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متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجــود كيفرخواســت)- دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان دماونــد به موجب 
كيفرخواست شماره 961736 در پرونده كالسه فوق براى قاسم وفايى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و توهين 
فحاشى تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/2/9 
ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت 
دفــاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صــورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/1455
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه با فــرض وجــود كيفرخواســت)- دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان دماونــد به موجب 
كيفرخواســت شــماره 961749 در پرونده كالسه فوق براى خانلر رحيمى به اتهام خيانت درامانت نسبت به كارت 
عابر بانك تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/2/8 
ساعت 10/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت 
دفــاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صــورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/1454
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: مجيد خداوردى فرزند نعمت اله به نشانى سربندان ك سرآسياب نرسيده 
به بند  آب درب پاركينگى طوسى رنگ ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- احمد عباسى 2- حميد عباسى 
3- امير عباســى 4- اسماعيل برداغى به نشــانى جابان سربندان بلوار مسجد جنب مسجد پيرايش على 5- طيبه 
عباسى 6- فرامرز عباسى 7- طاهره عباسى 8- محمد عباسى 9- على عباسى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 9609972210200617 محكوم عليهم محكوم هســتند به تنظيم سند 
رسمى انتقال شش دانگ پالك 1168 فرعى مفروز از 458 فرعى از 93 اصلى در حق محكوم له (نيم عشر دولتى 
به عهده دادباخته مى باشد ) رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون آ د م الزامى است. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 

ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/1453
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: پســت بانك ايران به نشــانى زاهدان خيابان مولوى حســين بر (چهارراه 
رسولى) سرپرستى پست بانك استان سيستان و بلوچستان ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- عليرضا 
دهمرده فرزند حسين به نشانى سيستان و بلوچستان زابل خيابان فردوسى اداره آموزش و پرورش زابل كارگزينى 
2- شيرعلى سنچولى فرزند  عباس به نشانى سيستان و بلوچستان زابل بلوار شهيد باهنر جنب كارخانه قيرسازى 
مغازه نقل و نبات ريزى ســنچولى 3- معصومه دالرامى فرزند على به نشــانى سيســتان و بلوچســتان زابل خيابان 
هيرمند شمالى هيرمند 54 وسط كوچه منزل رضا بارانى ، مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له /محكوم 
عليه: على اســدى امين به نشــانى زاهدان خيابان مولوى حسين بر (چهارراه رسولى) سرپرستى پست بانك استان 
سيستان و بلوچستان نماينده حقوقى پست بانك ايران ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
139602900060360 و شماره دادنامه مربوطه 9609975477301206 محكوم عليهم محكوم استند متضامنا 
به پرداخت مبلغ 190/000/000 ميليون ريال (نوزده ميليون تومان) وجه نقد رايج نظام مقدس جمهورى اسالمى 
ايران و هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه ى مبلغ فوق االشعار برابر نرخ توافقى در قرارداد بانكى برابر مفاد 
قســم اخيــر تبصره ى ماده ى 15 قانون عمليات بانكى بدون ربــا و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه قانونى و هزينه ى 
واخواســت سفته هاى موضوع خواســته در حق محكوم له و پرداخت حق االجراى دولت وفق مقررات. محكوم عليه 
مكلــف اســت از تاريخ ابــالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا گذارد (مــاده 34 قانون اجراى احكام 

مدنى). م الف/2739
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 1/9430- بخش دو ثبتى شاهرود در صفحه 97 دفتر 152 ذيل شماره 
22253 به نام عليرضا عامرى صادر و تســليم گرديده اســت سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى اعالم 
نموده اســت كه سند مالكيت ششدانگ به علت اسباب كشــى مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنــى نموده اســت  لــذا برابر تبصره 1 ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و 
يا  مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند دفترچه اى 280306 مى باشد.- تاريخ انتشار: 1396/12/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ پالك شــماره 4239/242 اصلى بخش يك ثبتى شاهرود در صفحه 570 دفتر 84 
ذيل شــماره 12156 به نام عباس دربانيان ثبت و ســند  صادر و تســليم گرديده و سپس ايشان با ارائه دو برگ 
استشهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت به علت سرقت مفقود گرديده است و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى نموده است  لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و 
يا  مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند 014893 مى باشد.- تاريخ انتشار: 1396/12/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ پالك شــماره 3906/70- بخش يك ثبتى شــاهرود در صفحه 257 دفتر 70 ذيل 
شــماره 9338 به نام عباس دزيانيان صادر و تســليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ استشهاديه محلى 
اعالم نموده اســت كه سند مالكيت ششدانگ به علت ســرقت مفقود گرديده است و تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنــى نموده اســت  لــذا برابر تبصره 1 ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هر كس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و 
يا  مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد. شماره چاپى سند دفترچه اى 152385 مى باشد.- تاريخ انتشار: 1396/12/20
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان امير هوشــنگ وطن دوســت و زهره تاج امينى با وكالت زهرا اســماعيلى دادخواســتى 
بــه خواســته محكوميت خوانده به اســترداد وجه به مبلــغ 79/926/817 ريال به طرفيت رســول قربان پور به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه چهارم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
825/96 ثبت و براى تاريخ 97/1/27 ساعت 17/45 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا 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 جلســه دادرســى حاضر شــوند 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 چهارم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهدى صادقى دادخواستى به خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
هفــت ميليون ريال بابت يك فقره چك به شــماره 544621پ/219- 85/6/19به عهــده بانك تجارت و پرداخت 
هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ چك تا اجراى آن و هزينه روزنامه به طرفيت مهدى صادقى به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 1067/96 ثبت و براى 
تاريخ 97/3/5 ساعت 10 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا 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 8 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان على كافى زاده دادخواستى به خواسته صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
پنج ميليون و پانصد هزار ريال بابت يك فقره چك به شــماره 046170و/38-85/8/8 به عهده بانك ســپه شعبه 
بابا افضل و پرداخت هزينه دادرسى و تاخير تاديه از تاريخ چك تا اجراى آن و هزينه روزنامه به طرفيت محمد جواد 
يزدانى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف به 
كالســه 1068/96 ثبت و براى تاريخ 97/3/5 ســاعت 9/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 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 هشتم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطاريه طالق
آقاى اميرحســين اكبرى حســنارودى ظرف مدت يك هفته جهت اجراى صيغه طالق به دفتر 15 طالق كاشــان 

مراجعه بفرماييد. 
سردفتر ازدواج ش 2 كاشان و طالق ش 15 كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى عبدالرضا موحديان به شناســنامه شماره 9872 به شــرح دادخواست به كالسه 1528/96 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه خانم سروى زاده بشماره شناسنامه 
321 در تاريخ 87/9/25 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- طاهره موحديان فرزند احمد به ش ش 242 -2- زهرا موحديان فرزند احمد به ش ش 44019 -3- غالمرضا 
موحديان فرزند احمد به ش ش 40383- 4- حميدرضا موحديان فرزند احمد به ش ش 982 -5- رضا موحديان 
فرزنــد احمــد به ش ش 732 – 6- عبدالرضا موحديان فرزند احمد به ش ش 9872- 7- عليرضا موحديان فرزند 
احمد به ش ش 39627 – فرزندان  . اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه 
آگهي مي نمايد تا هركسي 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

