادرت به صدور دو فقره چك به شماره هاى 094426-

94/3/22 بــه مبلغ 2/400/000 تومــان و 094425-94/3/10 و 2/400/000 تومان بانك هر دو 
قرض الحســنه رسالت به مبلغ جمعا چهار ميليون و هشــتصد هزار تومان نموده كه چكهاى مذكور منتهى 
بــه صــدور گواهى عدم پرداخت گرديده لذا تقاضاى محكوميت خوانــده به پرداخت وجه چكها به انضمام 
خســارت تاخيــر تاديه و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل در حق موكل خــود را دارم از طرفى خوانده 
عليرغم ابالغ اخطاريه وفق ماده 70 در جلســه رســيدگى حاضر نشده و اليحه دفاعيه اى تقديم  نداشته 
اســت عليهــذا با توجه بــه بقاى اصول چكها در يد خواهــان كه داللت بر بقاى ديــن دارد و اينكه خوانده 
دفاعى مبنى بر رد ذمه ارائه و اقامه نكرده است و دليلى مبنى بر برائت ذمه از ناحيه خوانده ارائه نشده 
است لذا دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 310و311و313 قانون تجارت و مواد 
502و198و502و515و519 قانون آئين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون الحاقى يك تبصره به ذيل 
ماده 2 از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام 1376/3/10 و ماده واحده تفســيرى 
آن مصوب 1377/9/21 شورا حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهار ميليون و هشتصد هزار 
تومان بابت اصل خواســته به انضمام مبلغ يكصد و ســى و شــش هزار و پانصد تومان بابت هزينه ابطال 
تمبر دادخواســت و مبلغ يكصد و هفتاد و دو هزار و هشــتصد تومان حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها 094426-94/3/22 و 094425-94/3/10 الى يوم 
الوصول برابر شاخص بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز قابل واخواهى در اين شــعبه و بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظر در محكمه صالحه مى 

