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 شب شعر »در حلقه رندان« 
ین یکشنبه دی ماه برگزار می شود در آخر

یکصد و چهل و سومین شب شعر طنز »در حلقه رندان« با حضور 
شاعران و طنزپردازان در تاالر سوره حوزه هنری برگزار می شود.

»در حلقه رندان« عنوان قدیمی ترین شب شعر طنز کشور 
است که آخرین یکشنبه هر ماه در حوزه هنری برگزار می شود. 

 در ای��ن محف��ل ادبی طنز جمعی از ش��اعران، طنزپ��ردازان و 
عالق��ه من��دان ادبیات طنز به ش��عرخوانی پیرامون مس��ائل و 

مشکالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می پردازند.
در شب ش��عر طنز »درحلقه رندان« این ماه، اکبر کتابدار 

ضمن معرفی یک کتاب به بیان نکته ای درخصوص شعر یا نثر 
طن��ز می پردازد. اجرای این برنام��ه را داریوش کاردان مجری، 
بازیگر و کارگردان سینما، تئاتر و تلویزیون برعهده دارد. شرکت 

در این جلسه شعرخوانی برای عموم مخاطبان آزاد است.

یم
سن

 ت

مجموعه شعر »خرسم یکی یکدانه است« 
منتشر شد

»خرسم یکی یکدانه است« سروده های مریم زندی 
برای کودکان اس��ت که به تازگی توسط انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است.
زندی گفت: این مجموعه شعر به مانند کتاب دیگرم 
»مش��ق  آسمان« که به تازگی توس��ط سوره مهر منتشر 
شده، شامل دوازده شعر برای گروه سنی ب و ج است که 

همگی این ها در قالب چهارپاره سروده شده اند.
 وی ادام��ه داد: س��المت زبان یک��ی از نکات مهم 
در س��رایش اشعارم اس��ت و همواره با شنیدن بازخورد 
کودکان به نوعی سعی می کنم از کودکان کمک بگیریم و 

در نهایت با دقت زیاد در چاپ آثارم آنها را اعمال کنم.
مجموعه ش��عر »مشق آس��مان« اثر دیگری از زندی 
اس��ت که به تازگی توسط س��وره مهر منتشر شده است. 
»خرسم یکی یکدانه است« با 31 صفحه و با قیمت 9 هزار 

تومان توسط سوره مهر به بازار نشر عرضه شده است.

 شایعه اجرای »هفت« 
توسط مهران مدیری تکذیب شد

مدیر برنامه های مهران مدیری شایعه اجرای برنامه 
»هفت« توسط مهران مدیری را تکذیب کرد.

»وفا مل��ک زاده« در گفت وگو با ف��ارس گفت: این 
خب��ر صحت ن��دارد و اصال قرار نیس��ت آق��ای مدیری 
اجرای برنامه هفت را برعهده داش��ته باش��د. وی افزود: 
ایش��ان در حال حاضر مشغول ضبط برنامه »دورهمی« 
هستند و در همین برنامه به اندازه کافی مشغله دارند. 
دیروز در برخی رس��انه ها اعالم شده بود قرار است 
»مهران مدیری« در زمان جشنواره بین المللی فیلم فجر 
و به مدت 10 ش��ب اجرای برنامه سینمایی »هفت« در 
ش��بکه سه سیما را برعهده داشته باشد و 100 میلیون 

تومان هم دستمزد بگیرد.

»الزانیا« با اکبری عبدی کلید خورد
فیلم س��ینمایی »الزانی��ا« به کارگردانی حس��ین 

قناعت با بازی اکبر عبدی کلید خورد.
این بازیگر پیشکسوت که این روزها جلو دوربین این 
فیلم سینمایی رفته است، بعد از سال ها حضور در سینما 

و تلویزیون، حاال نقش اصلی »الزانیا« را برعهده دارد.
»الزانیا« به تهیه کنندگی احمد احمدی و کارگردانی 
حس��ین قناعت در حالی کلید خورده که اس��امی دیگر 
بازیگران و عوامل کامل این فیلم در روزهای آینده اعالم 
خواهد شد. عالوه بر اکبر عبدی، حضور عبداهلل اسکندری 
به عنوان طراح گریم، هاش��م علی اکبری به عنوان مدیر 
تولید و س��حر شهامت به عنوان طراح صحنه و لباس در 

این فیلم سینمایی قطعی شده است.
 »الزانیا« برای اکران س��ال 139۷ در سینماها در 

حال آماده سازی است.

جدول  قرعه کش��ی  مراس��م 
نمایش فیلم های این دوره از فجــــر 36

جش��نواره ملی فیلم فجر در 
پردیس ملت برگزار شد.