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211200394 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609972210701619- شــاكى:آقاى احمد عرب مشــائى با وكافت آقاى على اكبرى فرزند 
صاحب به نشانى خ وليعصر پايين تر از پارك ساعى پالك 1049 قديم طبقه سوم ، متهم: آقاى محمد جعفر ماضى فرزند 
هادى به نشانى تهران خيابان سهروردى شمالى باالتر از چهارراه هويزه شماره 3/90 طبقه همكف شركت ساختمانى 
زيدشــت پــل ، اتهام: فروش مال غيــر (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمدجعفر ماضــى فرزند هادى به اتهام 
فروش مال غير يك قطعه زمين به مقدار يك و نيم دانگ مشاع از شش دانگ (كه مساحت شش دانگ آن 58/925 
مترمربع مى باشد) يك قطعه زمين واقع داراى پالك ثبتى 1201 فرعى از 56 اصلى قطعه اول تفكيكى مشاء به آدرس 
مشاء دماوند ضلع شرقى شهرك احسان (آهكدره) و دريافت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال موضوع شكايت 
آقاى احمد عرب مشائى فرزند يداهللا با وكالت آقاى على اكبرى وكيل محترم دادگسترى نظر به شكايت شاكى خصوصى 
و دفاعيات وكيل محترم ايشان و كيفرخواست دادستان محترم و تحقيقات به عمل آمده و اسناد و مدارك ارائه شده 
از سوى ايشان و اظهارات شهود و عدم حضور متهم در دادسرا و در دادگاه و ساير قراين و امارات موجود بزهكارى 
متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى متهم 
موصوف را به تحمل ســه ســال حبس تعزيرى و استرداد مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال به شاكى و پرداخت 
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف بيســت روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. م الف/1462
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211100706 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609972210601903 ، شــاكى: آقاى حميد مرادى هروى فرزند عبدالحســين به نشــانى 
گيالوند دانش 2 پ 11- متهم: آقاى مجتبى احمدى به نشــانى دماوند بلوار امام جنب قنادى توتك انتهاى ك ســمت 
راســت پ12 – اتهــام: ضرب و جرح عمدى با چاقــو (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى مجتبى احمدى دائر به ايراد 
جرح عمدى با چاقو نسبت به آقاى حميد مرادى هروى موضوع كيفرخواست صادره از ناحيه دادسراى دماوند با عنايت 
به محتويات پرونده نظر به گزارش مرجع انتظامى مبنى بر وقوع درگيرى فيزيكى و موداى گواهان معرفى شده شاكى 
در دادســرا و گواهى پزشــكى قانونى و با توجه به متوارى بودن متهم و عدم حضور در دادسرا و دادگاه عليرغم ابالغ 
قانونى احضاريه و دســتور جلب و عدم دفاع در قبال اتهام انتســابى و ســاير قرائن و امارات موجود بزه انتسابى به 
نامبرده ثابت و محرز اســت لذا دادگاه با اســتناد به مواد 448 و 449 و 462 بند الف 488 و 492 و 494 و 710 و 
تبصره دو 614 بخش تعزيرات قانونى مجازات اسالمى مشاراليه را از حيث جنبه خصوصى بزه به پرداخت چهار درصد 
ديه كامل بابت جراحت سمت چپ بينى و سمت چپ باالى لب فوقانى و پرداخت دو درصد ديه كامل بابت نقص عضو و 
بدشكلى جراحات موصوف به عنوان ارش در حق شاكى ظرف يك سال قمرى از تاريخ وقوع بزه و از حيث جنبه عمومى 
بزه (ايراد جرخ با چاقو) به شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پى از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1456
 رئيس شعبه يكصد و يكم دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211601114 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9609972210601929- شاكى: آقاى امراله محمد جعفرى فرزند موسى به نشانى آبسرد ك 
گاليل 3 پ40- متهم: آقاى ايوب اقبالى فرزند حاجى مراد به نشــانى قراچ پايين تر از كمپ عزيزى ، اتهام: ســرقت 
مستوجب تعزير (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى ايوب اقبالى دائر بر سرقت يكدستگاه موتورسيكلت به شماره 
تنه 9093954 و شــماره موتور 32381704 متعلق به آقاى امراهللا محمد جعفرى موضوع كيفرخواســت صادره از 
ناحيه دادسراى دماوند با عنايت به محتويات پرونده نظر به شكايت اوليه شاكى و گزارش مرجع انتظامى مبنى بر كشف 
موتورســيكلت مســروقه از متهم و متوارى شــدن متهم به محض رويت مامورين و نظر به متوارى بودن متهم و عدم 
حضور در دادسرا و دادگاه عليرغم دعوت از طريق مطبوعات و عدم دفاع در قبال اتهام انتسابى و ساير قراين و امارات 
موجود بزه انتســابى به متهم موصوف ثابت و محرز اســت لذا دادگاه قطع نظر از اعالم رضايت شــاكى بشرح منعكس 
در صورتجلسه دادگاه با استناد به ماده 656 (بخش تعزيرات) قانون مجازات اسالمى مشاراليه را به تحمل شش ماه 
حسب تعزيرى و تحمل چهل ضربه شالق تعزيرى محكوم مى نمايد در ضمن با توجه به اينكه رد مال به شاكى صورت 
گرفته است دادگاه در اين خصوص (رد مال) با تكليفى مواجه نمى باشد راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1457
رئيس شعبه يكصد و يكم دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982211600498 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9609972210601922- شاكى: خانم مهين يزدى فر فرزند محمد حسن به نشانى تهران 
سيد خندان خواجه عبداله خ ابوذر غفارى شمالى پ 54 واحد 5- متهم: آقاى كيان سيف نيا فرزند مرتضى به نشانى 
دماونــد روح افزا بين بهاران غربى و شــرقى روبروى كوچه غنچه منزل علــى بابا اميرى ، اتهام: مزاحمت ملكى (راى 
دادگاه) در خصوص اتهام آقاى كيان سيف نيا فرزند مرتضى داير بر ايجاد مزاحمت ملكى از طريق قرار دادن وسايل 
و ابزار كار خويش در قســمت مشاعات (پاركينگ و زيرراپله ) يك واحد آپارتمان موضوع شكايت خانم مهين معين 
فر بشــرح منعكس در كيفرخواســت صادره از ناحيه دادسراى عمومى وانقالب دماوند با عنايت به محتويات پرونده 
نظر به مفاد شكايت شاكى و استماع شكايت بعمل آمده از وى خصوص كم و كيف موضوع شكايت و ملحوظ مدارك و 
مستندات ابرازى وى به شرح مضبوط در پرونده و نظر به صورتمجلس معاينه محل مورخ 95/12/8 كالنترى يازده 
دماوند مبنى بر مشــاهده دو عدد دســتگاه برش چوب و هشت عدد كارتن بزرگ در قسمت پاركينگ و زير راه پله 
آپارتمان و نظر به اقرار صريح متهم به گذاشتن وسايل كار در قسمت مشاعات آپارتمان بلحاظ نداشتن مكان مناسب 
و تعهد به برداشتن و انتقال آنها بشرح منعكس در صورتجلسه مورخ 95/12/22 شعبه اول داديارى و نظر به به 
عدم حضور بعدى متهم در دادسرا عليرغم ابالغ قانونى احضاريه و دادگاه عليرغم دعوت از طريق مطبوعات و عدم 
دفاع در قبال اتهام انتســابى و ســاير قرائن و امارات موجود از جمله اظهارات شاكى در جلسه دادگاه مبنى بر عدم 
برداشتن و انتقال وسايل كار توسط متهم بزه انتسابى به متهم موصوف ثابت و محرز است لذا دادگاه با استناد به 
ماده 690 (بخش تعزيرات) قانون مجازات اسالمى و با رعايت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخى از درآمدهاى 
دولــت و مصرف آن در موارد معين مصوب ســال 1373 با اصالحات بعدى آن و رعايت جدول تغيير تعرفه خدمات 
قضايى مطابق بخش سيزدهم قانون بودجه سال 96 مشاراليه را عالوه بر رفع مزاحمت به پرداخت سى و سه ميليون 
ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/1458
 رئيس شعبه يكصد و يكم كيفرى دو شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609988375400660 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان كنگاور ، شــكات: 1- 
دادســتان عمومى وانقالب كنگاور 2- خانم مرضيه قيطولى فرزند ســاعدقلى به نشانى كرمانشاه كنگاور اسالم آباد 
ك سادات پ 35- متهم:خانم مرضيه رضايى فرزند كريم به نشانى كرمانشاه كنگاور خالنجه ، اتهام: ايراد ضرب و 
جرح عمدى ، توهين ، گردشكار: پس از اعالم شكايت از سوى خانم مرضيه قيطولى عليه خانم مرضيه رضايى داير 
بر ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين ،  دستورات الزم از سوى دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور صادر و در 
ادامه قرار جلب به دادرســى و كيفرخواســت صادر و پرونده جهت رسيدگى به دادگاه ارسال و به اين شعبه ارجاع 
شده است دادگاه در وقت مقرر تشكيل گرديد و اكنون با اعالم ختم دادرسى و با استعانت از خداوند متعال با تكيه 
بر شــرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد (راى 
دادگاه) در خصوص اتهام خانم مرضيه رضايى فرزند كريم و فاقد تامين كيفرى داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى و 
توهين نسبت به خانم مرضيه قيطولى با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد كيفرخواست شماره 
9610438370200639 مورخه 96/6/5 صادره از دادســراى محترم عمومى وانقالب كنگاور ، شــكايت شاكى ، 
گواهى گواه در دادسرا ، گواهى پزشكى قانونى ، صورتجلسه مورخه 95/7/29 مرجع انتظامى و عدم حضور متهم 
در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خويش على رغم انتشار آگهى كه همگى مفيد علم براى دادگاه مى باشند وقوع هر 
دو بزه مذكور و انتساب آن به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 360-374 و 375 قانون 
آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 و مواد 2-12-14-18-160 و 211 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 
مشاراليها اوال بابت اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى با استناد به مواد 17-448-462-488-492-549-559- و 
714 قانون اخيرالذكر از حيث جنبه خصوصى جرم به پرداخت مجموعا شش هزارم ديه كامل بابت چهار مورد كبودى 
در نواحى ران راســت و ران چپ در حق خانم مرضيه قيطولى كه بايســتى ظرف يكسال قمرى از زمان وقوع جنايت 
پرداخت گردد محكوم مى شود از حيث جنبه عمومى جرم با توجه به اينكه در كيفرخواست صادره از دادسرا تقاضاى 
كيفر نشده است و از طرفى  صدمات وارده از مصاديق ماده 614 قانون تعزيرات مصوب 1375 نمى باشد دادگاه 
مواجه با تكليفى نيست ثانيا بابت اتهام توهين به استناد ماده 608 قانون اخيرالذكر به پرداخت مبلغ يك ميليون 
ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى گردد راى صادره  غيابى محسوب و با استناد به مواد 427-406 
و 431 قانون صدرالذكر به مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس در مورد ايراد 
ضــرب و جــرح عمدى به لحاظ اينكه ميزان ديه كمتر از يك دهم ديه كامل بوده و از حيث جنبه عمومى نيز مجازاتى 
اعمال نشــده اســت قطعى و در مورد توهين به مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد.
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9609988374200063 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان كنگاور ، شــكات: 1- 
دادســتان عمومى وانقالب كنگاور 2- آقاى جابر رحمتى تركاشــوند با وكالت آقاى بهزاد اكبرآبادى- متهمان: آقايان 
1- پور محمد رحمتى 2- سهراب رحمتى هر دو فرزندان اله قلى به نشانى هر دو مجهول المكان ، اتهام: مشاركت در 
ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو ، گردشكار: پس از اعالم شكايت از سوى آقاى جابر رحمتى تركاشوند عليه آقايان 
پور محمد رحمتى و ســهراب رحمتى داير بر مشــاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو،  دستورات الزم از سوى 
دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور صادر گرديده است در نهايت قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست صادر 
و پرونده جهت رســيدگى به دادگاه ارســال و به اين شعبه ارجاع شده است دادگاه در وقت مقرر تشكيل گرديد و 
اكنون با اعالم ختم دادرسى و با استعانت از خداوند متعال با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده 
و ادله موجود به شرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقايان پور محمد رحمتى و 
سهراب رحمتى هر دو نفر فرزندان اله قلى فاقد مشخصات ديگر و نيز فاقد تامين كيفرى داير بر مشاركت در ايراد 
ضرب و جرح عمدى با چاقو نســبت به آقاى جابر رحمتى تركاشــوند با وكالت آقاى بهزاد اكبر آبادى با توجه به جامع 
اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد كيفرخواست شماره 96104383702008279 مورخه 96/6/21 صادره 
از دادســراى محترم عمومى و انقالب كنگاور شكايت شاكى گواهى پزشكى قانونى كه حسب آن اصابت جسم تيز و 
برنده به ناط مختلف بدن تاييد گرديده است اظهارات شهود در دادسرا عدم حضور متهمان در دادسرا و دادگاه جهت  
دفاع از خويش على رغم انتشار آگهى و ساير تحقيقات بعمل  آمده كه همگى مفيد علم براى دادگاه مى باشد وقوع 
بزه مذكور و انتساب آن به  متهمان موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مادتين 374 و 375 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مصوب 1392 و مواد 19-18-17-14-12-2 160-125 -211- 448- 449 -488-462- 
492- 549- 559- 709 و 701 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 اوال از حيث جنبه خصوصى بزه نامبردگان 
بالســويه به پرداخت 1- يك و نيم درصد ديه كامل بابت ارش متالحمه كتف چپ 2- مجموعا ســه صدم ديه كامل 
بابت دو مورد متالحمه در نواحى روى بازوى چپ و ســرين راســت 3- مجموعا شش صدم ديه كامل بابت سه مورد 
داميه در نواحى پيشانى (يك مورد ) و سمت چپ صورت (دو مورد) 4- يك صدم ديه كامل بابت داميه پشت دست 
راست در حق آقاى جابر رحمتى تركاشوند كه ديات مذكور بايستى ظرف يكسال قمرى از زمان وقوع جنايت پرداخت 
گردد محكوم مى گردند و ثانيا از حيث جنبه عمومى بزه به استناد مادتين 401 و 447 قانون اخيرالذكر و تبصره ماده 
614 از كتاب پنجم قانون مجازات اسالمى (تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده) مصوب 1375 هر يك از مشاراليهما به 
تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى شوند راى صادره غيابى و به استناد مواد 406-427-439 و 431 قانون 
صدرالذكر بمدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس به مدت بيست روز ديگر قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه است.
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم نرگس نصراله عظيمى به شناسنامه شماره 880 به شرح دادخواست به كالسه 1562/96 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فاطمه آســتانه بشماره شناسنامه 82 در 
تاريخ 94/10/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نرگس 
نصرالــه عظيمــى فرزند على اكبر بــه ش ش 880 -2- معصومه نصراله عظيمى فرزند علــى اكبر به ش ش 170 
-3- طاهــره نصرالــه عظيمى فرزند على اكبر به ش ش 173-4- صديقــه نصراله عظيمى فرزند على اكبر به ش 
ش 319- 5- غالمعلى نصراله عظيمى فرزند على اكبر به ش ش 531 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