باشد. م الف/1827 
قاضى شعبه 113 شوراى حل اختالف مالير

دادنامه
پرونــده كالســه 9509985477100400 شــعبه ســوم دادگاه عمومــى (حقوقــى) دادگســترى 
شهرســتان زابل تصميم نهايى شــماره ، خواهان: پســت بانك ايران با نمايندگى آقاى على اســدى امين 
به نشــانى زاهدان خيابان مولوى حســين بر (چهارراه رسولى) سرپرستى پســت بانك استان سيستان و 
بلوچســتان ، خواندگان: 1- آقاى شــيرعلى سنچولى فرزند عباس به نشانى سيســتان و بلوچستان زابل 
بلوار شــهيد باهنر جنب كارخانه قيرســازى مغازه نقل و نبات ريزى ســنچولى 2- آقــاى عليرضا دهمرده 
فرزند حســين به نشــانى سيســتان و بلوچســتان زابل خيابان فردوســى اداره آموزش و پرورش زابل 
كارگزينى 3- خانم معصومه دالرامى فرزند على به نشــانى سيســتان و بلوچســتان زابل خيابان هيرمند 
شمالى هيرمند 54 وسط كوچه منزل رضا بارانى ، خواسته: مطالبه وجه ، به تاريخ 96/6/4 در وقت مقرر 
جلســه ى رســيدگى شعبه ســوم دادگاه حقوقى دادگسترى شهرســتان زابل به تصدى اينجانب دادرس 
حقوقى شــعبه مذكور تشــكيل اســت پرونده تحــت نظر قرار دارد بــا مداقه و عنايــت در جميع اوراق و 
محتويات پرونده مالحظه مى گردد پرونده معد صدور راى مى باشــد فلذا دادگاه ختم رســيدگى را اعالم 
و با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد (حكم دادگاه) در خصوص دادخواســت 
خواهان سرپرســتى پســت بانك استان سيســتان و بلوچستان با نمايندگى على اســدى امين به طرفيت 
خواندگان معصومه دالرامى فرزند على شــيرعلى ســنچولى فرزند عباس عليرضا ده مرده فرزند حســين 
بخواسته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 190/000/000 ميليون ريال و خسارت تاخير تاديه 
مالحظه ميگردد كه خواهان خواســته ى خويش را به اين شرح موضوع اعالم داشته است كه طى قرارداد 
بانكى به مبلغ خواســته تســهيالت به خواندگان پرداخت گرديده است و تاكنون از بازپرداخت سرباز زده 
شــده اســت و تقاضاى اصل مبلغ خسارات تاخير تاديه و ساير خســارات قانونى را دارم و خواندگان نيز 
حاضــر نگرديــده و دفاع موجه ارائــه نكرده اند حاليه دادگاه با عنايت به مالحظه ى قرارداد شــروط مورد 
توافــق طرفيــن عدم حضــور خواندگان عليرغــم ابالغ و عدم ايــراد و دفاع موجه خواســته ى خواهان را 
مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 10و216و223و231و338و362و394و395 قانون مدنى 
و مواد 295و303و330و331و336و198و519و522 قانون آئين دادرســى مدنى تمامى خواندگان را 
متضامنــا بــه پرداخت مبلــغ 190/000/000 ميليون ريال (نــوزده ميليون تومان) وجــه نقد رايج نظام 
مقدس جمهورى اســالمى ايران و هزينه دادرسى و خســارات تاخير تاديه ى مبلغ فوق االشعار برابر نرخ 
توافقــى در قرارداد بانكى برابر مفاد قســم اخير تبصره ى مــاده 15 قانون عمليات بانكى بدون ربا و حق 
الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى و هزينه ى واخواســت ســفته هاى موضوع خواســته محكوم و اعالم مى 
دارد حكم صادره غيابى اســت و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و 
ظرف بيست روز ديگر پس از ان قابل اعتراض در محاكم محترم تجيددنظر استان سيستان و بلوچستان 

مستقر در شهرستان زاهدان مى باشد. م الف/2343
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى زابل

دادنامه
شــماره پرونده :890/95- شــماره دادنامه: 742/96- تاريخ رســيدگى: - ، بتاريخ 96/9/5 در 
وقت فوق العاده جلســه شــعبه 5 شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى 
را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان 
عباس مهرجو با وكالت ســيد حبيب عاليقدر به طرفيت خوانده سيد صادق احسانى جوكندان فرزند سيد 
مجتبى به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 70/000/000  ريال به اســتناد يك فقره چك به شماره 1352 
مورخ 95/6/25 به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه با بررســى اوراق پرونده و اصل 
تجريدى بودن اســناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلســه رسيدگى حضور 
بهم نرســانده اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با  عنايت 
به مراتب فوق العشــار و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى 
مطــروح و صدور ان از ناحيه خوانده و توجهاً به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى 
خواهان را وارد دانســته لذا به اســتناد مواد 1257-1301 از قانون مدنى و مواد 312-311-310-
314 از قانون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 
واحــده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح مــوادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات دادرسى اعم از هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از 
ســوى بانك مركزى كه حين االجرا محاســبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره 
غيابــى بــدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پــس از انقضاى مهلت واخواهى 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى احضار
بدينوسيله به آقاى حسن رضائى اصل كه فعال مجهول المكان مى باشند به استناد ماده 344 قانون 
آيين دادرســى كيفرى ابالغ مى گردد كه جهت رســيدگى به اتهامشان در تاريخ 1396/11/21 ساعت 9 
در دادگاه حاضر شــوند در غير اينصورت به موضوع رسيدگى و تصميم قانونى 1396 اتخاذ خواهد شد. 