روز گذش��ته مراسم قرعه کشی جدول نمایش 
فیلم های سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر 
با اجرای محمدحس��ین میثاقی و با حضور عوامل 
فیلم ه��ای راه یافته ب��ه بخش مس��ابقه و ابراهیم 
داروغه زاده دبیر جش��نواره در پردیس ملت برگزار 

شد.
در ابتدای این مراس��م کلیپی از آثار راه یافته 
به س��ی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر پخش 

شد.
دبیر جشنواره پس از آنکه به روی صحنه آمد، 
بی��ان کرد: برای اولین بار اس��ت که برنامه ای برای 
تنظی��م جدول نمایش آثار به صورت قرعه کش��ی 
وجود دارد و امیدواریم همه ش��رایط برابر داش��ته 
باش��ند. تمام ۴۴ فیلمی که امکان حضور برایشان 
میس��ر نش��د فیلم های خوب��ی بودند و ب��ا رقابت 
تنگاتنگ��ی از جش��نواره بازماندن��د و امیدوارم در 
دیگر جش��نواره ها به حق خود برس��ند. مهمترین 
هدف همه فیلمس��ازان این اس��ت که با مخاطب 
خ��ود در اکران های عمومی ارتب��اط برقرار کنند. 
امیدوارم همه دوس��تانم که آثارشان در جشنواره 
اس��ت طبق آیین نامه، نسخه نهایی را ارسال کنند 
که شرمنده نشویم در غیر این صورت از آثار رزرو 

استفاده می کنیم. امیدواریم جشنواره حال خوبی 
را برای همه ایجاد کند و س��ال س��ینمایی خوبی 

داشته باشیم.
نتیجه قرعه کشی با مشارکت اصحاب رسانه و 

عوامل فیلم های جشنواره به شرح زیر است:
جمعه ۱۳ بهمن: س��اعت 1۴ فیلم سینمایی 
»کامیون« به کارگردانی کامبوزیا پرتویی، س��اعت 
1۷ فیلم س��ینمایی »جاده قدی��م« به کارگردانی 
منیژه حکمت، ساعت ۲0 فیلم سینمایی »فیلشاه« 

به کارگردانی هادی محمدیان
ش��نبه ۱۴ بهمن: ساعت 1۴ فیلم سینمایی 
»ش��عله ور« به کارگردانی حمید نعمت اهلل، ساعت 
1۷ فیلم س��ینمایی »بمب« ب��ه کارگردانی پیمان 

معادی، ساعت ۲0 بسته فیلم های کوتاه
فیل��م   1۴ س��اعت  بهم��ن:  یکش��نبه ۱۵ 
س��ینمایی »چهارراه اس��تانبول« ب��ه کارگردانی 
مصطفی کیایی، س��اعت 1۷ فیلم سینمایی »بانو 
ق��دس ایران« به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی، 
ساعت ۲0 فیلم سینمایی »التاری« به کارگردانی 

محمدحسین مهدویان
فیل��م   1۴ س��اعت  بهم��ن:  دوش��نبه ۱۶ 
سینمایی »امیر« به کارگردانی نیما اقلیما، ساعت 
1۷ فیلم سینمایی »خجالت نکش« به کارگردانی 
رضا مقصودی، ساعت ۲0 فیلم سینمایی »به وقت 

شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا
سه ش��نبه ۱۷ بهم��ن: س��اعت 1۴ فیل��م 
سینمایی »مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی 
هومن سیدی، ساعت 1۷ فیلم سینمایی »امپراطور 
جهنم« ساخته پرویز شیخ طادی، ساعت ۲0 فیلم 
س��ینمایی »عرق س��رد« ب��ه کارگردانی س��هیل 

بیرقی
چهارش��نبه ۱۸ بهم��ن: س��اعت 1۴ فیل��م 
سینمایی »سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی 
باش��ه آهنگر، س��اعت 1۷ فیلم س��ینمایی »تنگه 
ابوقریب« به کارگردانی بهرام توکلی، س��اعت ۲0 
فیلم سینمایی »اتاق تاریک« به کارگردانی روح اهلل 

حجازی
پنجشنبه ۱۹ بهمن: ساعت 1۴ فیلم سینمایی 
»جش��ن دلتنگی« به کارگردانی پوریا آذربایجانی، 
ساعت 1۷ فیلم سینمایی »هایالیت« به کارگردانی 
اصغر نعیمی، ساعت ۲0 فیلم سینمایی »ماهورا« به 

کارگردانی حمید زرگرنژاد
جمعه ۲۰ بهمن: س��اعت 1۴ فیلم سینمایی 
»مصادره« به کارگردانی مهران احمدی، س��اعت 
1۷ فیلم س��ینمایی: »س��وتفاهم« ب��ه کارگردانی 
احمدرضا معتمدی، س��اعت ۲0 فیلم س��ینمایی: 

»دارکوب« به کارگردانی بهروز شعیبی
ش��نبه ۲۱ بهمن: ساعت 1۴ فیلم سینمایی 
»کار کثی��ف« ب��ه کارگردانی خس��رو معصومی، 
س��اعت 1۷ فیلم سینمایی »زنانی با گوشواره های 

باروتی« به کارگردانی رضا فرهمند
بنابر این گ��زارش، محمود گبرلو مس��ئولیت 
برگزاری نشس��ت های این دوره از جش��نواره ملی 
فیلم فج��ر را به عهده دارد. طب��ق این جدول در 
هر روز سه سانس ساعت 1۴، 1۷ و ۲0 به نمایش 

فیلم ها اختصاص یافته است.