دادنامه
پرونده كالسه 9509988375300100 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور ، شكات: 1- دادستان 
عمومى وانقالب كنگاور 2- آقاى حميد رحمتى پيرو فرزند نورمحمد به نشانى شهرستان كنگاور شهرك وليعصر بيست 
مترى دوم بعد از بوستان 10- متهمان: آقايان 1- آقاى سيد مهرداد معصومى فرزند سيد نورالدين به نشانى مجهول 
المكان 2- آقاى عسكر عبداله پوردهشال فرزند على اكبر با وكالت آقاى كوروش عدالت نژاد فرزند طاهر به نشانى 
گيالن الهيجان الهيجان اول خيابان ســردار جنگل دفتر وكالت عدالت نژاد ، اتهام: مشاركت در كالهبردارى مرتبط با 
رايانه و تحصيل مبلغ چهارده ميليون و چهارصد هزار تومان  ، گردشــكار: پس از اعالم شــكايت از ســوى آقاى حميد 
رحمتى پيرو عليه آقايان سيد مهرداد معصومى و عسگر عبداله پور دهشاد داير بر مشاركت در كالهبردارى مرتبط با 
رايانه و تحصيل مبلغ چهارده ميليون و چهارصد هزار تومان ، دستورات الزم از سوى دادسراى محترم عمومى و انقالب 
كنگاور صادر و در ادامه قرار جلب به دادرســى و كيفرخواســت صادر و پرونده جهت رسيدگى به دادگاه ارسال و به 
اين شــعبه ارجاع شــده است دادگاه در وقت مقرر تشــكيل گرديد و اكنون با بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم 
رسيدگى اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقايان 1- سيد مهرداد معصومى فرزند 
سيد نصرالدين 2- عسگر عبداله پور دهشاد هر دو نفر فاقد مشخصات ديگر و نيز تامين كيفرى داير بر مشاركت 
در كالهبردارى مرتبط با رايانه و تحصيل مبلغ چهارده ميليون و چهارصد هزار تومان با توجه به جامع اوراق و محتويات 
پرونده از جمله مفاد كيفرخواست شــماره 9610438370200936 مورخه 96/8/15 صادره از دادسراى محترم 
عمومى وانقالب كنگاور شــكايت شــاكى پاسخ اســتعالم بعمل آمده در خصوص دارنده حسابهاى دريافت كننده وجوه 
پرداختى پرينت حساب بانكى شاكى ، عدم حضور متهمان در دادسرا و دادگاه جهت دفاع از خويش على رغم ابالغ وقت 
رســيدگى و ســاير تحقيقات بعمل آمده كه همگى مفيد علم براى دادگاه مى باشند وقوع بزه مذكور و انتساب آن به 
هر دو متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 2-12-14-18-27-160 و 211 قانون مجازات 
اسالمى مصوب 1392 ماده 741 از كتاب پنجم قانون مجازات اسالمى (تعزيرات) مصوب 1388 مواد 306-374 و 
375 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 حكم به محكوميت مشاراليهما به رد مال به صاحب آن و نيز هر يك 
از آنهــا بــه پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريــال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعــالم مى گردد راى صادره 
غيابى محســوب و با اســتناد به مواد 406-427و 431 قانون آيين دادرسى كيفرى به مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه و سپس به مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر 

استان كرمانشاه است
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9509988374200150 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور ، شكات: 1- آقاى 
على خزائى فرزند اسفنديار به نشانى كنگاور خ مطهرى (خ فش) جوجه فروشى انصارى 2- دادستان عمومى و انقالب 
شهرستان كنگاور- متهم: آقاى ياسر سيف زاده فرزند اسداله به نشانى مجهول المكان، اتهام: صدور يك فقره چك 
بالمحــل به شــماره 1481/307200/57 مورخه 95/2/6 به مبلــغ 1/300/000/000 ريــال عهده بانك ملت ، 
گردشــكار: پس از اعالم شــكايت از سوى آقاى على خزايى عليه آقاى ياسر ســيف زاده داير بر صدور يك فقره چك 
بالمحــل به شــماره 1481/307200/57 مورخه 95/2/6 به مبلــغ 1/300/000/000 ريال عهده بانك ملت (با 
اين توضيح كه خالصه اظهارات شــاكى حكايت از آن دارد كه متهم در تاريخ 95/2/6 يك فقره چك موصوف را بابت 
بدهى خود صادر كرده كه پس از مراجعه به بانك به علت فقدان موجودى پرداخت نشده و گواهى عدم پرداخت اخذ 
گرديده اســت) دســتورات الزم در خصوص تحقيقات در رابطه با موضوع از ســوى دادسراى محترم عمومى وانقالب 
كنــگاور صــادر و در ادامه متهم از آدرس بانكى احضار شــده كه به لحاظ حضور متهم قرار جلب به دادرســى صادر و 
پرونده با كيفرخواســت جهت رســيدگى به دادگاه ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است دادگاه پس از تعيين وقت 
رســيدگى و احضار طرفين در وقت مقرر تشــكيل گرديد اكنون با اعالم ختم دادرســى با استعانت از خداوند متعال 
و با تكيه بر شــرف و وجدان و نيز با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى 
گردد.  (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى ياسر سيف زاده فرزند اسداله بيست و هشت ساله و فاقد تامين كيفرى 
داير بر صدور يك فقره چك بالمحل به شماره 1481/307200/57 مورخه 95/2/6 به مبلغ 1/300/000/000 
ريــال عهــده بانك ملت با توجه به توضيحات فوق الذكر و جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد كيفرخواســت 
شماره 9510438370201198 مورخه 95/11/9 صادره از دادسراى محترم عمومى وانقالب كنگاور شكايت شاكى 
تصوير چك موصوف و گواهينامه عدم پرداخت ان عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه جهت دفاع از خويش على 
رغم ابالغ وقت رسيدگى به وى كه در هر دو مرحله دادسرا و دادگاه با توجه به ماده 22 قانون صدور چك از نشانى 
بانكى وى در بانك محال عليه احضار شــده اســت و ساير تحقيقات بعمل آمده و قراين و امارات موجود در پرونده كه 
همگى مفيد علم براى دادگاه مى باشــد وقوع بزه مذكور و انتســاب آن به متهم موصوف را محرز و مســلم دانسته و 
مستندا به مواد 2-12-14-18-160 و 211 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 مواد 1-3-7-11 و 22 قانون 
صــدور چك مصــوب 1355 با اصالحات 1372 و 1382 و مادتين 374 و 375 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 
1392 حكم به محكوميت مشــاراليه به تحمل دو ســال حبس تعزيرى و ممنوعيت از داشــتن دسته چك به مدت دو 
ســال صــادر مى گردد راى صادره غيابى و به اســتناد به مواد 406-427و 431 قانــون اخيرالذكر به مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس به مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه است
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

دادنامه
پرونده كالســه 9609988374201230 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور ، شاكى: دادستان 
عمومى و انقالب كنگاور ، متهمان: 1- آقاى محمد مرآتى به نشــانى كنگاور دفتر وكالت احد خزائى 2- خانم ســميرا 
رحمت  آبادى به نشــانى مجهول المكان  ،اتهام: ارتباط نامشــروع مادون زنا ، گردشــكار: در اين پرونده گزارشــى از 
ســوى مرجع انتظامى به دادســراى عمومى وانقالب كنگاور ارسال گرديده كه حسب آن اعالم شده است در پى اعالم 
مرفوك مبنى بر پرســه زدن يك خانم در حوالى ميدان عراقى به محل عزيمت كه خانمى در حال رفت و آمد مشــكوك 
در نزديكى ميدان عراقى روبروى بانكهاى قوامين ، ملى و انصار لذا از وى در خصوص حضورش سوال گرديدكه بيان 
نمود كه شــوهرم كنار ميدان منتظر بنده ايســتاده است و حدود دويســت متر جلوتر يك دستگاه پرايد به رانندگى 
شــخصى به هويت محمد مرآتى و هويت خانم نيز ســميرا راحمت آبادى كه به محض نزديك شــدن به خودرو راننده 
وسيله اى را به خانم داده وآن را پنهان نموده لذا جهت بررسى بيشتر به كالنترى داللت در خصوص ارتباط آنها سوال 
كه باين نمود صيغه همديگر مى باشيم ولى هيچگونه مداركى دال بر صيغه ارائه ننمودند در ادامه و به جهت اينكه 
رسيدگى به بزه ارتباط نامشروع مادون زنا در صالحيت رسيدگى مستقيم كيفرى دو مى باشد پرونده جهت رسيدگى 
به دادگاه ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است اكنون با اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال و با تكيه 
بر شــرف و وجدان و با توجه به اوراق و محتويات پرونده و ادله موجود به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد 
(راى دادگاه) در خصــوص گــزارش مرجع انتظامى عليه آقاى محمد مرآتى و خانم ســميرا رحمت آبادى داير بر ارتباط 
نامشــروع مادون زنا (به شــرح فوق الذكر) با توجه به اوراق و محتويات پرونده و نظر به اينكه اوال مطابق ماده 102 
قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافى عفت ممنوع است و پرسش 
از هيچ فردى در اين خصوص مجاز نيســت مگر اينكه جرم در مرئى و منظر عام واقع شــده ياداراى شاكى پا به  عنف 
يا ســازمان يافته باشــد كه در اين صورت تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شــكايت يا اوضاع و احوال مشهود توسط 
مقام قضايى انجام مى شود ثانيا در اين پرونده هيچ يك از شرايط صدر ماده مالحظه نمى گردد و دادگاه خود را مجاز 
به انجام تحقيقات با وصف موجود نمى داند و نهايتا دليلى كه حاكى از ارتكاب بزه مذكور توسط متهمان موصوف باشد 
وجود ندارد مســتندا به مواد 4و102و306و340و374و 375 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 و اصل 
ســى و هفتم قانون اساســى قرار منع تعقيب نامبردگان از اتهام مذكور صادر و اعالم مى گردد راى صادره حضورى و 
به استناد مادتين 427 و 431 قانون صدرالذكر بمدت 2 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان كرمانشاه است.
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى حصر وراثت
آقاى /بانو فروزان شهرت: رجب غله كار نام پدر: رجبعلى بشناسنامه 538 صادره از دزفول درخواستى بخواسته 
صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه 960744 مرحوم فاطمه ســلطان شهرت آبروش بشناسنامه 40 
صــادره انديمشــك در تاريخ 96/11/8 در دزفــول اقامتگاه دائمى فوت ورثه اش عبارتنــد از 1- متقاضى باال 2- 
منصوره رجب غله كار ش ش 531 دزفول دختران متوفيه 3- هادى رجب غله كار ش ش 152 دزفول پسر متوفيه 
والغير ، پرونده كالســه 960744 در اين شــعبه ثبت گرديد. اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك 
نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه 
بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز ســرى و رســمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شــود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى دزفول – مرتضى سوارى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى حسين پيرى داراى شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست 
به كالسه 961455/4/96 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حيدرعلى پيرى به شناسنامه 
شماره 114 در تاريخ 1396/11/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1- طيبه عزيزى ت ت 
1339/1/1 ش ش 5952 فرزند اســماعيل همسر 2- حسين پيرى 
ت ت 1363/1/1 ش ش 17 فرزند حيدرعلى پسر 3- حسنا پيرى ت 
ت 1365/5/28 ش ش 6732 فرزند حيدرعلى دختر . اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/96/6240
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقــاى مهدى غياثى فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 471 به شــرح 
دادخواست به كالســه 1014/96 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد غياثى فرزند كالنتر و صنمبر به 
شناسنامه شــماره 13427 در تاريخ 94/2/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به : 1- جعفر غياثى فرزند محمد به 
ش ش 281 متولــد 1363 فرزنــد متوفى 2- مهدى غياثى فرزند محمد به ش 
ش 471 متولد 1357 فرزند متوفى 3- مرتضى غياثى فرزند محمد به ش ش 
4490384173 متولــد 1350 فرزنــد متوفى 4- مصطفى غياثى فرزند محمد 
بــه ش ش 106 متولد 1343 فرزند متوفــى 5- طاهره غياثى فرزند محمد به 
ش ش 339 متولد 1359 فرزند متوفى 6- شهرزاد غياثى فرزند محمد به ش 
ش 15254 متولد 1354 فرزند متوفى 7- شــهين غياثى فرزند محمد به ش 
ش 330 متولد 1351 فرزند متوفى 8- پريوش غياثى فرزند محمد به ش ش 
11085 متولد 1347 فرزند متوفى 9- فرشــته غياثى فرزند محمد به ش ش 
11083 متولد 1348 فرزند متوفــى 10- هديه رضايتى زاد فرزند عوضعلى 
و ســحر به ش ش 111 متولد 1325 همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد وى مى باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حمداله شاكرى سرتنگ فرزند گرگ اله به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9609987430501130 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان گرگ اهللا شاكرى سرتنگ در اقامتگاه دائمى خود به تاريخ 1379/9/22 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن شــادروان منحصر اســت به: 1- حمداهللا شاكرى ســرتنگ فرزند گرگ اهللا به ش ش 18 فرزند متوفى 
2- احمد شاكرى فرزند گرگ اله به ش ش 153 فرزند متوفى 3- كيامرز شاكرى سرتنگ فرزند گرگ اهللا به ش ش 
2146 فرزند متوفى 4- گودرز شاكرى سرتنگ فرزند گرگ اله به ش ش 260 فرزند متوفى 5- سياوش شاكرى 
فرزند گرگ اله به ش ش 2147 فرزند متوفى 6- الياس شاكرى فرزند گرگ اله به ش ش 1385 فرزند متوفى 
7- خدابخش شاكرى سرتنگ فرزند گرگ اله به ش ش 2148 فرزند متوفى 8- فريدون شاكرى فرزند گرگ اله به 
ش ش 1384 فرزند متوفى 9- فضل اله شاكرى فرزند گرگ اله به ش ش 154 فرزند متوفى 10- جعفر شاكرى 
فرزند گرگ اله به ش ش 2145 فرزند متوفى 11- فرامرز شاكرى فرزند گرگ اله به ش ش 261 فرزند متوفى 
12- نوراهللا نيك جو مقدم فرزند گرگ اله به ش ش 675 فرزند متوفى 13- عطرى شهرت آزاد فرزند گرگ اله 
به ش ش 2323 فرزند متوفى 14- گلى شــاكرى پور فرزند گرگ اله به ش ش 1539 فرزند متوفى 15- آفتاب 
فالحــت فــر فرزند گرگ اله به ش ش 5643 فرزند متوفى 16- نوريجان شــمس آزاد فرزند گرگ اهللا به ش ش 
2326 فرزند متوفى 17- صدرى شاكرى نيا فرزند گرگ اهللا به ش ش 7058 فرزند متوفى 18- بگم جان برومند 
اصل فرزند اردشير به ش ش 3426 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى اسلم بلوچى فرزند چراغ
خواهان خانم زيور بلوچى فرزند نبى بخش دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / اســلم بلوچى فرزند چراغ 
به خواســته اجراى صيغه طالق بعلت فرارى بودن شــوهر مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9509985460100696 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان نيك شــهر ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/3/30 ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دســتور 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/249
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان نيك شهر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
در پرونده كالســه 112/717/96 ح دادخواســت آقاى صادق رضايى محتشــم فرزند حسن ساكن دو راهى 
سيمين تريلى سازى رضايى به طرفيت آقاى روح اله گودرزى دهريزى فرزند اكبر داير بر مطالبه وجه به اين شعبه 
ارائه نموده كه در شعبه 112 شوراى حل اختالف بهار ثبت گرديده از آنجا كه خوانده مجهول المكان مى باشد اينك 
در راســتاى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به خوانده فوق الذكر ابالغ مى گردد كه جهت رســيدگى به دعوى 
خواهان در روز دوشــنبه مورخ 97/2/10 راس ســاعت 9/30 در شعبه 112 شــوراى حل اختالف بهار به آدرس 
خيابان 17 شــهريور حاضر  و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را از دفتر حوزه تحويل بگيرد و عدم حضور مانع 

رسيدگى نبوده و شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد كرد. م الف/3285
مسئول دبيرخانه حوزه 112 شوراى حل اختالف بهار

دادنامه
پرونده كالسه 9309988374300269 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور ، شاكى: دادستان 
عمومى وانقالب شهرستان كنگاور 2- سازمان ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى به نشانى كنگاور ميراث 
فرهنگى و گردشگرى كنگاور ، متهم: آقاى محمد سعيد كوهى اصفهانى فرزند بمانعلى به نشانى مجهول المكان ، اتهام: 
مشاركت در خريد و فروش اموال تاريخ فرهنگى ، گردشكار: پس از اعالم گزارش از سوى مرجع انتظامى مبنى بر 
كشــف تعداد يكصد و شــصت و پنج  عدد ســكه و يك نيم سكه تاريخى  دستگيرى مرتبطين با اين موضوع بنامهاى 
آقايان مسعود اشرفى ، محمد اكبرى ، بهرام فاخرى ، سجاد طاهر آبادى و محمد سعيد كوهى اصفهانى دستورات الزم 
از سوى دادسراى عمومى وانقالب كنگاور صادر و در نهايت قرارجلب به دادرسى و كيفرخواست صادر و پرونده جهت 
رســيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو كنگاور ارسال گرديده كه متعاقب آن با صدور قرار امتناع از رسيدگى 
از ســوى شــعبه مذكور به اين شــعبه ارجاع شده است در خصوص متهمان آقايان مســعود اشرفى ، محمد اكبرى ، 
بهرام فاخرى و سجاد طاهرآبادى حسب دادنامه شماره 9609978371400497-96/6/8  حكم به محكوميت آنها 
صادر گرديد و در مورد متهم ديگر پرونده مفتوح به رسيدگى قرار گرفته و دادگاه در وقت مقرر تشكيل و اكنون 
با توجه به اوراق و محتويات پرونده و ادله موجود ختم رســيدگى اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تكيه بر 
شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى محمد سعيد كوهى 
اصفهانى فرزند بمانعلى و پنجاه و هفت ساله فاقد سابقه كيفرى و آزاد به قيد قرار قبولى وثيقه داير بر مشاركت 
در خريــد و فــروش اموال تاريخى فرهنگى با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد كيفرخواســت 
شــماره 9310438370200583 مورخه 94/5/27 صادره از دادســراى محترم عمومى و انقالب كنگاور گزارش 
و تحقيقــات بعمل آمده توســط مرجع انتظامى اظهــارات و اقارير صريح و مقرون به واقع متهــم در مرجع انتظامى و 
دادســرا عدم حضور وى در دادگاه جهت دفاع از خويش على رغم ابالغ وقت رســيدگى نظريه كارشناســى سازمان 
ميراث فرهنگى صنايع دســتى و گردشــگرى و ساير تحقيقات بعمل آمده و قراين و امارات موجود در پرونده وقوع 
بزه مذكور و انتساب آن به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 160-27-18-14-12-2-
164-171-172 و 211 قانــون مجــازات اســالمى مصوب 1392 مواد 360-374 و 375 قانون آيين دادرســى 
كيفرى مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 562 از كتاب پنجم قانون مجازات اسالمى (تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده) 
مصوب 1375 عنايت به مواد 19-37 و 38 (بند ث) قانون صدرالذكر به لحاظ سن متهم و فقدان سابقه كيفرى – و 
با التفات به اينكه 1- سياست قانون گذار در قانون مجازات اسالمى جديد حبس زدايى بوده است 2- به نظر مى 
رســد منظور از لفظ تقليل در بند الف ماده 37 قانون بيان شــده شامل كاهش ميزان مجازات و نيز تبديل مجازات 
است چرا كه اوال استفاده از لفظ تقليل در بند ت همان ماده و ثانيا ذكر جمله كلى و عام به شرح ذيل تقليل دهد يا 
تبديل كند در صدر ماده به هر چهار بند ذكر شده در ذيل ماده كه از جمله آنها بند الف مى باشد بر ميگردد و اين 
مورد نيز مويد همان برداشت است ضمن اعمال دو درجه تخفيف و تقليل آن به درجه هفت مشاراليه به پرداخت 
مبلغ بيست ميليون ريال جزاى نقدى بدل از حبس و با احتساب ايام بازداشت قبلى در حق صندوق دولت محكوم 
مى گردند الزم به ذكر اســت با توجه به اينكه در دادنامه شــماره 9609978371400497- 96/6/8 صادره از 
اين شعبه در خصوص ضبط اموال تاريخى فرهنگى (سكه هاى مكشوفه ) و نيز ساير اقالم مكشوفه (به جز سكه ها) 
اتخاذ تصميم گرديده دادگاه مواجه با تكليفى نمى باشد راى صادره غيابى محسوب و به استناد مواد 406-427 و 
431 قانون آيين دادرسى كيفرى به مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس به مدت 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه است.
 رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت سودابه معتقدنژاد فرزند فتحى به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به 
كالســه 9609987430301016 از ايــن دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان على شــكيبا زاده در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/12/2 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1- حميد شــكيبا زاده فرزند على به ش ش 105 فرزند 2- امير پيرامون فرزند على به 
ش ش 7939 فرزند 3- مهدى شــكيبا زاده فرزند على به ش ش 4220759832 فرزند 4- ملكه شــكيبا زاده 
فرزند على به ش ش 477 فرزند 5- ريحانه شــكيبا زاده فرزند على به ش ش 36 فرزند 6- توران شــكيبا زاده 
فرزند على به ش ش 4220151011 فرزند 7- پريا شــكيبا زاده فرزند على به ش ش 4220333185 فرزند 
8- نرگس شكيبا زاده فرزند على به ش ش 4220478612 فرزند 9- نيلوفر شكيبا زاده فرزند على به ش ش 
4970057232 فرزند 10- ســودابه معتقد نژاد فرزند فتحى به ش ش 209 همســر ، اينك با انجام تشــريفات 
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 رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت آقاى سيد احسان مختارى و يوسف آباد به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9609987430301012 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان شريعت مختارى يوســف آباد در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/12/7 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســيد احسان مختارى يوســف آباد فرزند عبدالمحمد به ش ش 728 برادر 
2- عــادل مختارى يوســف آباد فرزند عبدالمحمد بــه ش ش 511 برادر 3- عبدالنبى مختارى يوســف آباد فرزند 
عبدالمحمد به ش ش 426 برادر 4- سعيد مختارى يوسف آباد فرزند عبدالمحمد به ش ش 626 برادر 5- سروگل 
مختارى يوسف آباد فرزند عبدالمحمد به ش ش 510 خواهر 6- اشرف مختارى يوسف آباد فرزند عبدالمحمد به ش 
ش 507 خواهر 7- گل ناز مختارى فرزند عبدالمحمد به ش ش 219 خواهر 8- پرى ناز مختارى فرزند عبدالمحمد 
بــه ش ش 218 خواهر  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبــت 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.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده كالسه پرونده
خواهــان: عمــر هاشــمزهى فرزنــد ملــك محمــد بــه ش ش 37101006745 صــادره خاش متولد ســال 
1370/7/1- خوانده: 1- محســن خانى حســين زاده فرزند حسين 2- ساسان استادكار خلقليانى فرزند احمد به 
ش ش 5700024535  خواسته: الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند يك دستگاه خودرو سوارى پژو به شماره 
پــالك 56-228س87 مقــوم به صد و هفتاد و شــش ميليون ريال معادل هفده ميليون و ششــصد هزار تومان ، 
خواهان دادخواســتى تسليم شــورا نموده كه وقت رسيدگى تعيين شــده و بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر  آگهى ظرف مدت يكماه به دبيرخانه شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت رسيدگى روز 97/2/6 جهت رسيدگى حاضر در غير اينصورت 

وفق مقررات اقدام خواهد گرديد. م الف/782
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 2 خاش