شماره بايگانى پرونده 960993/102 مى باشد.
 شعبه 102 دادگاه عمومى جزايى سمنان

آگهى مزايده اموال غير منقول (مرحله دوم) 
در خصوص پرونده اجرايى كالسه 960110 صادره از شعبه دوازده دادگاه عمومى حقوقى كرمانشاه 
بــه ســود آقايان كيومــرث و اصغر اظهرو به زيان خانــم مهوش اظهر دائر بر محكوميــت به پرداخت مبلغ 
94/400/000 تومان بابت خواســته اجراى احكام شــعبه دوازده دادگاه  عمومى كرمانشاه در نظر دارد 
مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده 137 قنون اجراى احكام مدنى بفروش برســاند مشخصات 
مال غيرمنقول يكباب منزل مسكونى به آدرس كرمانشاه بلوار 45 مترى آالقا (گذرنامه سابق)بلوار محمد 
رنجبر كوى شــهيد بهزاد هژبرى پالك 52 ملك شــامل يك طبقه با موقعيت جنوبى نسبت به معبر (كوى 8 
مترى) اعيان در عرصه و اوقافى به مساحت 181 مترمربع سازه آن آجرى پوشش سقف آهن و طاق ضربى 
درب و پنجره آهنى و با نماى ســنگى كه در حدود 40 ســال پيش ســاخته شده اســت و داراى انشعابات 
چهارگانه مى باشد اعيان ملك مذكور به مساحت حدود 120 مترمربع و داراى هال پذيرايى 2 اتاق خواب 
آشــپزخانه حمام و سرويس بهداشتى پوشش كف هال و پذيرايى و خوابها به صورت موزاييك و سيستم 
ســرمايش و گرمايش از نوع كولر آبى و بخارى گازى مى باشــد ارزش و قيمت كارشناســى شــش دانگ 
در تاريخ 1396/7/30 توســط كارشناس دادگســترى به مبلغ 3/440/000/000 ريال تعيين گرديده 
اســت مزايده براى روز يكشــنبه مورخه 1396/11/15 ســاعت 10 صبح تعيين گرديده است طالبين و 
خريداران مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بســيج بلوار بنت الهدى 
ســاختمان مركزى دادگســترى كل استان كرمانشاه اجراى احكام شــعبه دوازده دادگاه حقوقى مراجعه تا 
ترتيب مالحظه آنها از مال موضوع آگهى فراهم شود مزايده از قيمت ارزيابى شده شروع مى شود هركس 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد 
بهاى پيشنهادى را فى المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگسترى 2171293752003 توديع 
و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند 
در صورت عدم پرداخت بقيه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى سپرده فوق 
الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جريان مزايده توسط 

دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خريدار صادر مى شود. 
 دادورز اجراى احكام شعبه دوازده دادگاه عمومى حقوقى كرمانشاه

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى مهدى كرمى 
تجديدنظر خواه خانم اعظم صد خروى فرزند محمد حســن دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت 
تجديدنظر خوانده آقاى مهدى كرمى فرزند آقاگل نسبت به دادنامه شماره 9609972310800849 در 
پرونده كالسه 951263 شعبه اول دادگاه خانواده سمنان تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار  آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را 
دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر 

قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
مدير شعبه اول دادگاه خانواده سمنان – مليحه بربرى

آگهى ابالغ متهم
نظر به اينكه در پرونده كالسه 960574 اين شعبه آقاى محسن قنبر عراقى فرزند محمد به اتهام 
تخلفــات بهداشــتى (حمل طيــور زنده بدون مجوز) موضوع ماده 5 و 6 قانون ســازمان دامپزشــكى تحت 
تعقيــب مى باشــد با عنايت به مجهول المــكان بودن متهم در اجراى ماده 174 آيين دادرســى كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در موعد مقرر ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى 
در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد 
آمد. ضمناً وفق ماده 190 قانون آيين دادرســى كيفرى متهم مى تواند يك نفر وكيل دادگســترى همراه 