تکلیف نمایش فیلم های جشنواره فجر با قرعه کشی مشخص شد

کامیونجشنوارهراراهمیاندازد

اندوه باالبان منتشر شد
»اندوه باالبان« اثری محیط زیستی است که به قلم مهدی 

رجبی توسط انتشارات نردبان راهی بازار نشر شده است.
این کتاب که مناسب گروه سنی 9 تا 1۲ سال است 
در اولین دوره جش��نواره س��پیدار به عنوان اثر برگزیده 
معرفی شده اس��ت. »اندوه باالبان« در 9 فصل به روایت 
داس��تان کودکی به نام مندو می پردازد. گفتنی است این 
اث��ر به موضوع قاچاق غیرقانونی پرندگان به کش��ورهای 

حاشیه خلیج فارس می پردازد.
در بخش��ی از ای��ن اث��ر می خوانی��م: »از وقتی این 
غریبه پاشو گذاشته بود روی لنج، ناخدا ساکت و مرموز 
ش��ده بود. مندو پرس��ید: »ناخدا راست میگه؟ خویعنی، 
مار توش��ه ج��دی؟« ناخدا داد زد: »البد هس��ت! صدبار 
نگفُتمت تو اثاث مردم سرک نکش؟« مندو سرش رو اند 
اخت پایین. برس��ام زد روی شکم مندو و گفت: »شارجه 
که رس��یدیم انعام تپل میدم بهت.« مندو با اخم دستش 
رو پس زد. ناخدا زل زد به دریا و گفت: »شبوت آدم های 

خسیِس وسط تنگه رو می اندازه تو دریا! شنا بلدی؟«
این کتاب 3۲ صفحه دارد و با تصویرگری بهزاد شفق در 
قطع رقعی و به قیمت چهار هزار تومان منتشر شده است. 

حرمان امید نعمتی منتشر شد
آلبوم موسیقی »حرمان« به آهنگسازی صادق تسبیحی 
و امید نعمتی در قالب اولین اثر مس��تقل خوانندگی امید 

نعمتی روانه بازار موسیقی شد.
»حرمان« شامل 10 آهنگ با اشعاری از حافظ، حمید 
مصدق، حس��ین منزوی، نادر نادرپور، مهدی اخوان ثالث 
و تعدادی دیگر از ش��اعران اس��ت که به خوانندگی امید 
نعمت��ی، آهنگس��ازی خ��ود او و صادق تس��بیحی تولید 
ش��ده است. ضمن اینکه صادق تسبیحی در این اثر نقش 

تنظیم کننده را نیز به عهده داشته است. 
»دوردستان«، »پریشانی«، »بازگشت«، »یاد مهتابی«، 
»حرمان«، »ترن«، »مجنون خیابان ها«، »می سپارمت به 
باد«، »فراموشی ها«، »از دریچه تاریک« آثاری هستند که 

در این آلبوم برای عالقه مندان ارائه شده است. 
ضمن اینکه نازنین احمدزاده ) ابوا(، روزبه اس��فندارمز 
)کالرین��ت(، کوروش بابای��ی )کمانچه(، بهزاد حس��ن زاده 
)کمانچه(، علی ضرابی )ترومپت(، مهیار طهماسبی )ویولنسل(، 
داریوش آذر )سینت بیس و کنترباس(، بهرنک بقایی )تار(، 
فرزان بیژنی )هورن(، س��عید پیلتن )درامز(، کاوه تسعیری 

)ویوال( و... گروه نوازندگان آلبوم را تشکیل می دهند.

یون می رسد کودک شو جدید به آنتن تلویز
س��ری جدید مسابقه »کودک ش��و« از هفته آینده 

پخش خود را آغاز خواهد کرد.
این برنامه در س��ری جدید ب��ا تغییراتی در آیتم ها و 
دکور همراه بوده است. در حال حاضر ضبط مسابقه شروع 
شده، خانواده ها انتخاب شده اند و گزینش نیز انجام شده 
اس��ت و از ش��نبه هفته آینده این مسابقه با همان اجرای 

پژمان بازغی از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت.
»کودک شو« از شنبه تا سه شنبه به مدت چهار روز 
پخش خواهد داشت با این تفاوت که در سری جدید هر 
روز فقط به یک ش��رکت کننده اختص��اص دارد با وجود 
اینکه چهار شرکت کننده با یکدیگر رقابت می کنند. قبال 

در هر قسمت هر چهار شرکت کننده حضور داشتند.
این برنامه دارای چهار استودیو است که آیتم های مختلف 
و همچنین آیتم های جدید با تغییراتی در این اس��تودیوها 
ضبط می شود. ساختار »کودک شو« کامال تغییر کرده است. از 
آیتم های مسابقه گرفته تا اعالم نتایج مسابقات با رأی مردم و 
همچنین دکور برنامه با تغییرات مواجه شده است. همچنین 
فضاهای رئالیتی شو بیشتری به برنامه اضافه شده است. اتاق 

بازی کودک »کودک شو« نیز تبدیل به استودیو شده است.

