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متن آگهى 
محكوم له: ســليم مرادى مســتعلى ، محكوم عليه: مريم مطلق كســمايى ، پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد 
بدينوســيله به مريم مطلق كســمايى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 28 در 
پرونده كالســه 9609978602800269 به موجب دادنامه شــماره 9609978602800402 مورخ 96/9/21 
صادره از شــعبه 28 محكم عليه مريم مطلق كســمايى محكوم به پرداخت يكصد و بيســت و پنج ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ 96/5/23 لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت 
مبلغ سه ميليون يكصد و شصت و پنج هزار ريال بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى در حق محكوم له مى باشد 
پرداخت نيم عشــر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشــد بديهى است با توجه به غيابى 
بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه 
به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 ا د م و ماده 9 قانون اجراى احكام 
مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقــدام گــردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلــول اجرائيه ووصول هزينه 

اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/10916
 دبير شعبه 28 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى پيمان چقاكبودى فرزند مرادعلى
خواهان خانم ليال محمدى ده مجنونى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى پيمان چقاكبودى به خواسته طالق به 
درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988310701103 شعبه 4 دادگاه 
خانواده شهرســتان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/23 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 كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 960343- وقت رسيدگى: مورخه 96/12/28- ساعت 9 صبح ، خواهان: محمد امين نصرتى 
فرزند احمد آدرس كرمانشاه ، خوانده: كامران متكيائى فرزند – آدرس فعال مجهول المكان ، خواسته: مطالبه، خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق تسليم دادگسترى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شوراى حل اختالف 
مجتمع شهيد بهشتى ارجاع و وقت رسيدگى به شرح پيش گفته تعيين شده و به علت مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان به دستور شورا و به تجويز ماده 72 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه از تاريخ نشر 
آگهى به دفتر شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت كرده و در 

وقت رسيدگى معين حضور يابيد در غير اينصورت شورا مبادرت به اتخاذ تصميم مقتضى خواهد نمود.
دبير دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 37 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده 960343- وقت رسيدگى: مورخه 96/12/28- ساعت 9 صبح ، خواهان: محمد امين نصرتى 
فرزند احمد آدرس كرمانشاه ، خوانده: فرشيد بابك فرد فرزند صادق آدرس فعال مجهول المكان ، خواسته: مطالبه، 
خواهان دادخواســتى به خواســته فوق تسليم دادگسترى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شوراى 
حل اختالف مجتمع شــهيد بهشــتى ارجاع و وقت رسيدگى به شرح پيش گفته تعيين شده و به علت مجهول المكان 
بودن خوانده حسب درخواست خواهان به دستور شورا و به تجويز ماده 72 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه 
از تاريخ شنر آگهى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

كرده و در وقت رسيدگى معين حضور يابيد در غير اينصورت شورا مبادرت به اتخاذ تصميم مقتضى خواهد نمود.
دبير دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 37 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988404400560 شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى وانقالب روانسر آقاى 
هوشــنگ رســتمى فرزند صيد احمد به موجب شكايت آقاى منصور نقدى فرزند على احمد به اتهام تحصيل مال از 
طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات و كالهبردارى تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از 
تاريخ نشر آگهى در شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع 

نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988404400525 شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى وانقالب روانسر آقاى 
رســول رســتمى فرزند رضا به موجب شكايت آقاى خسرو نادرى سه چقانى فرزند صحبت اله به اتهام كالهبردارى 
و تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه اول 
داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609988404400525 شــعبه اول داديارى دادســراى عمومى وانقالب روانسر آقاى 
عنايت جواهرى فرزند محمد به موجب شكايت آقاى خسرو نادرى سه چقائى فرزند صحبت اله به اتهام كالهبردارى 
و تحصيل مال از طريق نامشروع تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجويز ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى متهم ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهى در شعبه اول 
داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده به عمل مى آيد. 
مدير دفتر شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب روانسر

متن آگهى 
در پرونده كالســه 9609988404300430 شعبه دادستانى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان روانسر 
آقاى بختيار ابراهيمى فرزند حسن به اتهام سرقت اموال تحت تعقيب مى باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه آگهى كه متهم ظرف 30 روز از تاريخ نشر 
آگهى در شعبه دادستانى دادسراى عمومى وانقالب روانسر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود و در صورت 

عدم حضور پس از يكماه از تاريخ نشر آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.
مدير دفتر شعبه دادستانى شعبه دادستانى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان روانسر

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى يونس شــهنوازى با ارائه استشهاد محلى مدعى است سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان پالك 
1063/228/93/2541- اصلى واقع در قطعه 1 بخش 16 بلوچستان كه سند مالكيت به شماره چاپى 534891 
الف 83 بنام وى صادر گرديده بعلت جابجايى مفقود شــده و اينك نامبرده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى خود 
را نموده اند لذا مراتب به موجب تبصره 1 اصالحى ماده 120 آيين ثبت بدينوسيله آگهى ميشود كه هركس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض نرســيد و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات 

مبادرت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى خواهد نمود. م الف/733
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 115 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب بدينوسيله به متهم آقاى ظاهر 
سرگلزايى ابالغ مى شود كه جهت دفاع از اتهام خود دائر بر مشاركت در ضرب و جرح عمدى با چاقو در پرونده كالسه 
960482/179 مطروحه در شــعبه ســوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان زابل ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشــر آگهى جهت اخذ توضيحات در اين بازپرســى حاضر شوند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و 
اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود اين آگهى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى ملى يا كثيراالنتشار درج مى شود. م 

الف/2620
بازپرس شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى خير محمد كرد فرزند نورمحمد بشــماره شناســنامه 1241 متولد 1341 صادره از زهك با اســتناد به 
شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواستى بشــماره 960340 مورخ 96/11/24 تقديم 
شــوراى حل اختالف حوزه 1 شهرســتان خاش نموده ، چنين اشــعار داشته كه شــادروان محمد حسين كرد فرزند 
خيرمحمد بشــماره شناسنامه 1008 متولد 1366/6/20 صادره از خاش در تاريخ 96/10/21 درگذشته و ورثه 
وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1- فريده هاشمزائى فرزند لطيف ش ش 4860068531 متولد 1370 صادره 
كاللــه زوجــه 2- خير محمد كرد فرزند نور محمــد ش ش 1241 متولد 1341 صادره زهك پــدر 3- فاطمه كورد 
فرزنــد علــى خان ش ش 86 متولــد 1347 صادره گنبد كاوس مــادر 4- پويان كرد فرزند محمد حســين ش ش 
3710925691 متولد 1389 صادره خاش فرزند 5- پژمان كرد فرزند محمد حســين ش ش 48606939752 
متولــد 1393 صادره كالله فرزند ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونــى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا 
رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان 
خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در 

روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/729
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم محدثه ميرى خندان فرزند حسين داراى شماره شناسنامه 3660277223 به شرح دادخواست كالسه 
960598 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين ميرى خندان 
به شماره شناسنامه 4084 در تاريخ 96/11/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد ذيل: 1- محدثه ميرى خندان فرزند حسين به ش ملى 3660277223 دختر متوفى ، متوفى 
وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا 
هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2617
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بهزاد سرگزى فرزند عباسعلى داراى شماره شناسنامه 1606 به شرح دادخواست كالسه 960604 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباسعلى سرگزى به شناسنامه 16 
در تاريخ 96/10/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد 
ذيل: 1- بهزاد ســرگزى فرزند عباســعلى داراى ش ش 1606 پســر متوفى 2- غالمرضا سرگزى فرزند عباسعلى 
داراى ش ش 725 پسر متوفى 3- مهداد سرگزى فرزند عباسعلى داراى ش ش 721 پسر متوفى 4- ليال سرگزى 
فرزند عباسعلى داراى ش ش 484 دختر متوفى 5- مليحه سرگزى فرزند عباسعلى داراى ش ش 67 دختر متوفى 
6- زبيده زارع فرزند حسين داراى ش ش 4 همسر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضــى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف/2625
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين شفيغى سياســر فرزند عباسعلى داراى شــماره شناسنامه 2626 به شــرح دادخواست كالسه 
960608 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباسعلى شفيغى 
سياســر به شناســنامه 1335 در تاريخ 96/10/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به افراد ذيل: 1- حسين شفيغى سياسر فرزند عباسعلى داراى ش ش 2626 پسر متوفى 2- 
اسماعيل شفيعى سياسر فرزند عباسعلى داراى ش ش 2/م پسر متوفى 3- زهرا شفيعى سياسر فرزند عباسعلى 
داراى ش ش 2769 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2632
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســين شفيعى سياســر فرزند عباسعلى داراى شــماره شناسنامه 2626 به شــرح دادخواست كالسه 
960609 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خديجه شفيعى 
ســياه ســر به شناســنامه 1551 در تاريخ 95/7/27 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به افراد ذيل: 1- حسين شفيعى سياسر فرزند عباسعلى داراى ش ش 2626 پسر متوفى 2- 
اسماعيل شفيعى سياسر فرزند عباسعلى داراى ش ش 2/م پسر متوفى 3- زهرا شفيعى سياسر فرزند عباسعلى 
داراى ش ش 2769 دختر متوفى 4- عباسعلى شفيعى سياسر فرزند جانمحمد داراى ش ش 1335 همسر متوفى ، 
متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/2633
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى عباس كمالى فرزند محمد داراى شــماره شناســنامه 3660166952 به شــرح دادخواســت كالســه 
960603 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان كنيز زه كنى به 
شناسنامه 1979 در تاريخ 89/10/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به افراد ذيل: 1- عبــاس كمالى فرزند محمد داراى ش ش 3660166952 پســر متوفى 2- محمد كمالى 
فرزند عباس داراى ش ش 12 همســر متوفى 3- عارف كمالى فرزند محمد داراى ش ش 3660364983 پســر 
متوفى 4- ابوالفضل كمالى فرزند محمد داراى ش ش 3660861065 پسر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/2628
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خانم بى بى روشــن رو به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 
9609987430300933 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
اهللا مراد خجاره در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/5/11 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- خانم بى بى روشن رو فرزند على به ش ش 1 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى محمدرضا مير فرزنــد غالمعلى احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/991 اصلى واقــع در بخش دو 
سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 15642- ز مورخ 96/11/15 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 دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى 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 شنبه مورخه 
96/12/5 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 شــد. تاريخ انتشــار: چهارشنبه 

96/11/25 - م الف/2598
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اميد ســرگزى فرزند شيرمحمد داراى شــماره شناسنامه 111 به شرح دادخواست كالسه 960596 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بيگم سرگزى به شناسنامه 1304 
در تاريخ 91/12/26 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد 
ذيل: 1- اميد ســرگزى فرزند شيرمحمد به ش ش 111 پسر متوفى 2- محمود رضا سرگزى فرزند شيرمحمد به 
ش ش 13 مواليد پسر متوفى 3- حسين سرگزى فرزند شيرمحمد به ش ش 1716 پسر متوفى 4- حسن سرگزى 
فرزند شيرمحمد به ش ش 2123 پسر متوفى 5- عليرضا سرگزى فرزند شيرمحمد به ش ش 2195 پسر متوفى 
6- حميدرضا ســرگزى فرزند شــيرمحمد به ش ش 2464 پسر متوفى 7- مهدى سرگزى فرزند شيرمحمد به ش 
ش 3660017477 پســر متوفى 8- رقيه ســرگزى فرزند شــيرمحمد به ش ش 2463 دختر متوفى 9- نصرت 
ســرگزى فرزند شيرمحمد به ش ش 2465 دختر متوفى 10- عصمت سرگزى فرزند شيرمحمد به ش ش 2600 
دختر متوفى 11- شيرمحمد سرگزى فرزند سعيد على به ش ش 1122 همسر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/2627
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

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

برابر راى شماره 1396/1730 مورخ 1396/11/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى نايبعلى فرخ شــه فرزند نجاتعلى بشــماره شناسنامه 646 صادره از اســد آباد در سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب مغازه و محوطه متصل به آن به مســاحت 594/06 مترمربع در قســمتى از پالك 51 فرعى از 
2220 اصلى واقع در اســد آباد كمربندى شــهدا خريدارى با واسطه از مالكان رسمى شمس الملوك پرويزى بهمن 
فرخشه و مجيد فروتن و نريمان فروتن و خانم ها سارا و فريبا فروتن و حاجى قربان پرويزى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد. تاريخ چاپ نوبت اول: 96/11/25- تاريخ چاپ نوبت دوم: 96/12/10- م الف/2058
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

برابر راى شــماره 1396/1714 مورخ 1396/11/9 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى روح اله كريمى نوريان فرزند على بشماره شناسنامه 475 صادره از اسد آباد در شش دانگ يك باب 
ساختمان در قسمتى از پالك شماره 1585/2 اصلى جهت الحاق به ملك مجاور شرقى ملكى ديگر متقاضى به مساحت 
320/77 مترمربع واقع در اسد آباد 18 متر ب برق كوى شهيد مرادى خريدارى با واسطه از مالك رسمى آقاى محمد 
حســين جنتى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ چاپ نوبت اول: 96/11/25- تاريخ چاپ نوبت 

دوم: 96/12/10- م الف/2048
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت ملك ناز گرگيج فرزند عبدالواحد فرزند عبدالواحد داراى شناســنامه شماره 
10392 صــادره از حــوزه يك زابل به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 960508 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالواحد گرگيج فرزند عبدالحكيم به 
شناسنامه 633 صادره از حوزه يك گنبد كاوس در تاريخ 1396/6/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضيه با مشخصات فوق الذكر فرزند متوفى 2- عابده گرگيج 
فرزنــد  عبدالواحــد بــه ش ش 10393 صادره زابل فرزند متوفى 3- فاطمه گرگيــج فرزند عبدالواحد به ش ش 
5330024447 صادره زهك فرزند متوفى 4- مريم گرگيج فرزند عبدالواحد به ش ش 82 صادره حوزه 5 زابل 
فرزند متوفى 5- آتنا گرگيج فرزند عبدالواحد به ش ملى 7050022438 صادره زابل فرزند متوفى 6- مسعود 
گرگيــج فرزند عبدالواحد به ش ملى 3660344001 صــادره هامون فرزند متوفى 7- محمد نصير گرگيج فرزند 
عبدالواحــد به ش ملى 3660766143 صادره هامون فرزند متوفى 8- جواد گرگيج فرزند عبدالواحد به ش ملى 
7050000825 صادره زابل فرزند متوفى 9- پرويز گرگيج فرزند عبدالواحد به ش ملى 5330024439 فرزند 
متوفى 10- الياس گرگيج فرزند عبدالواحد فاقد مشــخصات ســجلى 11- سديس گرگيج فرزند عبدالواحد فاقد 
مشــخصات سجلى 12- سليمه گرگيج فرزند عبدالواحد فاقد مشخصات سجلى 13- ماه جان گرگيج همسر متوفى 
(فاقد مشــخصات ســجلى) ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يكماه به اين 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/3569
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى گمى ياراحمد زهى فرزند دادشاه بشماره شناسنامه 7 متولد 1331 صادره از خاش با استناد به شهادتنامه 
و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 310-96-1 دادخواست مورخ 96/11/24 تقديم 
شوراى حل اختالف حوزه 1 شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان نارخاتون ياراحمد زهى فرزند 
دادشــاه بشــماره شناســنامه 6 متولد 1328/3/10 صادره از خاش در تاريخ 91/5/28 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشــت عبارتند از:1- گمى ياراحمد زهى فرزند دادشــاه ش ش 7 متولد 1331 صادره از خاش برادر 
متوفى ، اينك پس از انجام تشريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه 
شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار 
دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى 
(ره) ســاختمان قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر 

وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/730
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 خاش

دادنامه
پرونده كالســه 9609982210100814 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شماره 9609972210101236- خواهان: خانم نازيال حضرتى كلبى نيكى فرزند محمدرضا به نشانى 
استان تهران شهرستان دماوند شهر دماوند گيالوند انديشه 2 پ 5 زنگ 3- خواندگان: 1- آقاى محمدرضا حضرتى 
كلبى نيكى فرزند على قلى به نشــانى مجهول المكان 2- دادســتان محترم شهرســتان دماوند به نشــانى گيالوند ، 
خواســته: اذن در ازدواج (راى دادگاه) در خصــوص دعوى خانم نازيال حضرتــى به طرفيت آقاى محمدرضا حضرتى 
و دادســتان محترم عمومى و انقالب دماوند به خواســته صدور حكم به اجازه ثبت عقد نكاح دائم با آقاى وحيد شاه 
حسينى به اين توضيح كه خواهان مدعى است اكنون 22 ساله است و صيغه عقد نكاح دائم وى با آقاى وحيد شاه 
حســينى توسط روحانى معتمد شهرستان جارى شده اســت چون پدرش (خوانده اول) مدت مديدى است كه وى را 
ترك كرده و خبرى از او ندارد و براى ثبت عقد نكاح دسترسى به وى نداشته تا كسب اجازه كند خواستار صدور حكم 
به شرح فوق است دادگاه با توجه به محتويات پرونده و نظر به اينكه مطابق ماده 1044 قانون مدنى (( در صورتى كه 
پدر يا جد پدرى در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نياز به ازدواج داشته باشد 
وى مى تواند اقدام به ازدواج كند ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنى حاضر مى 
باشد )) و با توجه به اينكه خواهان در سن ازدواج بوده و احتياج وى به ازدواج محرز است و عدم دسترسى وى به 
ولى قهرى اش و ماال غير ممكن بودن استيذان از ولى قهرى بر اساس اظهارات شهود تعرفه شده خواهان در دادگاه 
و نيز اظهارات مادر وى كه تاكنون سرپرستى وى را به عهده داشته است احراز مى گردد لذا دادگاه با احراز شرايط 
مقرر در ماده مذكور قانون مدنى دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندات به ماده قانون فوق الذكر و ماده 198  
قانون آئين دادرســى مدنى و مواد 1و4 قانون حمايت خانــواده حكم به اجازه ثبت ازدواج دائم خانم نازيال حضرتى 
كلبى نيكى فرزند محمدرضا با آقاى وحيد شاه حسينى فرزند محمد با شرايط مورد توافق طرفين صادر مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران است. م الف/1373
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى محمد صالحى به شناســنامه شــماره 43662 به شــرح دادخواست به كالســه 1450/96 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد صالحى بشماره شناسنامه 354 در 
تاريخ 96/5/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه 
صباح زاده فرزند حبيب اله به ش ش 37056 همســر 2- مهين صالحى فرزند احمد به ش  ش 519- 3- ناهيد 
صالحى فرزند احمد به ش ش 5683 -4- زهرا صالحى فرزند احمد به ش ش 47232- 5- مرضيه صالحى فزند 
احمد به ش ش 453- 6- محمد صالحى فرزند احمد به ش ش 43662 فرزندان . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /

متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ياســر عباســى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه مبلغ 13 ميليون تومان بابت 5 فقره 
چــك بالمحل به شــماره 575820- 95/3/10 و 575816-96/6/30 و 575819-95/12/30 و 575818-
96/2/15 و 575817-96/1/30 و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها لغايت اجراى 
حكم به طرفيت 1- سهيال رضايى 2- عبداله رضايى به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع 
به شــعبه پنجم حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 603/96 ثبت و براى تاريخ 97/1/20 ساعت 16/15 عصر 
وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المــكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقــالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه 
دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 

تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان ياســر عباســى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه مبلغ هشت ميليون تومان به همراه 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررســيد چكها لغايت اجراى حكم به طرفيت عليرضا كور حسنلو 
به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
751/96 ثبــت و بــراى تاريــخ 97/1/21 ســاعت 6/00 عصر وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجــا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: 534/96 ، شماره دادنامه:881/96 ، تاريخ رسيدگى:-/96/11- بتاريخ 96/11/8 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 12 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 شورا) در خصوص دعوى آقاى محمد غياثى فرزند اكبر به طرفيت خانم عطيه كرابى 
فرزند ابراهيم به خواسته مطالبه وجه به ميزان 200/000/000 ريال موجب يك فقره چك به شماره 814529 
مورخ 96/6/1 به مبلغ 215/000/000 ريال عهده بانك سپه به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد تجارى / اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين اسناد 
از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ قانونى 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 به 
مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروحه و صدور ان از 
ناحيه خوانده و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذيل سند 
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 مواد 9و25و26و27 قانون شوراهاى 
حل اختالف مصوب سال 1394 و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنى و مواد 249-
286-310-311-314 تجــارت و مواد 194-197-198-503-515-519 -522ق ا د م و ماده واحده قانون 
استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
369/000 تومان بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى دادخواست و اوراق دادخواست و تصديق 
منضمات به دادخواست ) و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه سند /تجارى مستند دعوى از تاريخ سررسيد 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 / بدواً 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 12 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به خانم گلناربصيرت ايزد
خواهان خانم اكرم عباســى دادخواســتى به طرفيت خوانده خانمگلنازبصيرت به خواسته ورودثالث مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده كالسه9609982988200666شعبه2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
بهارســتان ثبت ووقت رســيدگى مورخ1397/02/24ســاعت9:30تعيين كه حسب دســتوردادگاه طبق موضوع 
ماده73قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
ازجرايدكثيراالنتشارآگهى مى گرددتاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نســخه ثانى دادخواســت وضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رســيدگى دردادگاه 

حاضرگردد.
متصدى اموردفترى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ صورت مجلس افراز 
پيــرو آگهى دعوت افراز شــماره 2901 مــورخ 1396/8/15 موضوع تقاضاى خانم ايــران قويدل احدى از 
مالكيت مشــاعى پالك 500- اصلى واقع در بخش يك بلوچســتان شــهر زاهدان خيابان شــريعتى مبنى بر افراز 
حصه مشاعى نامبرده از پالك مذكور كه سهم مشاعى آن بموجب صورت مجلس افرازى شماره 2/28295 مورخه 
1396/06/04 افراز گرديده كه حدود و مشــخصات قطعات افرازى بشــرح نقشــه و صورتمجلس افرازى فوق 
ميباشد لذا جهت اطالع كليه مالكين مشاعى آگهى ميگردد تا چنانچه اعتراضى داشته باشند از تاريخ انتشار آگهى به 
مدت 10 روز به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تسليم و رسيد آنرا باين اداره تسليم نمايند در غير اينصورت 

وفق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت مفروزى بنام متقاضى افراز صادر خواهد شد . 
حسينعلى ماليى- رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان 

صورتمجلس افرازى پالك ثبتى 0 فرعى از 500 اصلى بخش 1
در اجراى دستور وارده شماره 2/32689 مورخه 1396/9/8 مبنى بر افراز شش دانگ پالك ثبتى 0 فرعى 
از 500 اصلى بخش 01 ناحيه 00 واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملك زاهدان استان سيستان و بلوچستان ، اينجانب 
/ اينجانبان در معيت مالك از محل وقوع ملك واقع در شريعتى 23 بازديد و نقشه ترسيمى با وضعيت محل تطبيق 
داده شــد و عــدم تعارض، تجاوز ، جابجايى، لغزندگى و عدم مغايرت با مجاورين احــراز گرديد لذا با توجه به مفاد 
توافقنامه شــماره 1396-24-4518 مورخه 1396/9/8 صادره توســط شهردارى منطقه 4 با رعايت ماده 154 
قانون ثبت و ماده 101 قانون شــهرداريها و ســاير بخشنامه ها و دستورالعمل هاى صادره سازمان ، نحوه و ميزان 

مالكيت مالكين و حدود و مشخصات قطعات تفكيكى بشرح ذيل اعالم مى گردد. 
مالكيت:

ماليكت ايران / قوى دل فرزندجان محمد شــماره شناســنامه 5 تاريخ تولد 1317/1/7 صادره از زاهدان 
داراى شماره ملى 3620820228 با استناد انتقال قطعى شماره 40638 تاريخ 1389/10/27 دفتر 14 زاهدان 
بعنوان مالك پنج سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان متن سهم: سهم عرصه و اعيان ، موضوع سند مالكيت اصلى 
بشماره چاپى 165731 سرى الف سال 95 كه در دفتر امالك الكترونيكى به شماره 139620322001012732 
ثبت گرديده است. مالكيت غالم رضا / قويدل فرزند جان محمد شماره شناسنامه 103 تاريخ تولد 1326/4/18 
صــادره از زاهــدان داراى شــماره ملــى 3620843155 بــا اســتناد انحصــار وراثــت شــماره 963-83 تاريخ 
1383/05/06 شعبه 12 دادگاه 4 زاهدان بعنوان مالك دو سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان عرصه و اعيان 
، موضوع سند مالكيت اصلى بشماره چاپى 148265 سرى سال كه در صفحه 484 دفتر امالك جلد 3 ذيل شماره 
524 ثبت گرديده است. مالكيت رباب / قويدل فرزندجان محمد شماره شناسنامه 10010 تاريخ تولد – صادره 
از زاهدان داراى شماره ملى – با استناد انحصار وراثت شماره 963-83 تاريخ 1383/05/06 شعبه 12 دادگاه 
4 زاهدان بعنوان مالك يك سهم مشاع از نه سهم عرصه و اعيان عرصه و اعيان. مالكيت تهمينه / قويدل فرزند 
جان محمد شماره شناسنامه 11924 تاريخ تولد – صادره از زاهدان داراى شماره ملى – با استناد انحصار وراثت 
شماره 963-83 تاريخ 1383/05/06 شعبه 12 دادگاه 4 زاهدان بعنوان مالك يك سهم مشاع از نه سهم عرصه 

و اعيان عرصه و اعيان ، 
زمين اوليه:

1-عرصه مشاعى طلق به شماره صفر فرعى از پانصد اصلى واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملك زاهدان استان 
سيستان و بلوچستان به مساحت (409/02) چهارصدو نه متر و دو دسيمتر مربع به حدود: شماال: درب و ديوار 
بطول (18/93) هجده متر و نود و ســه سانتيمتر به تعريض كوچه شرقا: در دو قسمت اول ديوار مشترك بطول 
(17/55) هفده متر و پنجاه و پنج سانتيمتر به ششصد و بيست و دو اصلى دوم ديوار بديوار بطول (1/60) يك 
متر و شصت سانتيمتر به ششصد و بيست و سه اصلى جنوباً ديواريست مشترك بطول (21/50) بيست و يك متر 
و پنجاه سانتيمتر به چهارصد و نود و نه اصلى غربا در دو قسمت كه قسمت دوم ان شمالى است اول درب و ديوار 
بطول (17/18) هفده متر و هجده سانتيمتر به تعريض كوچه دوم (ديواريست بطور پخ) بطول (2/80) دو متر و 
هشتاد سانتيمتر به تعريض دو كوچه حقوق ارتفاقى ندارد و قطعات افرازى در ضمن در محدوده ثبتى سند مالكيت 
مى باشد و به مجاورين و معابر عمومى و خصوصى و با تملك تجاوز و تعارضى صورت نمى گيرد و در رهن و بازداشت 

نيز نمى باشد و ميزان تصرفات مالكيت مشاعى باستناد اسناد مالكيت مشاعى آنان مى باشد. 
مشخصات قطعه افرازى:

1- ششــدانگ يك قطعه زمين به شــماره پالك – فرعى از 500 اصلى مفروز و مجزى شده از صفر فرعى از 
اصلى مذكور به مســاحت (224) دويســت و بيست و چهار مترمربع با حدود اربعه: شــماالً در دو قسمت اول خط 
فرضى است بطول (2/80) دو متر و هشتاد سانتيمتر به كوچه دوم خط فرضى است بطول (9/08) نه متر و هشت 
ســانتيمتر به وچه شــرقا ديوار بديوار بطول (19/15) نوزده متر و پانزده سانتيمتر به شماره دو فرعى از پانصد 
اصلى جنوبا ديواريست مشترك بطول (11/95) يازده متر و نود و پنج سانتيمتر به چهارصد و نود و نه اصلى غربا 
خط فرضى اســت بطول (17/18) هفده متر و هجده ســانتيمتر به كوچه 2- ششدانگ يك قطعه زمين به شماره 
– فرعى از 500 اصلى مفروز و مجزى شــده از صفر فرعى از اصلى مذكور به مســاحت (185/02) صدو هشتاد و 
پنج متر و دو دسيمتر مربع با حدود اربعه شماال خط فرضى است بطول (9/85) نه متر و هشتاد و پنج سانتيمتر به 
كوچه شرقا در دو قسمت اول ديواريست مشترك بطول (17/55) هفده متر و پنجاه و پنج سانتيمتر به ششصد 
و بيست دو اصلى دوم ديوار به ديوار است بطول (1/60) يك متر و شصت سانتيمتر به ششصد و بيست و سه 
اصلى جنوبا ديواريست مشترك بطول (9/55) نه متر و پنجاه و پنج  سانتيمتر به چهارصد و نود و نه اصلى  غربا 
ديوار بديوار بطول (19/15) نوزده متر و پانزده سانتيمتر به شماره يك فرعى از پانصد اصلى صدور سند مالكيت 

منوط به تسويه حساب از شهردارى است.
امضاى مالك: ايران قويدل       نقشه بردار ثبت : ميرى              نماينده ثبت: مباشرى

تصميــم رئيس ثبتى مبنى بر افراز: دفتر ثبت آقايان نماينده و نقشــه بــردار در صورتيكه ميزان مالكيت 
مشاعى با تصرفات مطابقت داشته باشد و قطعه افرازى داخل در محدوده سند مالكيت باشد با مفاد صورتجلسه 
افرازى موافقت ميشود لذا مطابق ماده شش آئينامه قانون افراز و فروش امالك مشاع يك نسخه از صورت مجلس 
افرازى و تصوير نقشه افرازى به كليه شركا با ابالغ تا چنانچه اعتراضى داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك تسليم در غير اينصورت پس از گذشت مدت ده 
روز و با ارائه گواهى عدم اعتراض از ســوى متقاضى ســند مالكيت ششدانگى بنام متقاضى افراز صادر و تسليم 

خواهد شد. م الف/3541- تاريخ انتشار: 96/11/25

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان – حسينعلى ماليى

آگهــى  دعوت به مجمع فــوق العاده كانون كارگران بازنشســته شهرســتان 
ماهنشان –دندى

با توجه به برگزارى مجمع فوق العاده كانون كارگران بازنشسته شهرستان 
ماهنشان –دندى از كليه كارگران بازنشسته از كار افتادگان تامين اجتماعى كه 
قبل از بازشستگى مشمول قانون كار بودند دعوت به عمل مى آيد راس ساعت 
10 صبح روز يكشنبه مورخ 96/12/13 در محل مسجد چهارده معصوم شهرك 

كالسيمين (واقع در شهر دندى) برگزار خواهد شد.
لــذا از كليــه اعضا دعوت بــه عمل مى آيد در جلســه مذكــور حضور بهم 

رسانند
دستور جلسه : اصالح و تصويب اساسنامه

هيئت مديره شركت
 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم خرم سعيدى فرزند

خواهان:آقاى/ خانم محسن شوكتى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى /خانم خرم سعيدى و پژمان سعيدى 
به خواســته اعســار از هزينه دادرسى و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988740400517 شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان سقز ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/1/19 ســاعت:08:00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان  مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مــى گــردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى  كامل 
خود، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م/

الف: 2501
فريده حسينى – منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سقز

آگهى 
در خصــوص پرونده كالســه 9609983849400244 دادگاه عمومى بخش ناغــان آقاى حميد رحمانى فر 
فرزند خسرو متهم است به صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در رودخانه كارون ميانه با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به ايشان در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى در امور كيفرى مقرر است متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در مهلت 30 روز از تاريخ انتشار اگهى روزنامه در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهــى ابــالغ اجرائيه موضع ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
مهريه

بدينوســيله به  آقاى نوروز لواف فرزند عســكرى به ش ش 3 متولد 1347/11/12 به نشــانى ســمنان 
ميــدان امــام رضــا (ع) جنب اســتخر جهاديه ابالغ مى گردد كه بســتانكار خانــم مرضيه مداح بــراى وصول مبلغ 
3/054/650/000 ريال به موجب ســند مهريه شــماره 11372-1375/9/5  مســتند پرونده اجرايى كالسه 
9600828 از طريق اداره اجرا اســناد رسمى سمنان اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور پستى مبنى بر 
عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق درخواست بستانكار نتوانســته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم 
نمايد لذا برابر تقاضاى متعهدله به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار 
آگهــى و پس از 10 روز از تاريخ انتشــار عمليات اجرائى جريــان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى 

ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار :چهارشنبه 1396/11/25
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى محمدعلى محمدى فرزند حسينقلى به شماره شناسنامه 161 و شماره ملى 0681069384 صادره از 
ح 6 بجنورد برابر مشــروحه شــماره 96/23053 مورخ 1396/11/16 با تسليم دو برگ استشهاديه كه صحت 
امضاء شهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 19 شهرستان بجنورد گواهى شده است مدعى شده اند 
كه سند مالكيت ششدانگ پالك 249 فرعى از 73  اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت 64453 صفحه 
95 دفتر 409 به شماره چاپى 0024948 به علت نامعلومى مفقود شده است درخواست صدور سند المثنى نوبت 
اول نموده لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هركس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار اگهى 
به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله تســليم نمايد بديهى است 
چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام 

خواهد كرد. تاريخ انتشار:1396/11/25
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد

دادنامه
پرونده كالسه 9109982210200764 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شماره 9609972210200682- خواهان: موسسه اعتبارى توسعه با وكالت خانم سيده هدى بنى 
جمالى فرزند سيد حسن به نشانى تهران خيابان آفريقا چهارراه جهان كودك نبش خيابان صانعى پ 68- خواندگان: 
1- آقاى مسعود پاكزادى به نشانى مجهول المكان 2- شركت رنگ درخشش تهران به نشانى تهران خيابان ولنجك 
خيابان ساســان 15 پالك 55- 3- اداره ثبت اســناد دماوند به نشــانى گيالوند ، خواســته ها: 1- مطالبه هزينه 
دادرسى 2- ابطال عمليات اجرايى (راى دادگاه) درخصوص دادخواست تقديمى موسسه اعتبارى توسعه با وكالت 
خانم سيده هدى بنى جمالى بطرفيت 1- شركت رنگ درخشش 2- مسعود پاكزادى و 3- اداره اجراى ثبت دماوند 
بخواسته ابطال عمليات اجرايى و مزايده در پرونده اجرايى كالسه ش /288 اجراى ثبت دماوند و عودت معين با 
تاديه قيمت اعيان مرهونه سند رهنى شماره 136797-772/12 و جبران كليه خسارات دادرسى با اين توضيح 
كه وكيل خواهان اظهار داشته اند حسب ماده 8 سند رهنى تنظيمى با شركت رنگ درخشش اموال در رهن بابت  
ديون بوده كه متاســفانه پس از تشــريفات اجرايى مشخص شده اســت كه آقاى پاكزادى نسبت به اموال اقدام 
نموده و پس از صدور اجرائيه اموال منقول را تملك نموده اند فلذا خواسته به شرح صدرالبيان را مطرح نموده 
انــد دادگاه بــا التفات به ضرورت مطالبه پرونده اجرايى مبادرت به اســتعالم از اداره ثبت دماوند و متعاقبا اداره 
ثبت بررسى نموده كه پرونده اى در سوابق موجود نبوده و نظر به اينكه اتخاذ تصميم دادگاه در خصوص خواسته 
خواهان منوط به احراز اقدامات اجرايى توسط خوانده رديف دوم نسبت به اموال مرهونه مى باشد و در دادخواست 
نيز اداله اى دال بر اقدامات اجراى خوانده رديف دوم بر اموال مرهونه ابراز نگرديده است فلذا در شرايط فعلى 
دعوى به كيفيت مطروحه قابليت اســتماع نداشــته و مستندا به ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان تهران مى باشد. م الف/1357
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دماوند

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم مينــو ، على اكبر ، داود ، افســر ، مريم ، 
همگى احمدى على آبادى 

خواهان آقاى / خانم على امجدى و غيره دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مينو ، على اكبر  ، داود ، 
افسر ، مريم ، همگى احمدى على  آبادى همگى مجهول المكان به خواسته ابطال سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9609982210300382 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 12/45 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 كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد . م الف/1363
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

كه  بال   هانى  على   – بال  هانى  مريم  متهم  به  بدينوسيله  متهم   احضار 
فعال مجعول المكان مى باشد ابالغ مى گردد كه جهت دفاع از خود باتهام  
به  بنا  واقع  خالف  وراثت  انحصار  گواهى  اخذ  طريق  از  كالهبردارى 
 9609987736400247 كالسه  پرونده  در    7 منطقه  شهردارى  شكايت 
دادسراى  بازپرسى  چهارم  در شعبه  آگهى  اين  انتشار  از  ماه  يك  ظرف 
ضلع  منيريه  ميدان  تهران  در  واقع  تهران   37 ناحيه  انقالب  و  عمومى 
جنوب غربى بن بست رحيمى پالك 1072 ط سوم حاضر شود اين آگهى 
گردد  مى  منتشر  نوبت  يك  فقط   92 مصوب  آدك  ق   174 ماده  باستناد 
تصميم  نشود  حاضر  شعبه  اين  در  قانونى  مقرر  مهلت  در  متهم  چنانچه 

اتخاذ خواهد شد قانونى 
تهران   37 ناحيه  دادسراى   4 شعبه  بازپرس  الف      71989/م   

كيفرى  دادگاه   1130 شعبه   9309980235601738 كالسه  پرونده  دادنامه  
 : متهم  امجدى   ايمانعلى   : شاكى    9609970233101217 دادنامه  تهران   2
عليرضا صمدى  اتهام : سرقت مستوجب تعزير  راى دادگاه  درباره شكايت 
ايمانعلى امجدى فرزند رحمان عليه عليرضا صمدى مريمى فرزند احد داير 
بر سرقت دو دستگاه گوشى سونى و نوكيا و طالجات 20 ميليون وجه نقد 
دادگاه با تحقيقات و بررسيهاى بعمل آمده و مداقه در جميع اوراق و محتويات 
پرونده و اظهارات شاكى و مطلعين و عدم ارائه دليل از سوى شاكى و مطلعين 
كه مويد ادعاى آنان مى باشد لذا بجهت فقد ادله وقوع بزه مذكور را احراز 
نكرده بلحاظ عدم انتساب بزه بنامبرده باستناد اصاله البرائه و نيز اصل سى 
و هفتم از قانون اساسى ايران راى بر برائت نامبرده از بزه منتسبه بشرح فوق 
را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره وفق مقررات جاريه ظرف 20 روز 

قابل رسيدگى مجدد در دادگاه تجديدنظر استان تهران خواهد بود
  71990/م الف     رييس شعبه 1130 كيفرى 2 مجتمع شهيد محالتى تهران 

احضار متهم در پرونده كالسه 960774 اين بازپرسى اسماعيل جعفرى به اتهام 
كالهبردارى جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب هستند نظر به اين كه 
متهم فوق مجهول المكان مى باشد و وقت رسيدگى پرونده به يكماه پس از نشر 
آگهى تعيين گرديده است بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت 
مذكور جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در 

غير اين صورت طبق مقررات قانونى اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 71991/م الف                 بازپرس شعبه 4 دادسراى ناحيه 11 وليعصر تهران

 احضار متهم حسين صفائى شايگان فرزند احمدعلى مربوط به دادگاه با 
به موجب  تهران  فرض وجود كيفرخواست مجتمع قضايى شهيد قدوسى 
 960733 كالسه  پرونده  در   9610432178001152 كيفرخواست شماره 
امتياز  يا  منفعت  يا  وجه  يا  مال  تحصيل  اتهام  به  و  براى حسين صفائى 
كيفر  تقاضاى  اى  رايانه  سيستم  از  مجاز  غير  استفاده  طريق  از  مالى 
نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى 
مجهول  به  عنايت  با  است  گرديده  تعيين   9/00 ساعت   97/1/22 مورخه 
 344 ماده  مقررات  اجراى  در  و  متهم  به  دسترسى  عدم  و  بودن  المكان 
قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
در  مقرر  وقت  در  انتسابى  اتهام  از  دفاع  جهت  متهم  تا  منتشر  يكنوبت 
دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

آمد.  بعمل خواهد  غيابى  رسيدگى 
 71992/م الف                 رييس شعبه 1039 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران   

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  حسين گنجوى در خصوص شكايت 
على اسودى اغميونى بطرفيت شما باتهام توهين و تخريب و ضرب و جرح و 
تهديد و ورود بعنف    تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1130 دادگاه كيفرى 2  تهران واقع در تهران- 
بزرگراه شهيد محالتى  خ ابوذر جنوبى مجتمع قضايى شهيد محالتى ارجاع 
و به كالسه بايگانى 950673   ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/2/29 و 
ساعت 9/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     71985/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1130 شعبه   2

 ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  سيد محمد عظيمى و امينه نصيرى  
باتهام مشاركت در جعل  در خصوص گزارش دادگاه خانواده بطرفيت شما 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 1130 دادگاه كيفرى 2  تهران واقع در تهران- بزرگراه شهيد محالتى  خ 
ابوذر جنوبى مجتمع قضايى شهيد محالتى ارجاع و به كالسه بايگانى 950782   
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 97/2/26 و ساعت 10/00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 344 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     71986/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1130 شعبه   2

ابالغ وقت رسيدگي به متهم مريم يوسفى فرزند عليرضا  به تجويز ماده 174 
ق آدك مصوب 92  به متهم مجهول المكان كه مشخصات بيشتري از وي در 
دسترس نيست بدينوسيله ابالغ مي گردد پرونده اتهامي وي بكالسه 960852  
در اين شعبه ثبت و باتهام كالهبرداري  براي مورخ 96/12/27 ساعت 8/30  
وقت رسيدگي تعيين شده است مراتب براي يك نوبت در يكي  از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار درج گردد تا متهم در موعد مقرر خود را به اين شعبه مستقر 
در مجتمع قضايي قدوسي  معرفي و از خود دفاع نمايد و اال دادگاه غيابا به 

موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود . 
 71987 /م الف      رييس شعبه 1035 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به هادى عابدينى نراقى   تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 1127 دادگاه كيفرى 2  تهران واقع در تهران- مجتمع قضايى شهيد 
وقت  كه  گرديده  ثبت    9609987783000046 كالسه  به  و  ارجاع  محالتى 
رسيدگى آن 97/1/20 و ساعت 9/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     71988/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   1127 شعبه   2