خود داشته باشد
 على ايثارى- داديار شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان سمنان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: حميدرضا اعوانى فرزند محمد به نشــانى سمنان خيابان منتظرى 
نبش منتظرى 2 پالك 2 منزل حميدرضا اعوانى ، مشــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: بهرنگ سعادتى 
به نشانى تهران خيابان اشرفى اصفهانى كوچه زارع پالك 6 واحد 10 بهرنگ سعادتى ، محكوم به: بموجب 
درخواســت اجــراى حكم مربوطه به شــماره كالســه 9609982745000116 شــماره دادنامه مربوطه 
9609972745000264 محكــوم عليه محكوم اســت بــه پرداخت جمعا مبلــغ 115/350/000 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 3/018/750 ريال بابت هزينه دادرســى به عنوان خســارت ناشــى از طرح 
دعوى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها بشرح شماره هاى 064932 با سررسيد 
95/8/30 و064933 بــه سررســيد 95/9/30 هر يك بــه مبلغ 57/675/000 ريــال جمعا به مبلغ 
115/350/000 الــى يوم الوصول كه طبق شــاخص بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران توســط واحد 
اجراى احكام محاسبه خواهند شد در حق خواهان بپردازد در ضمن هزينه اجرائيه به عهده محكوم عليه 
مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف شهر سمنان – جواد زارعى

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: مهرداد مطلبى فرزند غالمعلى به نشانى سمنان شهرستان سمنان 
شــهر سمنان ميدان مشــاهير كوچه آقايى پالك 25 واحد 4 ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- 
مهدى جعفرپور مجهول المكان 2- مجيد نجفى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم 
مربوطه به شماره كالســه 9509982745000605 شماره دادنامه مربوطه 9609972745000177 
محكــوم عليه ها محكوم هســتند به صورت تضامنــى به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/400/000 ريال بابت هزينه دادرسى به عنوان خسارت ناشى از طرح دعوى و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چك مورخه 95/10/17 الى يوم الوصول كه طبق شاخص بانك 
مركزى جمهورى اســالمى ايران توســط واحد اجراى احكام محاسبه خواهند شــد به خواهان بپردازند در 
ضمن هزينه اجرائيه به عهده محكوم عليه ها مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف شهر سمنان – جواد زارعى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: بانك انصار به نشــانى ســمنان بلوار 17 شــهريور ، مشــخصات 
محكــوم عليه/ محكوم عليهــم: 1- ابوالفضل حســينى راد مجهول المكان 2- احمد حســينى راد مجهول 
المكان ، مشــخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له / محكوم عليه: پريســا نژادى فرزند محمد به 
نشــانى بلوار ميرزاى شــيرازى روبروى خ شــهيد قدس ساختمان نما شيشــه اى طبقه اول واحد 3 دفتر 
وكالت پريسا نژادى وكيل بانك انصار محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره كالسه 
9609982745000018 شــماره دادنامه مربوطــه 9609972745000173 محكوم عليه ها محكوم 
هستند به پرداخت تضامنى مبلغ 160/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/180/000 ريال 
بابت هزينه دادرســى به عنوان خســارت ناشــى از طرح دعوى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چك مورخه 95/7/18 الى يوم الوصول كه طبق شــاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
توسط واحد اجراى احكام محاسبه خواهند شد در حق خواهان بپردازند در ضمن هزينه اجرائيه به عهده 
محكــوم عليه ها مى باشــد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف شهر سمنان – جواد زارعى

دادنامه
پرونده كالسه 9609982310200001 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان تصميم 
نهايــى شــماره 9609972310200540- خواهان:آقاى مهدى نقى پور علمدارى فرزند تقى به نشــانى 
اســتان ســمنان شهرستان سمنان شهر سمنان خيابان شيخ فضل اهللا شيخ فضل اهللا 5 بن بست 4 پالك 
5- خوانده: آقاى على غديرى فرزند غالمعلى به نشانى مجهول المكان  ،خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت 
2- مطالبه خســارت دادرســى ، به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان سمنان بتصدى امضا كننده ذيل تشكيل شده اســت پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
دادگاه بــا توجــه به محتويات پرونده به شــرح زير اتخاذ تصميم مى نمايد. گــردش كار: در پرونده حاضر 
خواهان آقاى مهدى نقى پور علمدارى به طرفيت خوانده آقاى على غديرى دادخواســتى مبنى بر تقاضاى 
صدور حكم مبنى بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 6956000000 ريال به شــرح متن دادخواســت به 
انضمام خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى كامل حكم و همچنين كليه خسارات 
ناشــى از امر دادرســى تقديم داشته است و چنين بيان نموده اســت خوانده دعوى در مهر ماه سال 94 
بــا طــرح ادعاى انتخاب خود بــه عنوان پيمانكار تامين خودروى مجلس درخواســت مشــاركت جهت تامين 
اعتبــار اجراى موضوع پيمانكارى خود را نمود كه در اين راســتا حســب توافق به عمــل آمده طى چندين 
مرحله مجموعا مبلغ 6956000000 ريال از بابت مشــاركت مذكور از ســوى اينجانب در اختيار ايشــان 
قرار گرفت كه در اثناى مشاركت و در مهرماه سال 95 با ادعاى مشكالت مجلس در پرداخت هزينه هاى 
موضوع مشــاركت مقرر شــد كه قرارداد مشــاركت اقاله گشته و سرمايه پرداختى مســترد گردد كه به 
ناگهان نامبرده از 95/9/29 متوارى گشــت و ديگر هيچگونه خبر و اطالعى از وى در دست نيست صرف 
نظر از نوع و نحوه ادعاى مطرح شده از سوى نامبرده كه بعدا كذب بودن آن معلوم گرديد و عليرغم جعلى 
بودن چك تضمينى داده شده از سوى نامبرده تقاضاى صدور حكم محكوميت وى به شرح ستون خواسته 
را دارد خوانده با وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشــده اســت و دفاعى به عمل نياورده اســت حسب اعالم 
خواهان دادگاه از بانكها مربوطه نســبت به انتقال وجوه مورد ادعا اســتعالم نموده اســت و پاســخ واصل 
گرديده است كه حاكى از انتقال وجه از حسابهاى اعالمى خواهان به حساب خوانده بيش از مبلغ موضوع 
خواســته دارد از اين رو با توجه به مراتب فوق و محتويات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شرح زير 
با اســتعانت از خداوند متعال راى صادر مى نمايد. (راى دادگاه) نظر به اينكه به موجب ماده 578 قانون 
مدنى شــركا در عقد شــركت مى توانند از اذن خود هر زمان كه بخواهند رجوع كنند و رجوع خواهان از 
شــركت به موجب مفاد دادخواست محرز است و حسب اســتعالم واصله از بانكهاى مربوطه پرداخت وجه 
از ناحيــه خواهان به خوانده به ميزان خواســته محقق اســت خوانده نيز با وصل ابــالغ قانونى در دادگاه 
حاضر نشــده اســت و دليلى بر لزوم عقد و يا عدم اشــتغال ذمه خود ارائه نداده است لذا دادگاه دعوى 
خواهان را وارد تشخيص داده است به استناد ماده 198و515و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و مواد 10و578 قانون مدنى حكم بر محكوميت خوانده به اســترداد 
مبلغ شــش ميليارد و نهصد و پنجاه و شــش ميليون ريال بابت اصل خواســته و خســارت تاخير در تاريخ 
از تاريخ تقديم دادخواســت (1395/12/24) الى اجراى حكم وفق شــاخص بانك مركزى صادر و اعالم 
مــى نمايد همچنين در خصوص هزينه دادرســى با توجه به معافيــت موقت خواهان از تاديه اين هزينه و 
موكول شــدن آن به زمان اجراى حكم بدوا در واحد اجراى احكام از محل محكوم به هزينه دادرســى از 
خواهان اخذ و ســپس به عنوان محكوميت از خوانده وصول خواهد شد راى صادر شده غيابى بوده ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف همين مدت قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم تجديدنظر استان سمنان مى باشد.
 رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى سمنان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ســحر جان خادم گوشــه به شرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9609987430300826 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شــادروان اســداله على يارى هكوانى در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 96/9/19 بدرود حيات 
گفتــه و ورثــه حين الفــوت آن مرحوم عبارتند از: 1- رضــا على يارى هكوانى فرزند اســداله به ش ش 
4220540989 فرزنــد متوفــى 2- مجتبى على يارى هكوانى فرزند اســداله بــه ش ش 1159 فرزند 
متوفى 3- مصطفى على يارى هكوانى فرزند اســداله به ش ش 162 فرزند متوفى 4- پژمان على يارى 
هكوانى فرزند اســداله به ش ش 4220664033 فرزند متوفى 5- پريســا علــى يارى هكوانى فرزند 
اســداله به ش ش 4220377549 فرزند متوفى 6- شمســى جان يارى فرزند ولى داد به ش ش 117 
مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين 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

رونوشت آگهى حصر وراثت
صديقه ســيفى داراى شناســنامه شماره 25 بشرح دادخواست تقديمى از شوراى حل اختالف حوزه 
شــماره 5 گناوه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد ســيفى 
بشناســنامه شماره 910 صادره از گناوه در تاريخ 95/11/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيف اله ســيفى ش ش 3919 ت ت  1334 -2- يعقوب سيفى 
ش ش 4592 ت ت 1338 -3- ســليم ســيفى ش ش 6519 ت ت 1344 -4- عبدالصمد ســيفى ش 
ش 7328 ت ت 1346 -5- على ســيفى ش ش 72 ت ت 1350 -6- صديقه ســيفى ش ش 25 ت ت 
1336 -7- راضيه سيفى ش ش 4992 ت ت 1341- 8- خيرالنساء سيفى ش ش 20 ت ت 1332- 
9- مرضيه سيفى ش ش 4993 ت ت 1342 ، والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا چنانچه اشــخاص اعتراض دارند و يا وصيتنامه اى از متوفى نزدشــان 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تقديم واال گواهى صادر مى گردد ضمناً 
هر وصيت نامه جز ســرى و رســمى كه بعد از اين موعد ابراز شــود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد 

بود. م الف/1004
رئيس شوراى حل اختالف حوزه شماره 5 گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى غالمعلى قائدى داراى شناسنامه شماره 510 بشرح دادخواست تقديمى از شوراى حل اختالف 
حوزه شماره 5 گناوه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد جعفر 
قائدى بشناســنامه شــماره 16091 صادره از گناوه در تاريــخ 96/8/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- پويا قائدى ش ش 2283733081 ت ت 1382- 2- 
نازينا ميرحســينى ش ش 156 ت ت 1357- 3- غالمعلى قائدى ش ش 510 ت ت 1327- 4- فاطمه 
اهرمى ش ش 23 ت ت 1334 والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا چنانچه اشخاص اعتراض دارند و يا وصيتنامه اى از متوفى نزدشان باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم واال گواهى صادر مى گردد ضمناً هر وصيت نامه جز سرى 

و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/1005
رئيس شوراى حل اختالف حوزه شماره 5 گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم آســمينا شيرانى داراى شناسنامه شماره 6846 بشرح دادخواست به كالسه 232/96 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مسلم شيرانى بشناسنامه 
1218 در تاريخ 96/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- آرمينا شيرانى ش م 5250630200 صادره از نيكشهر فرزند متوفى 2- آسمينا شيرانى 
بــه ش ملى 5259847849 صادره از نيكشــهر فرزند محمد همســر متوفى 3- ايران دوخت شــيرانى 
فرزنــد احمــد به ش ملــى 5259614097 صادره از نيكشــهر مادر متوفــى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضــى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.م الف/205
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر


