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آگهى مفقودى
شناســنامه(برگ ســبز) و كارت خودرو سوارى سيســتم ســايپا تيپ 131SL مدل 1390 برنگ نوكمدادى 
متاليك بشــماره شاسى(VIN) S3412290396963 و شــماره موتور 4460781 شماره پالك ايران 266-84 
د 67 به نام دادخدا صالحى بشماره شناسنامه808 و شماره ملى4699689698 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131SL مدل 1390 برنگ سفيد-روغنى بشماره 
موتور 4294407 و بشــماره شاســى S1412290016407 و شــماره پالك ايران 94-995 د 27 به نام محمد 
رنجبرى بشــماره شناسنامه1295 و شماره ملى 4699512811 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد 

. بندرعباس

كارت خودرو وانت سيســتم پيكان تيپ 1600i مدل 1390 برنگ ســفيد شــيرى-روغنى بشــماره موتور 
11490063512 و بشــماره شاسى NAAA36AA3CG259792 و شماره پالك ايران 94-516 ب 54 به نام 

رسول حاجى زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت ســبز خودرو پرايد به شــماره موتور 2290844 وشماره شاســى 1412287700042 مدل 1387 
وشماره پالك ايران 59(97ب137 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است . گرگان

آقاى ســهراب نامور مالك كاميون كمپرســى دانگ فنگ به شــماره پالك 573ع 22 ايران 26 وبه شــماره 
موتــور69109598 وبه شــماره شاســي LGAGMMDN955010016بعلت فقدان اســناد فــروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور نموده است.لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 
روز به دفتر واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – كرج شركت سايپا ديزل مراجعه نمايد.بديهي است پس 

از انقضاي مهلت برابر مقررات اقدام خواهد شد. بجنورد 

ســند كمپانــى موتورســيكلت بــه رنــگ آبــى بــه شــماره موتــور NEG0969108بــه شــماره شاســى  
125A8902070***NEGبه شــماره انتظامى 12541/394به نام محمودعلى نژادياغ بســديلو مفقود شده واز 

درجه اعتبار ساقط مى گردد.تبريز

بــرگ ســبز موتــور ســيكلت بــه رنــگ آبــى بــه شــماره موتــور NEG0969108بــه شــماره شاســى  
125A8902070***NEGبه شــماره انتظامى 12541/394به نام محمودعلى نژادياغ بســديلو مفقود شده واز 

درجه اعتبار ساقط مى گردد. تبريز

كارت هوشمند خودرو كاميون بارى چوبى مدل 1370 رنگ قرمز روغنى بشماره پالك ايران42-368ع31 
بشماره موتور 10125271 وشماره شاسى 16413642 و شماره هوشمند 4257273 و كارت هوشمند راننده 

بنام على مسكنى بشماره هوشمند 2495508 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ كمپانى ســوارى L90 مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك بشــماره پالك ايران36- 516 م 28 بشــماره 
موتور 7702035322D065136 و شــماره شاســى NAALSRALD8A030879 بنام زهرا بيگم شــهراينى 

فرزند حسين ش ش 354 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

سند فروش خودرو پيكان مدل 1380 به شماره موتور 11518014276 و شماره شاسى 0080915911 
و شماره پالك ايران 85-946ج22 متعلق به آقاى محسن كريمى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

– شماره 96/83

مجوز حمل سالح و دفترچه مهمات سالح كاليبر 12 دو لول نخجير ساخت ايران به شماره بدنه 022105882 
بــه نام محمد رســائى فرزند  على شــير به ش ملــى 4230671792 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد. ياسوج

اصل دفترچه تحويل ســهميه باروت و فشــنگ مربوط به ســالح شكارى ســاچمه زنى مدل دو لول رويهم ته 
پر كوســه ســاخت كشور روسيه به شماره ســالح 102724011 بنام عباس پودينه فرزند مهرعلى به شماره ملى 

3670719105 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

دادنامه
پرونده كالســه 9609985477101195 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل 
تصميم نهايى شماره ، خواهان: خانم رقيه هاشمى بنجار فرزند سيد حاجى به نشانى سيستان و بلوچستان زابل خ 
هيرمند كوچه دبســتان يعقوب ليث بعد از دبســتان منزل شيخ نوروز سرحدى، خوانده: آقاى سيد على موسويان 
ســيد محمد به نشانى مجهول المكان  ،خواســته: الزام به فك پالك خودرو ، بتاريخ 96/11/10 دادگاه با بررسى 
اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى 
مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دعوى رقيه هاشــمى بنجار فرزند سيدحاجى بطرفيت آقاى سيد على موسويان 
فرزند سيد محمد بخواسته فك و استرداد پالكهاى خودرو پرايد بشماره 173ب85- ايران 95 بدين توضيح كه 
بيان داشته خودروى مذكور را در سال 94 به خوانده فروخته كه تاكنون نسبت به فك پالك اقدام ننموده است 
دادگاه بــا عنايت بــه اوراق پرونده ازجمله تاييديه پالك و اظهارات خواهان و اينكه پالك خودرو طبق قانون جديد 
راهنمايى و رانندگى شخصى مى باشد و خوانده عليرغم ابالغ قانونى حاضر نگرديده و دفاعى ننموده است دعوى 
را وارد دانسته مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 10 قانون مدنى خوانده را ملزم به فك و 
استرداد پالكهاى خودرو مذكور به شماره 173ب85- ايران 95 به خواهان مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست 
روز پس از ابالغ وفق مقررات قابل واخواهى در همين شعبه و ظرف بيست روز ديگر پس از آن قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/2624
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده:9509985452101311- بايگانى:951346- خواهان: مرادقليج قره چه ، خوانده: پيمان 
تهمتن فرزند پرويز مجهول المكان ،خواسته: تاييد فسخ قرارداد و استرداد خودرو ، خواهان آقاى مراد قليج قره 
چه دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى پيمان تهمتن به خواســته تاييد فســخ قرارداد و استرداد خودرو مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509985452101311 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگســترى شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/30 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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/732
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان چابهار