فصل نرگس و ایتالیا ایتالیا در بلغارستان
دو فیلم سینمایی »فصل نرگس« و »ایتالیا ایتالیا« 
در دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم »منار صوفیه« 

به نمایش در می آیند.
پخش بین الملل فیلم های سینمایی »فصل نرگس« 
به کارگردانی و نویسندگی نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی 
سحر صباغ سرشت و »ایتالیا ایتالیا« به کارگردانی کاوه 
صب��اغ زاده و تهیه کنندگی مهدی صباغ زاده را س��ازمان 

سینمایی حوزه هنری برعهده دارد.
فیلم سینمایی »فصل نرگس« در روزهای جمعه 1۲ 
ژانویه )۲۲ دی ماه( و دوشنبه 15 ژانویه )۲5 دی ماه( و 
همچنین فیلم سینمایی »ایتالیا ایتالیا« در روزهای 1۴ 
و 16 ژانویه در س��الن های یورو سینما، سینما هاووس و 

کالچر هاووس به روی پرده خواهند رفت.
جشنواره »منار صوفیه« با هدف آشنایی مردم بلغارستان 
با فرهنگ و آداب جهان اسالم هرساله در شهر سوفیا کشور 
بلغارس��تان برگزار می ش��ود. در این جش��نواره فیلم های 
منتخبی از خاورمیانه و آفریقای ش��مالی شامل فیلم های 
بلند س��ینمایی، مستند و کوتاه به نمایش در می آیند. این 

جشنواره از 1۲ الی ۲9 دی ماه برگزار می شود.
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: 1-على ش ش 4622    2-زينب ش ش 8131   3-فاطمه ش ش 2130088902   4-مهدى ش ش 7 همگى 
حميدى-فرزندان متوفى 5-طالب حميدى ف على پدر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت 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/الف1246
اسماعيل وجدانى-قاضى شعبه دوازدهم شهرى شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت 
آقاى يوسف ابراهيمى ف اكبر به شرح دادخواستى كه به كالسه 96/858 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان اكبر ابراهيمى ف ابراهيم ش ش  119 صادره 
آمــل در تاريــخ 94/9/23 در اقامتگاه دائمى خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
بــه : 1-نجفقلى 2- علــى اصغر3-اســداهللا 4-يوســف5-محمدرضا6-خليل7-رمضان8-جده9-مدينه  همگى 
ابراهيمى10-ســيده خانم جان ابراهيمى 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/الف1247
عيسى رضوانى-قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم شيما اثنى عشرى داراى شناسنامه شماره 839 بشرح دادخواست به كالسه 454/1/96 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مجتبى اثنى عشرى به شناسنامه 615 در 
تاريخ 96/9/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- شــيما  
اثنى عشرى به ش ش 839 به كدملى 0054664004 متولد 1350 دختر متوفى 2- سيما اثنى عشرى به ش ش 
21846 به كدملى 0060104678 متولد 1355 دختر متوفى 3- سميرا اثنى عشرى به ش ش 5355 به كدملى 
0073254843 متولد 1360 دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/4827
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم ناهيده شيدائى داراى شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به كالسه 96/ش216/7 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد حسن شيدائى گماسائى بشناسنامه 
12 در تاريــخ 1396/6/18 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- خانم راحله شــيدائى گماســائى فرزند محمد حســن به ش ش 10894 كدملى 0453508677 صادره از 
دماوند دختر متوفى 2-خانم نرگس شيدائى گماسائى فرزند محمد حسن به ش ش 715 كدملى 0452235413 
صادره از دماوند دختر متوفى 3- آقاى محمد على شــيدائى گماســائى فرزند محمد حســن به ش ش 102 كدملى 
0452286492 صادره از دماوند پسر متوفى 4- آقاى على شيدائى گماسائى فرزند محمد حسن به ش ش 491 
كدملى 0452451272 صادره از دماوند پسر متوفى 5- خانم سارا شيدائى گماسائى فرزند محمد حسن به ش ش 
2772 كدملى 0450347842 صادره از دماوند دختر متوفى 6- خانم ناهيده شيدائى فرزند صدراله به ش ش 
29 كدملى 0451875427 صادره از دماوند همسر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/ 4826
 رئيس شعبه هفتم شوراى حل اختالف رودهن

گواهى حصر وراثت
خانم زرتاج رهبرى به شــماره شناســنامه 354 به شــرح دادخواســت به كالســه 763/2/96 از اين شــورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان اسمعيل رهبرى به شماره شناسنامه 227 
در تاريخ 1396/4/31 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- گلتاج رهبرى فرزند 
اســمعيل بــه ش ش 1 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- زرتاج رهبرى فرزند اســمعيل بــه ش ش 354 صادره 
از دماونــد فرزنــد متوفى 3- گوهر رهبرى فرزند اســمعيل به ش ش 293 صــادره از دماوند فرزند متوفى اينك 
با انجام تشــريفات قانونى 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 يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4825
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

دادنامه
به تاريخ 96/5/10-  كالسه پرونده 96/203- شماره دادنامه: 96/403- مرجع رسيدگى: شعبه 8 شوراى 
حل اختالف بوشــهر ، خواهــان: مرتضى حكيمى فرد فرزنــد گرگين ، خوانده: عبداهللا تيمــاس فرزند عبدالكريم ، 
خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 2/700/000 ريال ، گردشكار: به تاريخ 96/5/10 در وقت مقرر جلسه شعبه هشت 
شوراى حل اختالف بوشهر به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل و پرونده كالسه 96/203 تحت نظر است با بررسى 
اوراق و محتويات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضا شورا ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال 
به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى گردد (راى قاضى شــورا) در خصــوص دعوى خواهان مرتضى حكيمى فرد 
فرزند گرگين به طرفيت خوانده عبداهللا تيماس فرزند عبدالكريم بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 2/700/000 ريال 
و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه بدين شرح كه خواهان مدعى است به موجب رسيد عادى موجود كه در آن 
خوانده متعهد به پرداخت  دين خويش گرديده مبلغ فوق را از خوانده طلب دارد و با توجه به امتناع وى از پرداخت 
بدهى خود تقاضاى صدور حكم به شرح فوق نموده است خوانده دعوى عليرغم ابالغ وقت رسيدگى لكن در جلسه 
مذكور شركت ننموده و اليحه يا مدركى دال بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا با توجه به سند عادى ارائه شده 
فوق توســط خواهان و مصون ماندن ســند مذكور از هرگونه تعرض خوانده و عدم حضور و دفاع خوانده در جلســه 
رسيدگى و عدم ارائه اليحه يا مدركى دال بر برائت ذمه خويش لذا دعوى خواهان را محمول بر صحت تشخيص و 
مســتندا به ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف و ماده 1284 قانون مدنى و مواد 198 و515و519و522 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پراخت مبلغ 2/700/000 
ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 167/500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 
يعنى مورخه 96/3/8 لغايت وصول محكوم به كه توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت 

20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى بوشهر مى باشد. م الف/2085
قاضى شوراى حل اختالف بوشهر

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139604026781000248/1
بدينوســيله به آقايان محمد پيريائى فرزند عباس متولد 1370/2/14 داراى شــماره شناســنامه و كدملى 
3920219643 (متعهد) و رضا پيريائى فرزند شــعبانعلى متولد 1358/7/1 شــماره شناســنامه 28446 داراى 
كدملى 3930283557 (ضامن) بدهكاران پرونده كالسه 9600268 كه برابر گزارش اداره پست مالير شناخته 
نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شــماره 269516693 مورخ 95/2/18 بين شــما و بانك سپه 
شعبه خيابان شهدا مالير مبلغ 31/185/955 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 7/515/501 ريال بابت سود و مبلغ 
2/587/521 ريال بابت خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 41/288/977 ريال بانضمام 28/670 ريال خسارت 
تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه 
نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است 
فقط يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمل اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد 

شد. م الف/1925
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139604026781000191/1
بدينوسيله به آقايان عباس مرادى فرزند خداداد شماره شناسنامه 2 متولد 1351/3/4 داراى شماره شماره 
ملى 3933143365 (متعهد) و ســعيد كوليوند فرزند بختيار شــماره شناســنامه 54 متولد 1366/8/20 داراى 
شــماره ملى 3962762191 و محمد پير حياتى فرزند ماشــاءاله شــماره شناســنامه 1283 متولد 1357/6/20 
داراى كدملى 3930341867 (ضامنين) بدهكاران پرونده كالسه 9600201 كه برابر گزارش اداره پست مالير 
شــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شــماره 119011417 مورخ 90/11/8 بين شــما و 
بانك ســپه شــعبه ســيروس مبلغ 38/700/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 4/800/000 ريال بابت ســود و 
مبلغ 12/132/000 ريال بابت خســارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 55/632/000 ريال بانضمام 35/800 ريال 
خســارت تاخير روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 
18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محسوب است فقط يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمل اجرائى طبق مقررات عليه شــما 

تعقيب خواهد شد. م الف/1923
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139604026781000244/1
بدينوســيله بــه خانــم محيا پيريائــى فرزند شــعبانعلى متولــد 1372/2/12 به شــماره ملى و شناســنامه 
3920383011 (متعهد) و آقاى شعبانعلى پيريائى فرزند ميرزاعلى به شماره شناسنامه 10 كدملى 3933707641 
(ضامن) بدهكاران پرونده كالسه 9600264 كه برابر گزارش اداره پست مالير شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد 
كه برابر قرارداد بانكى شماره 269416195 مورخ 94/11/4 بين شما و بانك سپه شعبه خيابان شهدا مالير مبلغ 
38/303/574 ريال بابت اصل طلب وســود و خســارت تاخير تاديه بانضمام مبلغ 27/309 ريال خســارت تاخير 
روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صدور اجرائيه نموده 
پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه 
اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمل اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 

م الف/1924
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: سيد محسن امام زاده فرزند سيدجمال مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: شركت 
باريج اسانس با وكالت خانم محبوبه عباسى به نشانى تهران شهرك آزادى ميدان نبى اكرم خيابان امام صادق كوچه 
ايران زمين پالك 22 ، محكوم به: به موجب راى شــماره 469/95 تاريخ 95/12/16 حوزه 7 شــوراى حل اختالف 
شهرســتان كاشان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
محكوم است به خوانده را به پرداخت مبلغ 50/872/800 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/392/000 
ريال بابت خســارت دادرســى و هزينه هاى دادرسى و ورود دادخواست وادرات دادخواست و تصديق منضمات به 
دادخواست و حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه سند تجارى مستند دعوى از 
تاريخ سررسيد 94/7/16 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و 
تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد و پرداخت نيم عشر دولتى راى صادره غيابى است. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را 

به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
 رئيس حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له / محكوم لهم: باريج اســانس به نشــانى كاشــان جاده مشــهد اردهــال كيلومتر 44- 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: صديقه مومنى لندى فرزند براتعلى ، مشخصات نميانده يا قائم مقام  قانونى 
محكوم له/ محكوم عليه: محبوبه عباســى فرزند كاظم به نشانى تهران شــهرك آزادى ميدان نبى اكرم خيابان امام 
صــادق پالك 22 ايران زمين وكيل باريج اســانس ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
9610093659201499 و شــماره دادنامه مربوطــه 9609973659200405 مورخه 96/3/21 محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ چكها مبلغ 365/024/100 ريال وجه سه فقره چك به شماره و تاريخ 8850474-
95/1/15 و 8850482-95/4/8 و 8850483-95/5/9 عهده بانك توسعه تعاون به انضمام هزينه دادرسى 
مبلــغ 11035840 ريــال و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه مبلغ 15000000 ريال و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد لغايت اجراى حكم راى صادره غيابى اســت هزينه عمليات اجرايى نيز پس از محاســبه در دايره اجرا از 
محكوم عليه قابل اخذ خواهد بود. 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 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه:960205- شــكات: 1- آقاى شاه حســين ارتند فرزند على حسين به نشانى استان 
خوزستان شهرستان دزفول كوى پيام نور روبروى دانشگاه پيام نور خيابان جهاد نور 10 منزل شاه حسين ارتند 2- 
آقاى همايون زكى زاده فرزند غالمرضا به نشانى لرستان بروجرد نيروگاه خ بوستان كوچه گل مينا مجموعه ى صدف 
واحد 3 -3- آقاى مرادعلى جمشيدى فرزند عبدالرضا به نشانى بروجرد دره غريب 15 مترى -4- آقاى مهدى باداور 
فرزند محمد تقى به نشانى لرستان بروجرد خيابان سى مترى كوچه بن بست پيروز انتهاى كوچه ، متهمين: 1- آقاى 
ناشناس ناشناس به نشانى لرستان بروجرد 2- آقاى محمد يار احمدى فرزند غالمعباس به نشانى لرستان بروجرد 
فاقد آدرس 3- آقاى حيدر عرب زاده فرزند على اميد به نشانى لرستان بروجرد روستاى فلك الدين پشت مسجد ، 
اتهام ها: 1- كالهبردارى 2- جعل و استفاده از سند مجعول ( راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمد يار احمدى 
فرزند غالمعباس اهل و ساكن بروجرد مبنى بر سه فقره كالهبردارى از طريق جعل و استفاده از سند مجعول و سه 
فقره جعل و استفاد از سند مجعول موضوع شكايت آقايان شاه حسين ارتند 2- مهدى بادآور 3- مرادعلى جشميدى 
4- همايون زكى زاده دادگاه با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات معموله و كيفرخواست صادره از 
دادسراى عمومى وانقالب بروجرد و شكايت شاكى و استعالم از بانك و مالحظه گواهى عدم پرداخت و متوارى بودن 
متهم بزه انتسابى به وى محرز است مستند به مواد 1و2و10و14و18و19و27و37و38و140و160و164و171
و172 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 و ماده و 535 و 533 قانون تعزيرات مصوب 1375 مرتكبين ارتشاء و 
اختالس و كالهبردارى متهم را بابت هر فقره كالهبردارى به هشت سال حبس و جزاى نقدى و بيست و هفت ميليون 
و نهصد هزار تومان و بابت هر فقره جعل به سه سال و نيم حبس و بابت هر فقره استفاده از سند مجعول به سه 
سال و نيم حبس محكوم مى نمايد بديهى است كه هنگام اجراى حكم فقط مجازات اشد قابليت اجراء دارد اين راى 
به داللت مواد 406 قانون آيين دادرســى كيفرى غيابى محســوب ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 
همين دادگاه است و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان لرستان مى باشد.
دادرس شعبه 104 كيفرى دادگسترى بروجرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عراز گلدى طراج فرزند صالح محمد 
خواهان آقاى جابر سياه پور دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عراز گلدى طراج به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985457300401 شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان 
چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 10/00 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 در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/685
رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ اجرائيه
در پرونده كالسه 391/95 صادره از شعبه 14 آقاى 1- مسلم خوريان فرزند عليرضا 2- اياز جعفرپور فرزند 
مرتضى محكوم است به پرداخت مبلغ 160/000/000 ريال وجه بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررســيد چك دادخواســت 95/7/12 لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص بانك مركزى و پرداخت مبلغ 
4/920/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ طبق تعرفه ريال حق الوكاله وكيل به عنوان محكوم به در 
حق بانك انصار با وكالت يوسف مباركى و پرداخت هزينه اجرا در حق دولت محكوم است بنابراين با توجه به مجهول 
المكان بودن اقامتگاه محكوم عليه در اجراى ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر 
در مواد 118و119 قانون ياد شده آگهى و به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى مفاد 
و موضوع اجرائيه را اجراء نماييد واال اجراء احكام مدنى نسبت به اجراى حكم و وصول هزينه اجراء اقدام مى نمايد 
در اين صورت براى عمليات اجرايى به محكوم عليه ابالغ يا اخطار ديگرى نخواهد شد مگر اينكه محكوم عليه محل 

اقامت خود را كتبا را به اين اجرا اعالم نمايد. 
 شعبه اجراى احكام بانك ها شوراى حل اختالف كرمانشاه

دادنامه
شماره پرونده:655/95- شماره دادنامه: 549/96- تاريخ رسيدگى:-  بتاريخ 1396/7/30 در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه هفتم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به 
اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شركت باريج اسانس به مدير عاملى خانم الله حجازى 
با وكالت خانم محبوبه عباســى به طرفيت آقاى على حســن وند عموزاده فرزند على محمد به خواسته مطالبه وجه به 
ميزان 43/081/160 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 1470-21932718 مورخ 94/12/10 عهده بانك 
ملت شهيد كشورى ايالم به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد 
تجارى / و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى حضور / نيافته و اليحه دفاعيه 
ارســال / ننمــوده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحــاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه 
مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق 
و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده 
/ امضاى آن از ناحيه شخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى 
و آثار حاكم بر امضاى ذيل ســند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل ســند تجارى فوق االشعار در يد خواهان 
داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشته و نظر به قاعده استصحاب دين و 
توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم شوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 
سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 310-311-314 تجارت 
و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق ا د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده 
را به پرداخت مبلغ 43/081/160 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/217/020 ريال بابت خســارات 
دادرســى (هزينه هاى دادرســى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه نشــر آگهى و پرداخت خســارت تاخير تاديه/وجه ســند / تجارى مستند دعوى از 
تاريخ سررسيد 94/12/10 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه 
و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى 

كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده:653/95- شماره دادنامه: 601/96- تاريخ رسيدگى:-  بتاريخ 1396/8/30 در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه هفتم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به 
اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شركت باريج اسانس به مدير عاملى خانم الله حجازى 
با وكالت خانم محبوبه عباســى به طرفيت آقاى عليرضا خيرآبادى فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه وجه به ميزان 
56/527/259 ريال موجب يك فقره چك به شــماره 22185429 مورخ 1393/8/25 عهده پســت بانك عبدل 
آباد شهررى به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل 
عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى (نشر آگهى) در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و اليحه دفاعيه ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده 
و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مستندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا 
بنا بر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور 
آن از ناحيــه خوانــده / امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اســناد و مدلول 
ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند تجارى فوق 
االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته داشته و نظر به قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم شوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى 
حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 310-

311-314 تجــارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق ا د م و ماده واحده قانون استفســاريه 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت 
قابــل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 56/527/259 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/523/180 
ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به 
دادخواســت و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه نشــر آگهى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/وجه سند / تجارى 
مستند دعوى از تاريخ سررسيد 93/8/25 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين 
االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى 

دادگسترى كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
شكايت ساسان زارعى بر عليه پژمان فالحى به اتهام مزاحمت تلفنى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9609988322400322 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 8/30 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 يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف/2038
 (مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: احمد كرد ســاالرزهى فرزند عبدالقاسم به نشانى سيستان و بلوچستان 
زاهدان فلكه كشاورز محمدآباد كوچه صادق روبروى مسجد بين المكرم سمت راست درب پنجم ، مشخصات محكوم 
عليه/ محكوم عليهم: 1- مجيد نســاج پور اصفهانى فرزند عباســعلى مجهول المكان 2- خانم بى بى كرد ساالرزهى 
فرزند خداداد به نشــانى سيستان و بلوچســتان زاهدان فلكه كشاورز محمد آباد كوچه صادق روبروى مسجد بين 
المكرم ســمت راست درب پنجم ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم به شماره 9509975500601018 
مورخ 95/12/14 شــعبه 6 شــوراى حل اختالف شهرســتان زاهدان محكوم عليه خانم خان بى بى كرد ساالرزهى 
فرزند خداداد محكوم اســت به انتقال پالك و محكوم عليه آقاى مجيد نســاج پور اصفهانى فرزند عباسعلى محكوم 
اســت به الزام به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال رسمى سند اتومبيل ســوارى پرايد سايپا 132 
مدل 1390 به رنگ ســفيد و شماره موتور 3927256 و شماره شاســى S5420090032117 و شماره انتظامى 
45د874 ايران 85 بنام محكوم له حق االجرا بر عهده محكوم عليهم مى باشــد و بر اســاس ارزش تقويمى هفت 
ميليون تومان محاســبه و وصول گردد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/3239
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :960799 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
دانــش صادقى فرزند امير متهم اســت به تهديد و توهين و اخاذى موضوع شــكايت آقاى جــواد اميرى و غيره كه 
پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/11/23 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون 
آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن 

مطلع و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/2023
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :960800 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقايان 
1- امير حســن محمودى 2- تيمور ســياه كمرى 3- سجاد قهرمانى 4- ساالر كلهرى 5- صابر كلهرى متهم است به 
مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى موضوع شكايت آقاى احمدى كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه 
كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/21 ساعت 9/30 تعيين گرديده 
است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلسه دادگاه 

حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/2022
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
شماره پرونده:656/95- شماره دادنامه: 550/96- تاريخ رسيدگى:-  بتاريخ 1396/7/30 در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه هفتم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به 
اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شركت باريج اسانس به مدير عاملى خانم الله حجازى 
با وكالت خانم محبوبه عباســى به طرفيت خانم ســكينه داد الهى ســاراب فرزند فرج اله به خواسته مطالبه وجه به 
ميزان 64/974/452 ريال موجب دو فقره چك به شماره 383754 مورخ 95/2/25 مبلغ 32/487/252 ريال 
و 383755 مورخ 95/3/25 مبلغ 32/482/200 ريال عهده بانك رفاه كارگران شــهر بابك به انضمام خســارات 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ 
قانونى (نشــر آگهى) در جلســه دادرسى حضور / نيافته و اليحه دفاعيه ارسال / ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا 
ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره 
و احــراز ذينفع بــودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده / امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و 
در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال 
ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشــته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم 
شوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1258-1257-
1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مــواد 310-311-314 تجارت و مواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق ا د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 64/974/452 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/828/360 ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه نشر آگهى 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه/وجوه اسناد / تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد چك ها تا زمان وصول بر مبناى 
نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 

روز قابل تجيددنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد. 
 قاضى شعبه هفتم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده:662/95- شماره دادنامه: 602/96- تاريخ رسيدگى:-  بتاريخ 1396/8/30 در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه هفتم شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت 
بــه اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت باريج اســانس به مديــر عاملى خانم الله 
حجازى با وكالت خانم محبوبه عباسى به طرفيت آقاى داود كرتولى نژاد فرزند غالم به خواسته مطالبه وجه به ميزان 
150/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 50/771967 مورخ 1393/12/25 عهده بانك ملت رويان 
به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال آن از دارنده اوليه به شــخص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ 
قانونى (نشــر آگهى) در جلســه دادرسى حضور / نيافته و اليحه دفاعيه ارسال / ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا 
ابراء ذمه خود به نحوى از انحاء قانونى ارائه ننموده و دعوى مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ايراد و مســتندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنا بر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره 
و احــراز ذينفع بــودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور آن از ناحيه خوانده / امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى 
(خوانده) و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند و 
در عين حال نظر به اينكه وجود / اصل سند تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت بر ظهور بر بقاء دين و اشتغال 
ذمه خوانده تا ميزان مورد خواســته داشــته و نظر به قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه مشورتى اعضا محترم 
شوراى حل اختالف و مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1258-1257-
1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مــواد 310-311-314 تجارت و مواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق ا د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور 
چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/870/000 ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق منضمات به دادخواست و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و هزينه نشر آگهى 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه/وجه سند / تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 93/12/25 تا زمان وصول بر 
مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد 
راى صــادره غيابــى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على اصغر آقاجانى كاسگرى فرزند محمد ابراهيم 
شــماره ابالغنامه:9610102516105804 شماره بايگانى 960785 خواهان آقاى محمود موسيوند فرزند 
مصطفى  دادخواستى به طرفيت خواندگان 1. آقاى محمد حسينى شهرنو فرزند رضا 2. زهرا حسينى شهرنو فرزند 
رضــا 3. معصومه حســينى فرزند رضا 4. مهــرى يزدى نيا فرزند اصغر 5. محمد على نظريان فرزند غالمحســين 6. 
مســعود علوى 7. فرحناز كرانى زاده فرزند رضا 8. محمد اصفهانى مشــهور فرزنــد غالمرضا 9. على اصغر آقاجانى 
كاســگرى 1. حاتم متقى اصل فرزند شــيرولى 11. محمد پوركاويان 12. بتول غراياق زندى به خواســته الزام به 
تنظيم سند رسمى ملك (نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع پالك ثبتى 271/521 بخش 5 قم ) مقوم 
بــه 21000000 ريــال ارزش منطقه اى ملــك 5/737/500 ريال – اثبات وقع بيع مقوم بــه 21000000 ريال 
ارزش منطقه اى ملك 5/737/500- مطالبه خســارات دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609982516100622 شعبه 25 دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
96/11/30 ساعت 11صبح 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 ساحلى جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى 
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 منشى دادگاه حقوقى شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – حميد كريمى جوقى