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422523200182 شــماره پرونده 9509982523201006 شــماره بايگانى 
شــعبه: 951015 مشــخصات محكوم له محمدرضا عرفانيان كلوئى فرزند على اكبرنشانى قم 30 م كيوانفر 16 
م مدنى پ 411 مشخصات محكوم عليه امير حسين روشن فرزند شيرزاد مجهول المكان نماينده قانونى اعظم 
حاجى فرزند ســلطانعلى نشــانى قم فلكه جهاد بلوار رضوى ك 3 پ 1 محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم 
مربوطــه به شــماره 9610092523200498 مربوطه به پرونده شــماره 9509982523201006  دادنامه 
شــماره 9609972523200145 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 40000000 ريال بابت اصل 
دين بانضمام خسارت تاخير تاديه چك (شماره 932001/355486) از تاريخ سررسيد چك 95/6/30 لغايت 
زمــان اجراى حكــم و نيز پرداخت مبلغ 115000 تومان هزينه دادرســى و همچنين پرداخت حق الوكاله وكيل 

طبق تعرفه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام .
دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محدثه قشقايى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422523200483 شــماره پرونده 9609982523200171 شــماره بايگانى 
شــعبه: 960175 مشــخصات محكوم له مريم آرانى زاده فرزند مهدى نشــانى قم خ آذر انتهاى ك 54 پ 231  
مشــخصات محكوم عليه 1. سيد احمد حسينى مجهول المكان 2. خيرالنساء احمدى فرزند رستم مجهول المكان 
نماينــده قانونــى حامد منفرد فرزند جواد نشــانى قم م ســعيدى ابتدايى بلوار نيروى هوايى جنب بانك ســينا 
ط 3 پ 5 محكــوم بــه: بموجب درخواســت اجراى حكــم 1396002000522911 مربوطه به پرونده شــماره 
9609982523200171 و دادنامــه شــماره 9609972523200886 محكــوم عليهــم بــه نحــو تضامنــى 
محكومنــد بــه پرداخت مبلــغ 120000000 ريال بابت اصل دين بانضمام خســارت تاخير تاديه چك (شــماره 
511210) از تاريخ سررســيد چك 94/10/10 لغايت زمان اجراى حكم و نيز پرداخت مبلغ 313000 تومان 
هزينه دادرســى و همچنين پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى 

هزينه اجراى احكام .
دبير شعبه 32 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محدثه قشقايى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422523300326 شــماره پرونده 9609982523300419 شــماره بايگانى 
شــعبه: 960422 مشــخصات محكــوم لــه همايون اقباليون فرند محســن نشــانى قم ســاالريه 15 م نواب پ 
238 مشــخصات محكــوم عليــه كاوه امينــى محكــوم بــه: بموجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به شــماره 
9610092523301047 و  شــماره دادنامــه مربوطه 9609972523301294 محكوم عليه محكوم اســت 
به اســترداد پالك يك دســتگاه خودرو ســوارى تويوتا لنكروز به شــماره انتظامى 16-221 س 62 به انضمام 
پرداخــت مبلــغ 1157500 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى هزينه اجراى 

احكام .
دبير شعبه 33 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- فتحى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى طاهره نظافت فرزقى فرزند محمد حسين 
شــماره ابالغنامه:9610102522006661 شــماره بايگانى 961205 خواهان آقاى سيد حبيب حسينى  
دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982522001205  شــعبه 20 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/1/29 ســاعت 10 صبح  تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
ثانــى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قــم خيابان جواداالئمه 

انتهاى كوچه 24 مجتمع شوراى حل اختالف طبقه همكف 
مسئول دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ليال فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد عليرضا بطحائى فرزند مرتضى 
شــماره ابالغنامه:9610102522006673 شــماره بايگانى 961069 خواهان آقــاى على كاظم رضايى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته الزام به فك پالك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9609982522001069  شــعبه 20 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 97/1/20 ســاعت 9 صبح  تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضــر گردد. قم خيابان 

جواداالئمه انتهاى كوچه 24 مجتمع شوراى حل اختالف طبقه همكف 
مسئول دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ليال فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواست :9610462520300093 شماره پرونده : 9609982520300480 خواهان: مهدى 
بهــروز خوانده:عباس جليلى  خواســته : مطالبه وجه درتاريخ 96/12/2 خواهان فوق دادخواســتى به طرفيت 
خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 3 تقديم كه به شــماره 960480 ثبت و براى روز 97/1/28 
ساعت 18 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده است.و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم 

رساند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دبير شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان قم

نشر آگهى موضوع ماده 210 قانون امور حسبى 
در پرونده كالســه 960453 اين شــعبه بــا توجه به فوت مرحوم آقاى رضا صداقــى فرزند ابوالفضل به 
شــماره شناســنامه 559 صادره از قم ســاكن قم بوده و توسط آقاى  حســن – فخرى – فاطمه همگى صداقى با 
وكالت آقاى هاشم زمانى درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده است لذا بدينوسيله به 
ورثه متوفى ياده شــده يا نمايندگان قانونى آنها و بســتانكاران از متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر 
طريقى حق به تركه متوفى دارد ابالغ مى شــود در ســاعت 16 عصر و تاريخ 97/2/29 ياد شــده در شعبه 16 

شوراى حل اختالف قم واقع در ايستگاه راه آهن جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند 
 دبير شعبه 16 شوراى حل اختالف قم

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقاى مرتضــى ذوالفقارى فرزند حســين و خانم فاطمه 
ذوالفقارى 

شــماره ابالغنامــه:9610102516307118 شــماره بايگانــى 961274 خواهان آقاى اميــر ذوالفقارى 
دادخواســتى به طرفيت خواندگان فوق به خواســته اثبات نســبت  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالسه 9609982516301250  شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم (27 خانواده سابق ) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 97/2/17 ساعت 10 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قم ابتدايى 

خيابان توحيد مجتمع قضايى شهيد قدوسى طبقه همكف اتاق 288 شعبه 11  
 منشى شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان قم(27 خانواده سابق ) – طباطبائى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى شاهرخ پابكار
شــماره ابالغنامــه:9610102521203062 شــماره بايگانــى 960417 خواهان آقاى محمــد ايمانزاده  
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982521200417  شعبه 12 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 97/2/17 ساعت 18:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
ثانــى دادخواســت و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در حاضر گردد. قــم خيابان جواداالئمه 

انتهاى كوچه 24 مجتمع شوراى حل اختالف طبقه زيرزمين 
 مسئول دفتر شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – محمد حسين صفدرى

حصروراثت
آقاى محمد رضا عليقلى زاده داراى شناسنامه شماره 14992 به شرح دادخواست به كالسه 12/960765 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان دادرس عليقلى زاده به 
شناسنامه 10 درتاريخ 1394/12/15 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-حسين عليقلى زاده فرزند دادرس ش-م 2031499181 نسبت پسرمتوفى2-محمد رضا 
عليقلى زاده فرزند دادرس ش-م 2030149543 نســبت پســرمتوفى3-مهدى عليقلى زاده فرزند دادرس 
ش-م 2032134748 نســبت پســر متوفى4-منصوره عليقلى زاده فرزند دادرس ش-م 2031488465 
نســبت دخترمتوفى 5-هاجر عليقلى زاده  فرزند دادرس ش-م 2030139025 نســبت دخترمتوفى 6-مينا 
عليقلى زاده فرزند دادرس ش-م 2020202271 نســبت دختر متوفى 7-راويه سنجه وينى  فرزند عابدين 
ش-م 4889381414 نســبت همســر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 سيدرضا حسينى -قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

حصروراثت
خانم رقيه هاشــمى اردهائى داراى شناســنامه شماره 18500 به شــرح دادخواست به كالسه 961000 
از اين شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر هاشمى اردهائى به 
شناســنامه 43 درتاريخ 96/03/23 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1- مرضيه هاشمى اردها فرزند اصغر ش-ش 1461 صادره گنبدكاوس دخترمتوفى2-رقيه 
هاشــمى اردهائــى فرزند اصغر ش-ش 18500 صــادره گنبدكاوس دخترمتوفى 3-خديجه هاشــمى اردهائى 
فرزند اصغــر ش-ش 13578 صادره گنبدكاوس دخترمتوفى 4-على هاشــمى اردهائى فرزند اصغر ش-ش 
266 صادره گنبدكاوس پســرمتوفى 5-احمد هاشــمى اردهائى فرزند اصغر ش-ش 218 صادره گنبدكاوس 
پســرمتوفى 6-مصطفى هاشــمى اردهائى فرزند اصغر ش-ش 49 صادره گنبدكاوس پسرمتوفى7-على اكبر 
هاشــمى اردهائى فرزند اصغر ش-ش 298 صادره گنبدكاوس پســرمتوفى 8-فاطمه صغرى نورشــعار فرزند 
عظيم ش-ش 10 صادره ســراب همســرمتوفى  اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى مفاد اجرائيه 
بدينوســيله به آقاى يعقوب محمدى عامل فرزند حســنعلى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق 
اجرائيه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس در پرونده كالسه 960119 به موجب درخواست 
اجراى حكم مربوط به شــماره 9610091799003943 و شــماره دادنامه مربوطه 9609971799001083 
محكوم عليهم محكومند به نحو تضامنى به پرداخت مبلغ ســيصد و ســى و دو ميليون و نهصد و پنجاه هزار ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ نه ميليون و هشــتصد و شــصت وســه هزار و دويســت و پنجاه ريال بابت هزينه 
دادرســى و همچنين الزام آنان به پرداخت خسارت تاخير در تاديه دين از تاريخ سررسيد چكها (سه فقره چك 
بشــماره هاى 524297-95/6/7 بمبلغ 79/000/000 ريال و 524298-95/6/7 بمبلغ 82/950/000 
ريــال و 524299-95/7/12 بمبلغ171/000/000 ريال عهــده بانك صادرات ايران) لغايت زمان پرداخت 
آنها بر اســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى درحق محكوم له على عيدى و هزينه اجرايى 
درحق دولت، راى صادره غيابى اســت. بديهى اســت بــا توجه به غيابى بودن حكم، اجــراى حكم غيابى منوط به 
معرفــى ضامــن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد لذا 
مفــاد اجرائيه صادره يك نوبــت در اجراى ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجــراى احكام مدنى دريكى از جرايد 
كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نســبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. 
درغيراينصــورت واحــد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجــراى مدلول اجرائيه و وصــول هزينه اجرايى 

اقدام خواهد نمود.
آل حيدر –مديردفتردادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

راى قاضى شورا
پرونــده شــماره بايگانــى 960656 كالســه 9609987157300636 شــعبه 3 شــوراى حــل اختالف 
شهرســتان گنبد كاووس درخصوص دعوى على عيدى بطرفيت مهران عباســى – جاويد سعادت بخواسته مطالبه 
وجه به مبلغ يكصد و سى و دو ميليون ريال بابت صدوريك فقره چك به شماره و تاريخ 96/4/26-412694 
عهده بانك ســپه با احتســاب هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت تاخيرتاديه، با التفات به محتويات 
پرونده و نظربه اينكه وجود اصل چك و گواهى عدم پرداخت در يد خواهان داللت بر مديونيت صادر كننده آن 
و بقاى دين و اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و خوانده دعوى عليرغم ابالغ 
قانونى درجلسه دادرسى شورا حاضر نيافته و دليلى بر پرداخت دين يا برائت ذمه خويش اقامه و ارائه ننموده 
اســت و مســتند ابرازى خواهان مصون از ايراد و تكذيب باقى مانده اســت فلذا با توجه به موارد معنونه و با 
استحصاب بقاى دين و با توجه به نظريه مشورتى اعضاى شورا دعوى خواهان را ثابت و مسلم دانسته و مستندا 
به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515 ،519 و522 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقــالب درامور مدنــى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح صدور چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت مبلغ يكصد و سى و دو ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد و 
چهل و دو هزار ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد 96/4/26 لغايت 
زمان وصول درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى درهمين مرجع و ســپس ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد نظرخواهى درمحاكم محترم عمومى 

و حقوقى شهرستان گنبدكاووس مى باشد.
 مهدى پورساداتى-قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

متن آگهى
شــماره تجديد نظر خواهى : 9610543410300359- تاريــخ تقديم : 1396/11/18 – كد رهگيرى 
: 1396220332966257 - دادخواســت - تجديــد نظــر خواه : بانك تجارت ســهامى عــام ،  تهران – خيابان 
آيــت اهللا طالقانى – تقاطع اســتاد نجــات الهى – شــماره 120- تجديد نظر خوانده:  -شــركت كرمان مهديس 
تجــارت ،  تهــران – بزرگراه اشــرفى اصفهانى – 50 متــر پايين تر از ميدان پولك – خيابــان گلزار يكم پالك 3 
واحــد 3 - مجيد زنگى آبادى فرزند حســين شــغل آزاد ،  مجهول المكان - حميــد زنگى آبادى فرزند حبيب اله 
شــغل آزد ،  مجهول المكان - مهدى عســكرى فرزند محمد شغل آزاد ،  مجهول المكان - شركت متحدين صالح  
، تهــران – بزرگــراه اشــرفى اصفهانى 50 متــر پايين تر از ميدان پولــك – خيابان گلزار يكــم – پالك 3 واحد 
3- شــركت ميگو پرور  ، اســتان هرمزگان – شهرستان بندر عباس – بندر عباس – بلوار امام خمينى – روبروى 
سيتى سنتر – ساختمان گرگيج واحد 2- وكيل – سيد حميد رضا مرتضوى عباس آبادى فرزند سيد عبدالمجيد 
وكيــل – محــل اقامت كرمان – خيابــان قرنى – قرنى 15 – مجتمع كاونديش واحد 19 - خواســته : تجديد نظر 
خواهى نســبت به دادنامه شماره 9609973410301465 مبنى بر قرار محكوميت نسبت به مطالبه خسارت 
، شــعبه صادر كننده : شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمان داليل و منضمات :  1- دادخواست به 
شــماره فاقد شماره مورخ 1396 – 2- اليحه به شماره فاقد شــماره مورخ 1396 3- آگهى تغييرات به شماره 
20322 مــورخ 1393- 4- دادنامه بدوى شــماره 9609973410301465 مورخ 96/11/1- 5- اســناد 
بانك تجارت به شماره 3468 مورخ 1394 – 6- وكالت نامه به شماره 34688 مورخ 1396 ميزان تمبر مالياتى 
به مبلغ 2400000 ريال باطل شد . رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان  // با سالم احتراما به استحضار 
مى رســاند اينجانب نســبت به دادنامه صادره بــه شــماره 9609973410301465 در تاريخ 96/11/1 از 
دادگاه عمومى شــعبه 3 صادر گرديده و در تاريخ 96/11/2 ابالغ شــده است معترض و درخواست رسيدگى و 
نقض آن را دارم . با تشــكر و تجديد احترام – ســيد حميد رضا مرتضوى عباس آبادى هزينه دادرسى دريافت 
شــده مبلغ : 1/385/000 ريال شماره ارجاع : 11150391674 شــماره پيگيرى : 8025108634 تاريخ و 
ساعت دريافت وجه :1396/11/18 -10:28 تعرفه خدمات : مبلغ554/000 ريال هزينه اوراق 182/000 
ريال ق.ظ 10:04 - 02/10/2018 جهت رســيدگى به شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان ارجاع 

مى شود . ( تاريخ 1396/11/21) 
شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان