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقــاى / خانم على رهبر فرزند امــان اهللا و امان رهبر 
فرزند عبداله

خواهان آقاى عبدالرضا مومن آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقايان على رهبر و امان رهبر به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982743300283 شعبه 3 شوراى حل 
اختالف شــهر سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/26 ساعت 17/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان 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 نســخه ثانى دادخواســت و مضائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
دبير شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 شوراى حل اختالف شهر سمنان – محمد مهدى دامغانيان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مهدى كاظمى مقدم فرزند محمدعلى و آقاى عباس 
ناظريه فرزند امير

خواهــان آقــاى احمد رضــا پروريان دادخواســتى به طرفيت خوانــده آقايان عباس ناظريــه و مهدى كاظمى 
مقدم به خواســته الزام خواندگان به تنظيم سند رســمى خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982743300304 شــعبه 3 شــوراى حل اختالف شهرستان ســمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/12/26 ساعت 17/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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. 
دبير شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 شوراى حل اختالف شهر سمنان – جالل الدين صفارى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم كردوانى ، هاله ، ليال، عليرضا، حســن ، الله 
، ژاله ، ابراهيم ، اســماعيل ، افســر ، صديقه ، صديقه ، فاطمه ، مينا ، قاســم ، عباس ، على همگى عظيمى و 

مجهول المكان 
خواهان آقاى / خانم فريده ، فريبا ، هر دو عظيمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم خانم كردوانى 
، هاله ، ليال، عليرضا، حسن ، الله ، ژاله ، ابراهيم ، اسماعيل ، افسر ، صديقه ، صديقه ، فاطمه ، مينا ، قاسم ، عباس 
، على همگى عظيمى و مجهول المكان به خواسته ابطال صورت جلسه و تعهد نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982210300156 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/22 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين 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 انشتار 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/1362
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ
شماره بايگانى شعبه:960503- مهلت حضور:30 روز ، نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابى به اتهام حمل 
20 سانتى گرم شيشه و يك عدد پايپ- با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به آقاى عظيم مرادى فرزند 
ابراهيم ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. توجه: 
پس از دريافت اين ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در 
موارد محدود و استثناء انجام ميشود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى 
آتى از طرق سامانه اقدام نماييد . چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد 
جهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين واحد قضايى 

مراجعه نماييد. م الف/1330
 شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى بهروز بهلولى
بدينوســيله به شما ابالغ مى گردد : دانشگاه آزاد دماوند فرزند - دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه 960649 ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به 

طول كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/1358
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى احضار خوانده خانم پريسا ميرزاپور
بدينوســيله به شما ابالغ مى گردد : دانشگاه آزاد دماوند فرزند - دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه 960648 ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به 

طول كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/1359
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم آرزو استيرى فرزند محى محمد 
خواهان ســازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى دادخواســتى به طرفيت خوانده خانم آرزو اســتيرى به 
خواسته خلع يد و ... مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210200512 شعبه دوم 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/29 ساعت 10 تعيين 
كه حســب دســتور 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 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 دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1364
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى احمدرضا مير فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشــاعى پالك 1/991 اصلــى واقع در بخش دو 
سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 15643- ز مورخ 96/11/15 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 داشته كه به ديگر مالكين مشاعى 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 
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 96/12/5 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان 
عمــل افــراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ 

انتشار: چهارشنبه 96/11/25 - م الف/2599
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى على پــور جهانى و خانم زينب محمدى كوتيانى وكال آقاى حســن پور جهانى طبق 
وكالتنامه هاى 8998-95/12/26 و 8999-95/12/26 و 9194-96/4/22 موكلين 
آقاى حســن پور جهانى با تسليم دو برگ فرم استشهاد محلى فقدان سند مالكيت گواهى 
امضاء شــده دفترخانه 289 دزفول مدعى هســتند سند مالكيت ششدانگ 1803/507 
بخش ســه دزفول ذيل ثبت 17232 صفحه 154 دفتر 115 بشماره مسلسل 049665 
بنام نامبرده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده مفقود شده است لذا مستند به 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب براى يك نوبت جهت اطالع عموم آگهى ميشــود تا 
هركس مدعى انجام معامله و يا وجود ســند مالكيت مشــاعى نزد خود باشد ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار اعتراض خود را كتباً به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت پس 
از انقضاء مدت قانونى و عدم واخواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. 

م الف/141
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دزفول

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى پرويز عاشــرى داراى شناسنامه شماره 8994 به شرح دادخواست به 
كالســه 961607/7/96 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان على عاشــرى به شناســنامه شــماره 1095 
در تاريــخ 1396/6/26 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين 
الفوت مرحوم منحصر اســت به: 1- پرويز عاشــرى فرزنــد على ش ش 8994 
متولد 1366/1/29 پســر متوفى 2- ليال عاشــرى فرزنــد على ش ش 2125 
متولــد 1363/11/1 دختر متوفى 3- صغرى عاشــرى فرزند على ش ش 17 
متولد 1363/5/1 دختر متوفى 4- كبرى عاشــرى فرزند على ش ش 21495 
متولــد 1366/11/21 دختــر متوفــى 5- زهرا عاشــرى فرزنــد على ش ش 
0310101107 متولد 1368/1/8 دختر متوفى 6- عذرا عاشرى فرزند على 
ش ش 4400127788 متولــد 1369/10/23 دختــر متوفــى 7- زرين تاج 
جعفــرى فرزنــد عزيزاله ش ش 4 متولد 1340/6/5 زوجه متوفى 8- ســيده 
فاطمه اميرجهانى فرزند ســيد ابراهيم ش ش 710 متولــد 1313/1/8 مادر 
متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركســى اعتراضى 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/5054
رئيس شعبه 7 شوراى حل اختالف كرج

((راى دادگاه))
درخصوص دادخواســت خانم سميه لطفى فرزند حســنقلى باوكالت آقاى مرادكرمى افشــاروآقاى نادركيانى 
بطرفيت آقاى اميداموله فرزندعلى نازبه خواســته طالق به لحاظ عســروحرج دادگاه پس ازاحرازرابطه زوجيت دائم 
بين طرفين بداللت فتوكپى مصدق نكاحنامه رســمى شماره23666دفتررســمى ثبت ازدواج شماره33رباط كريم 
ازبابت خواســته باعنايت به اظهارات وكيل خواهان كه حاكى ازاين است كه موكلش درمورخه92/2/30 باخوانده 
ازدواج نموده ولى صاحب فرزندمشترك نشده اندخوانده حدوديكسال ونيم است كه بدون دليل زندگى مشترك 
راترك نموده اســت دراين مدت نفقه نداده است وعليرغم اينكه حسب دادنامه شماره95_850 صادره ازشوراى 
محترم حل اختالف بهارســتان براســاس آن خوانده به پرداخت نفقه ايام معوقه ازتاريخ95/1/1 لغايت95/9/7 
درحــق خواهان محكوم گرديده وعليرغم صدوراجرائيه واعمال ماده3قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى موفق به 
گرفتن نفقه نشده است وباتوجه به تحقيقات بعمل آمده توسط مرجع انتظامى وباتوجه به گواهى گواهان كه همگى 
حاكى ازصحت اظهارات خواهان مى باشدواينكه خوانده عليرغم ابالغ ازطريق نشرآگهى درهيچ يك ازجلسات دادگاه 
حاضرنشده است واليحه اى نيز ارسال ننموده است واينكه داوران طرفين موفق به ايجادصلح وسازش بين طرفين 
نشده اند ومصلحت رادرطالق دانسته اند وباتوجه به سايرمحتويات پرونده ادعاى خواهان راموجه تشخيص ودوام 
زوجيت بين طرفين راموجب وقوع خواهان درعسروحرج شديدوغيرقابل تحمل دانسته وباستنادماده1130قانون 
مدنى ومواد26و27و28و29و33قانون حمايت خانواده مصوب91/11/9مجلس شــوراى اسالمى به طرفين اجازه 
مى دهد به يكى ازدفاتررســمى ثبت طالق مراجعه وپس ازوقوع طالق واقعه مزبوررارســمابه ثبت برســانندرعايت 
وجودشرايط صحت اجراى صيغه طالق به عهده مجرى صيغه خواهدبوداعتباراجرائى اين حكم ازتاريخ ابالغ دادنامه 
قطعيــت يافته به طرفين جهت مراجعه به دفترثبت طالق شــش ماه خواهدبودنوع طــالق باعنايت به اينكه خواهان 
حاضراست50عددسكه تمام بهارآزادى ازمهريه اش را بانضمام سايرحقوق مالى خويش رادرقبال طالق به شوهرش 
بذل نمايدخلعى اســت طرفين فرزندمشــترك ندارندوجيزيخ زوجه درتصرف خودش مى باشد لذااين دادگاه فارغ 
ازاظهارنظردراين مواردمى باشد.بديهى است اگرچنانچه زوج داوطلبانه جهت اجراى حكم به دفترثبت طالق مراجعه 
ننمايدطــالق باتصميم دادگاه وبنحويــك طرفه صورت خواهدپذيرفت ودرصورت امتنــاع زوج ازاجراى صيغه طالق 
ســردفترمحترم به نمايندگى ازطــرف دادگاه اقدام خواهدنمود.راى صادره غيابى وظــرف مدت20روزپس ازابالغ 
قابل واخواهى درهمين دادگاه وظرف20روزپس ازآن قابل تجديدنظردردادگاه محترم تجديدنظراستان تهران مى 

باشد./.
محمدقياسى دادرس شعبه چهارم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رسمى  برابر راى شماره 139660318004004950 -96/10/30 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات اسحق حجت 
شــمامى فرزند شــفيع  در : 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى به مساحت 658/13 مترمربع 
به شــماره پالك 1300 مجزى از 77 واقع در شــمام ســنگ اصلى 22 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رســتم 
آباد- شمام  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 صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار نوبت اول: 10 /96/11 تاريخ انتشار 

نوبت دوم:96/11/25 
       799

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

ابالغ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: ياســر نيازى فرزند خدابردى به نشانى: گنبدكاووس روستاى نورآباد خيابان شهيد 
معمى هالكو مشــخصات محكوم عليه: امين نجفى فرزند فرامرز مجهول المكان، بموجب درخواســت اجراى حكم 
مربوطه به شــماره 9610097157700728 و شــماره دادنامه مربوطه 9609977157700671 و شــماره 
بايگانــى 960519 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخــت مبلغ 3/875/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل طبــق تعرفه قانونى له محكوم له 
صادر و اعالم مى نمايد. همچنين در خصوص خسارت تاخير تاديه واحد اجراى احكام دادگسترى مكلف است با 
توجه به شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران نسبت به احتساب آن از تاريخ 
سررسيد چك به تاريخ 96/03/31 لغايت زمان اجراى حكم اقدام، از محكوم عليه اخذ و له محكوم له ايصال 
نمايد،حكم صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف 
مدت بيســت روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى و حقوقى شهرســتان گنبدكاووس مى باشــد و نيز پرداخت 
هزينه اجرا برعهده محكوم عليه مى باشد. اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و 10 روز پس از آن به موقع 
اجرا گذاشته مى شود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر 

اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
 يوسفى- قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

راى شورا
شــماره بايگانى950551 كالســه 9509987157800524 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف شهرســتان 
گنبدكاووس درخصوص دادخواســت آقاى داود محمد نســب بطرفيت آقاى اميد حســن وند به خواسته مطالبه 
طلب به مبلغ شــصت ميليون ريال به عالوه كليه خســارات دادرســى و قانونى و خسارات تاخير در تاديه دين با 
اســتناد به يك فقره چك به شــماره 119282-92/12/22 عهده بانك كشاورزى با عنايت به مجموع اوراق و 
محتويات پرونده و مالحظه مفاد دادخواست تقديمى و كپى مستند ابرازى، نظربه اينكه وجود چك مستند دعوى 
كه از اســناد تجارى و وسيله پرداخت محســوب مى شود در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده نسبت به 
خواهــان داشــته و ازآنجا كه خوانده مجهول المكان عليرغم ابالغ  وقت دادرســى در روزنامه كثير االنتشــار و 
انتظار كافى در جلســه رسيدگى شورا حاضر نشده و در برابر مستند ابرازى دعوى خواهان دفاعى موثر معمول 
نداشته و نظر به اينكه براساس اصل فقهى استصحاب با اثبات دين اصل بر بقاى آن مى باشد و در مانحن فيه 

خوانــده در جهــت اثبات برائت ذمــه خويش دليلى ارائه و اقامه نكرده از اينرو شــورا دعوى خواهان را وارد و 
ثابت تشخيص و به استناد ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و مواد 311و 313و 314 قانون تجارت تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدورچك و ماده واحده استفســاريه آن مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 
198، 519 و522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شصت ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و-/1/585/000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين الزام به پرداخت خسارت تاخير 
درتاديه ازتاريخ سررســيد چك 92/12/22 لغايت زمان پرداخت آن براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى از 
ســوى بانــك مركزى درحق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف مهلت بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم 

عمومى شهرستان گنبدكاووس مى باشد.
 حبيبى- قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

مفاد اجرائيه شماره 9610421799000282
پرونده شــماره بايگانــى 950463 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس به موجب درخواســت 
اجراى حكم مربوط به شــماره 9610091799002722 و شــماره دادنامه 9509971799001003 محكوم 
عليهمــا 1-عبدالكريــم پهم لى فرزند آى محمد2-حاج محمد رحيم زاده فرزند محمد( مجهول المكان) محكومند 
بــه نحو تضامنــى به تاديه مبلــغ 69/050/000 ريال بابت اصل خواســته و تاديه مبلــغ 3/431/000 ريال 
بابــت هزينه دادرســى و تاديه حق الوكاله وكيــل وفق تعرفه قانونى درمرحله بدوى و همچنين تاديه خســارت 
تاخير تاديه ازتاريخ تقديم دادخواست (95/07/15) برمبناى نرخ قراردادى شاخص تورم بانك مركزى درحق 
محكوم له (صندوق كار آفرين اميد) و هزينه اجرايى درحق دولت، راى صادره غيابى است. بديهى است با توجه 
به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين مناســب از محكوم له، يا ابالغ 
واقعــى اجرائيــه به محكوم عليه مى باشــد. لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجــراى ماده 73 آ.د.م و ماده 
9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى 
نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
آل حيدر –مديردفتردادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه 
درپرونــده كالســه 950142 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقــى گنبدكاووس به موجب دادنامه شــماره 
9509971799000509 مورخه 1395/06/13 صادره از اين شــعبه محكوم عليه 1-آقاى عبدالخالق شيخ 
پور فرزند عاشــورقلى (مجهول المــكان) 2-آقاى نازمحمد توغدرى فرزند صــادق محكومند به صورت تضامنى 
به پرداخت مبلغ 52/885/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه دين وفق قرارداد 
پيوســت پرونــده تا تاريخ 1395/02/20 به مبلــغ 10/200/000 ريال و از تاريــخ 1395/02/20 تا زمان 
اجراى حكم و پرداخت مبلغ 2/500/545 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى 
درحق محكوم له و پرداخت هزينه اجرايى درحق دولت، راى صادره غيابى است. اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى 
گردد و ده روز پس از ابالغ به موقع اجرا گذاشته مى شود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغيه ديگرى 

به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد. 
آل حيدر –مديردفتردادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422521600224 شــماره پرونــده 9509982521600687 شــماره بايگانى 
950688 مشــخصات محكــوم له مجتبــى باقريه فرزند على اصغر نشــانى قم – خ چهارمردان – ســيدان – ك 
28 – جنب بانك تجارت – فروشــگاه موتورســيكلت سرعت مشخصات محكوم عليه 1.فاطمه حسين قمى فرزند 
محمد 2. مهدى طباخيان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9610092521600560 
و شماره دادنامه مربوطه 9509972521601004 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 8000000 ميليون 
ريال بابت دين بعالوه هزينه دادرسى به مبلغ 1040000 ريال و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه چك 
موصوف از تاريخ سررســيد آن لغايت اجراى حكم به حســب شــاخص بهاى بانك مركزى ايران در حق محكوم له 

وهمچنين پرداخت نيم عشر هزينه اجرايى در حق دولت.
متصدى امور دفترى شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محمدقربانى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422522400195 شــماره پرونــده 9609982522400135 شــماره بايگانى 
960135 مشــخصات محكــوم لــه ثريا ســعادت اكبرى فرزند عين اله نشــانى قم – نيروگاه خ شــاهد شــرقى 
– 20 م باهنــر – ك1 – فرعــى اول پ 17 مشــخصات محكــوم عليه وحيــد مهرجو فرزند ابراهيــم محكوم به: 
بموجــب درخواســت اجراى حكــم مربوطه بــه شــماره 9610092522400920 و شــماره دادنامــه مربوطه 
9609972522400323 محكــوم عليه محكوم اســت پرداخت مبلغ 64500000 ريــال بابت مطالبه وجه 3 
فقره چك و همچنين پرداخت مبلغ 2480000 ريال بابت هزينه دادرســى و همچنين خسارت تاخير تاديه چك 
موصوف از تاريخ سررسيد آن لغايت زمان اجراى حكم به حسب شاخص بهاى بانك مركزى ايران در حق محكوم 
له (خانم ثريا سعادت اكبرى) و بانضمام نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .تامين خواسته دارد.قاضى شوراى 

حل اختالف شماره 24 قم - خدابخشى
دبير شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – داودى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422521900129 شــماره پرونــده 9609982521900086 شــماره بايگانى 
960086 مشــخصات محكوم له قدرت اله يوســفى فرزند عنايت اله نشانى قم نيروگاه توحيد 22 بعد از امام 
رضا 12 م ولى عصر ك 13 پ 9 مشــخصات محكوم عليه محمد باقر حقيقى فش محكوم به: بموجب درخواســت 
اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه 9609972521900398 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 
80000000 ريال بابت اصل دين به اســتناد 3 فقره ســفته به شماره خزانه دارى كل سرى/ب-555325 و 
ســرى/ب-764815 و ســرى/ب-000616 بانضمام هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى هزينه اجراى احكام مدنى.
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 19 قم - قاسمى سوته

دبير شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف قم- صفر لو

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى مهدى فراهانى فرزند اصغر داراى شناسنامه شماره 2362 به شرح دادخواست به كالسه 963442 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحــدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى 
اصغراميرآبادى به شناسنامه شماره 506 در تاريخ 96/9/11 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- داود اميرآبادى فراهانى فرزند اصغر ش ش 901 نسبت با متوفى 
فرزند 2- على اميرآبادى فراهانى فرزند اصغر ش ش 16 نسبت با متوفى فرزند 3- محمد اميرآبادى فراهانى 
فرزند اصغر ش ش 14 نســبت با متوفى فرزند 4- فيروز اميرآبادى فراهانى فرزند اصغر ش ش 23 نســبت 
با متوفى فرزند 5- خانم سلطان عباسى فرزند قربانعلى ش ش 4 نسبت با متوفى همسر(زوجه) 6- حميدرضا 
فراهانى فرزند اصغر ش ش 4 نســبت با متوفى فرزند 7- ابراهيم فراهانى فرزند اصغر ش ش 12 نسبت با 
متوفى فرزند 8- مريم اميرآبادى فراهانى فرزند اصغر ش ش 5 نسبت با متوفى فرزند 9- فاطمه اميرآبادى 
فراهانــى فرزند اصغر ش ش 3 نســبت با متوفى فرزنــد 10- زهرا اميرآبادى فراهانــى فرزند اصغر ش ش 
40 نســبت بــا متوفى فرزند 11- صغــرى اميرآبادى فراهانى فرزند اصغر ش ش 39 نســبت با متوفى فرزند 
12- معصومه اميرآبادى فراهانى فرزند اصغر ش ش 4660 نسبت با متوفى فرزند . اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد تقى نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى داراى شناسنامه شــماره 290 به شرح دادخواست 
به كالســه 963558 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 

اســت كه متوفى معصومه نادرى قمى به شناســنامه شــماره 66499 در تاريــخ 94/6/17 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد تقى نيك سخن شيرازى فرزند 
مصطفــى ش ش 290 نســبت با متوفى فرزند 2- على نقى نيك ســخن شــيرازى فرزنــد مصطفى ش ش 510 
نسبت با متوفى فرزند 3- غالمحسين نيك سخن شيرازى فرزند مصطفى ش ش 2181 نسبت با متوفى فرزند 
4- ابوالفضل نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى ش ش 237 نســبت با متوفى فرزند 5- مهدى نيك ســخن 
شيرازى فرزند مصطفى ش ش 6112 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا نيك سخن شيرازى فرزند مصطفى ش 
ش 8033 نســبت با متوفى فرزند 7- بشــرى نيك سخن شيرازى فرزند مصطفى ش ش 153 نسبت با متوفى 
فرزند 8- عذرا نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى ش ش 76421 نســبت با متوفى فرزند . اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

 
رونوشت آگهى حصروراثت 

آقاى محمد تقى نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى داراى شناسنامه شــماره 290 به شرح دادخواست 
به كالســه 963554 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى مصطفى نيك سخن شيرازى به شناسنامه شــماره 33778 در تاريخ 91/11/20 در اقامتگاه 
دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد تقى نيك سخن شيرازى 
فرزند مصطفى ش ش 290 نسبت با متوفى فرزند 2- مهدى نيك سخن شيرازى فرزند مصطفى ش ش 6112 
نسبت با متوفى فرزند 3- غالمحسين نيك سخن شيرازى فرزند مصطفى ش ش 2181 نسبت با متوفى فرزند 
4- ابوالفضل نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى ش ش 237 نسبت با متوفى فرزند 5- على نقى نيك سخن 
شــيرازى فرزند مصطفى ش ش 510 نســبت با متوفى فرزند 6- بشرى نيك سخن شيرازى فرزند مصطفى ش 
ش 153 نســبت با متوفى فرزند 7- زهرا نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى ش ش 8033 نسبت با متوفى 
فرزند 8- عذرا نيك ســخن شــيرازى فرزند مصطفى ش ش 76421 نســبت با متوفى فرزند . اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك 

ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ابوالفضل غفار زاده فرزند رضا داراى شناســنامه شــماره 2030 به شــرح دادخواســت به كالســه 
963553 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه 
متوفى فاطمه قهســتانى به شناسنامه شــماره 41482 در تاريخ 70/8/12 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ابوالفضل غفارزاده فرزند رضا ش ش 2030 نسبت با 
متوفى فرزند 2- داود غفارزاده فرزند رضا ش ش 1463 نســبت با متوفى فرزند 3- محمد غفارزاده فرزند 
رضا ش ش 1267 نســبت با متوفى فرزند 4- عباس فروزان پور فرزند حســين ش ش 562 نسبت با متوفى 
فرزند 5- صديقه غفارزاده فرزند رضا ش ش 4240 نسبت با متوفى فرزند 6- زهرا غفارزاده فرزند رضا ش 
ش 2070 نسبت با متوفى فرزند 7- معصومه غفارزاده فرزند رضا ش ش 21 نسبت با متوفى فرزند 8- رضا 
غفارزاده فرزند ابراهيم ش ش 60336 نسبت با متوفى زوج . اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 
361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
 رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى رضا عرب مدائنى فرزند ماشــااله داراى شناســنامه شــماره 446 به شــرح دادخواســت به كالســه 
963552 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت 
كه متوفى معصومه چشــمه نور به شناســنامه شــماره 47498 در تاريخ 96/4/7 در اقامتگاه دائمى خود فوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- اســماعيل عرب مدائنى فرزند ماشاءاله ش ش 
7341 نســبت بــا متوفى فرزند 2- رضا عرب مدائنى فرزند ماشــاءاله ش ش 446 نســبت بــا متوفى فرزند 
3- فاطمه عرب مدائنى فرزند ماشــاءاله ش ش 7340 نســبت با متوفى فرزند 4- طاهره عرب مدائنى فرزند 
ماشــاءاله ش ش 7342 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 
قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى حامد اشــعرى فرزند محمدجواد داراى شناســنامه شــماره 657 به شــرح دادخواســت به كالســه 
963557 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت 
كه متوفى محمد جواد اشــعرى به شناســنامه شــماره 360 در تاريخ 96/6/25 در اقامتــگاه دائمى خود فوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- حامد اشــعرى فرزنــد محمدجواد ش ش 657 
نســبت با متوفى فرزند 2- شــهاب اشــعرى فرزند محمدجواد ش ش 0370328949 نسبت با متوفى فرزند 
3- هما اشــعرى فرزند محمدجواد ش ش 1461 نســبت با متوفى فرزند 4- كبرى لطفى فرزند حســن ش ش 
112878 نســبت بــا متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مــواد 361 و 362 قانون امور 
حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى على حامدى نيا فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 106601 به شــرح دادخواســت به كالســه 
963556 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت 
كه متوفى نفيســه حامدى نيا به شناســنامه شــماره 0374687481 در تاريخ 95/12/28 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- على حامــدى نيا فرزند محمد ش ش 
106601 نسبت با متوفى پدر 2- معصومه حامدى نيا فرزند حسين ش ش 3337 نسبت با متوفى مادر. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رســيدگى ودادخواســت وضمائم بــه خواندگان1_عدنان صيادى2_كامــران صيادى3_فرانك 
طالشى

خواهــان آقــاى حميدرضــا مــرادى دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان1_عدنــان صيادى2_كامــران 
صيادى3_فرانــك طالشــى بــه خواســته مطالبــه وجــه مطــرح كــه به ايــن شــعبه ارجاع وبــه شــماره پرونده 
كالســه 9609982640900957شــعبه9دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان شــهريارثبت ووقت رســيدگى 
مورخ1397/01/28 ســاعت11:00 تعيين كه حسب دســتوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئين دادرسى 
مدنى بــه علت مجهول المكان بودن خواندگان1_عدنان صيادى2_كامران صيادى3_فرانك طالشيودرخواســت 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى ازجرايدكثيراالنتشارآگهى مى گرددتاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
اگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد
 منشى دادگاه حقوقى شعبه نهم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان شهريار_قاسم على پور

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى رامسر
نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/9/20 ،امــالك متقاضيانــى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در واحد ثبتى رامســر 
مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح 

ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در شستاء پالك اصلى 3 بخش 5

213 فرعى: ســيد ابوالفضل مير كاظمى مقدم نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى به 
مساحت 4557 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيد جواد كاظمى مقدم مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در لوسر پالك اصلى 9 بخش 5
71 فرعى مجزى شده از پالك 2 فرعى: مرتضى جمشيدى اول نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 

احداثى به مساحت 1840 متر مربع خريدارى مع الواسطه از يوسف جمشيدى اول مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كاليه بن پالك اصلى 11 بخش 5

543 فرعى: عين اله امينى نيا نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 297 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از رمضان محتشم غالمى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در خانه سر پالك اصلى 21 بخش 5
944 فرعى: ســيد رضا پور سيد شفيعى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

8800,15 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيد عباس پور سيد شفيعى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در بريشى پالك اصلى 22 بخش 5

2390 فرعى مجزى شده از پالك 714 فرعى: حامد اسفنديارى فرد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى به مساحت 223,50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از هرانوش آپليان مالك رسمى.

2391 فرعى مجزى شــده از پالك 2218 فرعى: اعظم الســادات ســعيدى فر نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 396,25  متر مربع خريدارى بدون واســطه از بنياد مستضعفان انقالب 

اسالمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سادات محله پالك اصلى 23 بخش 5

7416 فرعى مجزى شده از پالك 1719 فرعى : سهيل شيخ كاظمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 4183 متر مربع خريدارى بدون واسطه از محمد شيخ كاظمى مالك رسمى.

7418 فرعى مجزى شده از پالك 2392 فرعى: فاطمه پور ابراهيم نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 320 متر مربع خريدارى بدون واسطه از خديجه ورسا حسينى مالك رسمى.

7419 فرعى مجزى شــده از پالك 5793 فرعى: ســيد محمد بى نياز و ســيده فروه موسوى نسبت به هر 
يك سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 139,56 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از سيد محمد پال سعيدى مالك رسمى.
7420 فرعى مجزى شــده از قطعه 608 تفكيكى: حامد شــريف نصيريان نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 172,50 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 

مالك رسمى.
7422 فرعى مجزى شــده از قطعه 2582 تفكيكى: فريبرز صنوبر ليماكشــى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 93,32  متر مربع خريدارى بدون واســطه از بنياد مســتضعفان انقالب 

اسالمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در رمك پالك اصلى 24 بخش 5

4123 فرعى مجزى شــده از پالك 790 فرعى: مجتبى گيالنى نژاد نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 988,30 متر مربع خريدارى بدون واسطه از كوروش مجاورى سماك مالك رسمى.

4124 فرعى مجزى شــده از پالك 100 فرعى: حميدرضا بهراميان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 4,2 متر مربع خريدارى مع الواسطه از ايران حسن زاده مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در ابريشم محله پالك اصلى 26 بخش 5
423 فرعى: احمد تنديســه نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 238,18 متر 

مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در لمتر پالك اصلى 28 بخش 5

2287 فرعى مجزى شده از پالك 701 فرعى: فرشيد محمدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 528 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ادريس لمتر محمدى مالك رسمى.

2288 فرعى مجزى شده از پالك 229 فرعى: فرشيد محمدى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 403,20  متر مربع خريدارى بدون واسطه از صغرى اسماعيل لمترى مالك رسمى.

2290 فرعى مجزى شده از پالك 124 فرعى: كبرى جوربنيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 327,71  متر مربع خريدارى بدون واسطه از حسين جوربنيان مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در سفيد تمشك پالك اصلى 46 بخش 5
157 فرعــى: وزارت ورزش و جوانان به نمايندگى اداره ورزش و جوانان شهرســتان رامســر نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 1193,50 متر مربع خريدارى مع الواســطه از رحمانقلى 

خلعتبرى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در گوهر سرا پالك اصلى 47 بخش 5

37 فرعى: مرضيه عشــور نژاد نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 200 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از رحمانقلى خلعتبرى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در گاو ليماك پالك اصلى 263 بخش 5
110فرعى مجزى شــده ازپالك38فرعى:عبدالرســول انتظارى هروى و زرين اجودانى خراسانى نسبت به 
هريك ســه دانگ مشاع ازششــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى به مســاحت413متر مربع خريدارى بدون 

واسطه ازمجيد حبيب الهى مالزم مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در پيازكش كتالم پالك اصلى 296 بخش 5

334 فرعى مجزى شــده از پالك 299 فرعى: عليرضا براتى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 250 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ناصر مشگين زاد مالك رسمى.

335 فرعى مجزى شده از پالك 18 فرعى: محمد رضا يوسف طالشى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 1421 متر مربع خريدارى مع الواسطه از بهرام احمد نژاد مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در سلمل جواهرده پالك اصلى 307 بخش 5
597 فرعى مجزى شــده از پالك 239 فرعى: عبدالرحمان حالجيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى به مساحت 310,05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از بهزاد نعمت الهى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مرجان الت جنت رودبار پالك اصلى 432 بخش 5

1 فرعى: ســميه رانكوه احمدى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 526 متر 
مربع خريدارى مع الواسطه از يعقوب محدث ديلمى مالك رسمى.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده 
13 آئيــن نامــه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشــار در 
شــهرها منتشــر و در روستاها عالوه بر انتشــار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى 
اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در 
صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيســت. بديهى اســت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى 
پذيرفته نشــده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين آگهى 
نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه 
تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد. .تاريخ انتشار نوبت اول: 

96/11/25 نوبت دوم 96/12/12 .م/الف96/220/181 
اسفنديار نورى شيرازى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

با  دادگاه  به  مربوط  بهروز  فرزند  مطلق  روحى  محسن  متهم  احضار 
موجب  به  تهران  قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  كيفرخواست  وجود  فرض 
كيفرخواست شماره 9610432178001438 در پرونده كالسه 960745 براى 
محسن روحى مطلق و به اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 97/1/21 ساعت 
9 صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 71993/م الف                 رييس شعبه 1039 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران   

ابالغ وقت رسيدگى به محمد شريعتى  پرونده كالسه 9609980235500675 
 1127) تهران  محالتى  قضايى شهيد  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه  شعبه 1127 
جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/1/18 و ساعت 11/30 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا متهم ظرف يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
دادگاه   1127 شعبه  منشى  الف         71998/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   2 كيفرى 

كالسه  پرونده  على   فرزند  آقاجان  پور  حسن  به  رسيدگى  وقت  ابالغ 
9609980235900542 شعبه 1127 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد 
محالتى تهران (1127 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/1/19 و 
ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
تا  آگهى مى شود  االنتشار  كثير  از جرايد  يكى  در  نوبت  مراتب يك  شاكى 
متهم ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. 
دادگاه   1127 شعبه  منشى  الف         71999/م   
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع   2 كيفرى 

 دادنامه  پرونده كالسه 9009982178100723 شعبه 1035 دادگاه كيفرى 
بخششى  محمدرضا   : شاكى    9609972191001279 دادنامه  تهران   2
فرزند تقى  متهم : سعيد خزلى فرزند مراد  اتهام : كالهبردارى  راى دادگاه  
در خصوص اتهام سعيد خزلى فرزند مراد داير بر كالهبردارى رايانه اى 
اى  رايانه  سيستم  از  مجاز  غير  استفاده  طريق  از  نامشروع  مال  تحصيل 
فرزند  بخششى  محمدرضا  شكايت  بشرح  تومان  هزار   260000 بميزان 
تقى دادگاه توجها به محتويات پرونده و قرار جلب به دادرسى صادره از 
كيفرخواست صادره شكايت شاكى  و  تهران   انقالب  و  عمومى  دادسراى 
و  متهم  احضار  ذيربط  مراجع  از  استعالم  جوابيه  انتظامى  مرجع  گزارش 
عدم حضور و ماال عدم دفاع وى بزه انتسابى بنامبرده را محرز و مسلم 
تشخيص مستندا بماده 741 ق م ا متهم را بتحمل دو سال حبس تعزيرى 
و رد مال تحصيلى بميزان دويست و شصت هزار تومان در حق مالباخته 
شاكى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ 
در  تجديدنظر  قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  مرجع  اين  در  واخواهي  قابل 

محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد . 
 72001/م الف    رييس شعبه 1035 كيفري 2  مجتمع شهيد قدوسى تهران

احضار متهم مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست مجتمع قضايى 
كالسه  پرونده  در  شماره  كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدوسى  شهيد 
از  استفاده  اتهام  به  منش  حقيقت  محمدعلى  براى   9609982146400158
كيفر  تقاضاى  شخصى  مقاصد  براى  شركت  منافع  برخالف  شركت  اموال 
براى  ارجاع و وقت رسيدگى  اين شعبه  به  به موضوع  نموده كه رسيدگى 
مورخه 96/12/27 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 
يكنوبت  كيفرى  امور  در  انقالب  و  دادگاههاى عمومى  دادرسى  آيين  قانون 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

بعمل خواهد آمد. 
 71994/م الف                 شعبه 1031 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران   

وجود  فرض  با  دادگاه  به  مربوط  عبداله  فرزند  نظرى  جواد  متهم  احضار   
كيفرخواست  موجب  به  تهران  قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  كيفرخواست 
شماره 9610431780001481 در پرونده كالسه 960774 براى متهم فوق به 
اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه 
گرديده  تعيين   9/00 97/1/28 ساعت  مورخه  براى  رسيدگى  وقت  و  ارجاع 
است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات مواد 344 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى يكنوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 71995/م الف                 رييس شعبه 1039 كيفري 2 مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران   

به  قانون آيين دادرسى كيفرى  احضار متهم  بدينوسيله باستناد ماده 344 
نيست  اطالعى در دست  ايشان  از محل سكونت  كه  زاده  محمدعلى غفورى 
اتهام  از  خود  از  دفاع  جهت  كه  گردد  مي  ابالغ  باشد  مى  المكان  مجهول  و 
كالهبردارى در پرونده كالسه 960176 موضوع شكايت بانك ملى در مورخ 
در  مستقر  تهران   2 كيفرى   1039 شعبه  در  صبح   11/30 ساعت   97/1/21
مجتمع قضايى شهيد قدوسى تهران به نشانى تهران ميدان هفت تير خيابان 
انتهاى خيابان شيرودى حضور  مفتح روبروى مجموعه ورزشى شيرودى 
يابد اين آگهى باستناد ماده مرقوم فقط يك نوبت مى شود و در صورت عدم 
حضور متهم دادگاه وفق مقررات به موضوع رسيدگى و حكم مقتضى صادر 

خواهد نمود 
  71996/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 

كيفرى  دادرسى  آيين  قانون   344 ماده  باستناد  بدينوسيله  متهم   احضار 
سكونت  محل  از  كه  ابوطالب  سيد  فرزند  مبرهن  تميزكار  سيدهامون  به 
المكان مى باشد ابالغ مي گردد  ايشان اطالعى در دست نيست و مجهول 
در  ريال  ميليون  دويست  مبلغ  به  سرقت  اتهام  از  خود  از  دفاع  جهت  كه 
پرونده كالسه 960724 موضوع شكايت حسام خاصه در مورخ 97/1/28 
ساعت 10 صبح در شعبه 1039 كيفرى 2 تهران مستقر در مجتمع قضايى 
شهيد قدوسى تهران به نشانى تهران ميدان هفت تير خيابان مفتح روبروى 
مجموعه ورزشى شيرودى انتهاى خيابان شيرودى حضور يابد اين آگهى 
عدم حضور  در صورت  و  شود  مى  نوبت  يك  فقط  مرقوم  ماده  باستناد 
صادر  مقتضى  حكم  و  رسيدگى  موضوع  به  مقررات  وفق  دادگاه  متهم 

خواهد نمود 
  71997/م الف      رييس شعبه 1039 كيفرى 2 مجتمع شهيد قدوسي تهران 


