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دادنامه
پرونــده كالســه 9609982313500252 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان سمنان تصميم نهايى شماره 9609972311401197- شكات: 1- 
خانم سكينه آهون بر فرزند محمد به نشانى سمنان حكيم الهى خ اميرالمومنين 
كوچه شــهيد رمضانى داالن بن بســت منــزل كرم الدين 2- آقــاى هانى رياحى 
كياســرى فرزند عقيل به نشانى شهر بهشهر هزار جريب بخش يانه سر روستاى 
كياسر منزل عقيل رياحى ، متهم: آقاى على اصغر شاه دوست فرزند غالمرضا به 
نشــانى خراسان رضوى مشــهد بين طبرســى 27 و 29 نانوائى 1- اتهام ها: 1- 
توهين به اشــخاص عادى 2- افتراء 3- مزاحمت تلفنى 4- تهديد ، گردشــكار: 
به تاريخ 1396/10/27 در وقت فوق العاده جلســه شعبه 104 دادگاه كيفرى 
دو شهرستان سمنان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد مالحظه مى گردد در اين پرونده به موجب كيفرخواست شماره 
9610432312702989 مــورخ 1396/8/30 صــادره از دادســراى عمومى 
وانقالب ســمنان براى آقاى على اصغر شــاه دوســت به اتهامات توهين و تهديد 
و افترا و مزاحمت تلفنى تقاضاى كيفر گرديده اســت پرونده جهت رســيدگى به 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو سمنان ارجاع و جلسه رسيدگى در وقت مقرر بدون 
حضور شــكات و متهم و نماينده دادستان تشكيل شــده است دادگاه با بررسى 
جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال و با تكيه بر شرف و وجدان بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى 
دادگاه) در خصــوص اتهامات آقاى على اصغر شــاه دوســت فرزند غالمرضا تبعه 
ايران به شماره ملى 0749287500 فاقد مشخصات بيشتر و ازاد بدون تامين 
بعلت متوارى بودن دائر بر توهين و تهديد و افترا و ايجاد مزاحمت تلفنى موضوع 
شــكايت آقاى هانى رياحى كياســرى و خانم سكينه اهوان بر ،دادگاه با عنايت به 
محتويات پرونده كيفرخواســت تنظيمى از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
سمنان شكايت شكات صورتجلســه خارج نويسى پيامك هاى ارسال شده توسط 
متهم از ســيم كارت 09394101454 براى آقاى هانى رياحى كياسرى (صفحات 
نــه و ده پرونده) كه طى آن متهم ضمن توهين نســبت به شــكات و خطاب قرار 
دادن آنها با لفظ كالهبردار آنها را تهديد به قتل و ضررهاى شــرفى كرده اســت 
و نتيجه اســتعالم مالك سيم كارت مارالذكر كه حكايت از تعلق آن به متهم دارد 
(صفحه 16 پرونده) بزهكارى متهم را به شــرح فوق محرز و مســلم دانســته و 
به استناد مواد 608و641و669و697 از كتاب تعزيرات قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 و مواد 19 و 134 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 به لحاظ 
تعدد جرم تعزيرى (بيشتر از چهار جرم) نامبرده را به جهت توهين نسبت به خانم 
سكينه اهوان بر تحمل 80 ضربه شالق تعزيرى و به جهت توهين نسبت به آقاى 
هانى رياحى كياســرى به تحمل 80 ضربه شــالق تعزيرى و بابت تهديد نسبت به 
آقاى هانى رياحى كياسرى به تحمل 30 ماه حبس تعزيرى و بابت تهديد نسبت به 
خانم سكينه اهوان بر به تحمل 32 ماه حبس تعزيرى و بابت اتهام افترا نسبت به 
خانم ســكينه اهوان بر به تحمل 15 ماه حبس تعزيرى و بابت اتهام افترا نسبت 
به آقاى هانى رياحى كياســرى به تحمل 15 ماه حبس تعزيرى (كه از بين مجازات 
هاى تعزيرى فوق مجازات اشد يعنى 32 ماه حبس تعزيرى قابل اجراست و چنانچه 
مجازات اشــد به يكى از علل قانونى تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شــود 
مجازات اشــد بعدى اجرا مى شــود) و بابت اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى به تحمل 
شــش ماه حبس تعزيرى (كه اين مجازات با ســاير مجازات هاى مورد لحوق حكم 
جمع و اجرا مى گردد) محكوم مى نمايد راى صادره نسبت به متهم غيابى و ظرف 
20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت 
واخواهى قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان سمنان مى 
باشد و در خصوص شكات حضورى و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد.
رئيس شعبه 104 كيفرى دو سمنان – محمد بلوچى

دادنامه
پرونــده كالســه 9509988144600644 شــعبه دادگاه عمومــى بخــش قهاونــد تصميــم نهايى شــماره 
9609978140301921- شاكى: آقاى فتح اله چراغى پسند فرزند على به نشانى همدان قهاوند روستاى احمد 
آباد شرا ، متهمين: 1- آقاى حسين عليزاده فرزند على مجهول المكان 2- آقاى مرتضى ياسين فرزند كريم به نشانى 
تهران خانى آباد نو شــريعتى خ مهران ك 24 پ 6- فعال زندان مركزى همدان ، اتهام: ســرقت مســتوجب تعزير ، 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص شكايت آقاى 
فتح اله چراغى پســند فرزند على و گزارش مرجع انتظامى (پاسگاه انتظامى محل) عليه آقاى مرتضى ياسين فرزند 
كريم دائر بر مشــاركت در ســرقت يك راس گوسفند و تغيير در پالك وسيله نقليه موتورى بدون تحصيل مجوز از 
مراجع ذى صالح وعليه آقاى حسين عليزاده فرزند على دائر بر مشاركت در سرقت يك راس گوسفند با متهم رديف 
اول با توجه به 1- شــكايت بى شــائبه شاكى و نحوه دســتيگرى متهم رديف اول و كشف مال مسروقه از خودروى 
وى و اســترداد آن به مالباخته 2- گزارش مرجع انتظامى در خصوص  تغيير در پالك خودرو حامل مال مســروقه كه 
شماره 326ج11 به 336 ج 22 تغيير داده شده بوده است 3- تعلق و مالكيت خودرو موصوف به متهم رديف اول 
4- اظهارات كامال ضد و نقيض متهم رديف اول در طول دادرسى 5- سوء سابقه كيفرى متهم كه نشان از شخصيت 
هنجار شــكن وى دارد 6- دفاعيات و انكار متهم در دادگاه كه با  توجه به محتويات پرونده كامال بالوجه مى باشــد 
7- عدم دسترســى به متهم رديف دوم و عدم توفيق در جلب وى و در نتيجه احضار وى از طريق انتشــار آگهى در 
روزنامه هاى كثيراالنتشار و 8- ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابى به متهمان براى اين دادگاه كامال 
محرز و مسلم است فلذا باستناد مواد 12و18و19و125و134و144 از قانون مجازات اسالمى و مواد 656و720 
از قانون تعزيرات مصوب 1375 متهم رديف اول را از بابت سرقت به 3 سال حبس و 74 ضربه شالق تعزيرى و از 
بابت تغيير در ارقام پالك وسيله نقليه به يكسال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد كه مجازات اشد (3 سال حبس و 
74 ضربه شالق تعزيرى) در خصوص وى اجرا خواهد شد و متهم رديف دوم را به تحمل 3 سال حبس و 74 ضربه 
شالق تعزيرى محكوم و اعالم مى نمايد و با توجه به استرداد مال مسروقه به مالباخته رد مال منتفى است راى صادره 
در خصوص متهم رديف دوم غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس راى صادره 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم تجديدنظر استان همدان مى باشد. 
رئيس دادگاه عمومى بخش قهاوند

دادنامه
شماره پرونده:780/96- شماره دادنامه:- ، تاريخ رسيدگى: - بتاريخ 96/12/2 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى 
نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان رضا محموديان با وكالت آيت سنجر به طرفيت خواندگان حامد 
عزيزى بنده كوه و ابوالقاسم متولى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ريال به استناد دو فقره چك 
به شــماره 507660 مورخ 95/7/15 و 796374 مورخ 95/4/15 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با بررسى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خواندگان دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى 
در جلســه رســيدگى حضور بهم نرسانده اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند 
فلذا با عنايت به مراتب فوق العشار و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى 
مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و توجهاً به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد 
دانســته لذا به اســتناد مواد 1257- 1301 از قانون مدنى و مواد 310- 311 -312 -314 از قانون تجارت و 
مواد 194 -197 -198 -502 -515 -519 از قانون آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره 
الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل 
مطالبه خواندگان فوق متضامنا را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات 
دادرسى اعم از هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق 
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدواً ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از 

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

دادنامه
شماره پرونده:779/96- شماره دادنامه:- ، تاريخ رسيدگى: - بتاريخ 96/12/2 در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار دارد 
قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى 
نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان رضا محموديان با وكالت آيت ســنجر به طرفيت خوانده هادى 
اســدى فرزند بهروز به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ريال به اســتناد يك فقره چك به شــماره 
312695/30 مورخ 96/6/25 به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با بررسى اوراق پرونده و اصل 
تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور بهم نرسانده 
اند و داليل و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشار و با 
عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و 
توجهاً به نظريه مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257- 
1301 از قانون مدنى و مواد 310- 311 -312 -314 از قانون تجارت و مواد 194 -197 -198 -502 -515 
-519 از قانون آيين دادرسى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده فوق را به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسى اعم از هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدواً ظرف 
20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه 
پرونده كالسه 9609982310300253 شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان تصميم نهايى شماره 
9609972315800720- تجديدنظر خواه: شــهردارى ســمنان با نمايندگى آقاى سيد حامد حسينى فرزند سيد 
حميد به نشانى استان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان ميدان ارگ شهردارى منطقه يك سمنان ، تجديدنظر 
خواندگان :1- آقاى مهدى نظرى 2- آقاى محمود دهقان چاچكامى فرزند غالمحسين همگى به نشانى مجهول المكان 
،  تجديدنظر خواســته: دادنامه شــماره 9609972310300491- 1396/9/19 صادره از شــعبه سوم دادگاه 
عمومى حقوقى شهرســتان ســمنان ، گردشــكار: به تاريخ 1396/12/16 در وقت فوق العاده شعبه هشتم دادگاه 
تجديدنظر اســتان ســمنان با شــركت اعضاء امضاء كنندگان ذيل تشــكيل و پرونده امر تحت نظر است دادگاه پس 
از بررســى محتويات پرونده ختم دادرســى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايــد (راى دادگاه) 
در خصوص تجديدنظر خواهى شــهردارى ســمنان با نمايندگى حقوقى آقاى ســيد حامد حسينى فرزند سيد حميد 
بــه طرفيــت آقايان 1- مهدى دهقان چاچكامى فرزند فرج 2- مهدى نظرى نســبت به قســمتى از دادنامه شــماره 
9609972310300491- 1396/9/19 صادره از شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان كه به 
موجب آن در مورد خواســته تجديدنظر خواه موصوف (خواهان بدوى) مبنى بر مطالبه خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 5 فقره چك به شماره هاى 495494 تا 495498 همگى عهده بانك ملت جمعا به مبلغ 3750000 ريال 
تا تاريخ تقديم دادخواســت 1396/7/24 دادگاه بدوى بنا به جهات و ادله منعكس در دادنامه مزبور نظر به آنكه 
مراجعه به محال عليه به معنى مراجعه به مديون نبوده و يكى از اركان استحقاق خسارت تاخير تاديه مطالبه آن از 
مديون اســت كه خواهان دليلى بر مطالبه خســارت تاخير تاديه از مديون ارائه ننموده اســت و عدم اقدام قضايى 
خواهان در وصول وجه چك نيز به اعطا مهلت تلقى مى شــود و با اعطا مهلت مطالبه خســارت تاخير تاديه نيز منتفى 
خواهد بود و از طرف ديگر عدم اقدام قضايى خواهان در مطالبه وجه چك ها اقدام عليه خويش محسوب شده و بنابر 
قاعده اقدام كسى كه به موجب خسارت به خويش شده است نمى تواند آن را از كسى ديگر مطالبه نمايد بنابراين به 
استناد ماده 197 و مفهوم ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به بى حقى خواهان صادر و اعالم نمود از توجه 
به محتويات پرونده اعتراض بنظر وارد است چه اينكه طبق نص صريح قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 1377 مبدا محاسبه خسارت تاخير تاديه در مورد دعاوى مطالبه وجه 
چك زمان سررسيد چك بوده و از اين تاريخ دارنده چك مستحق مطالبه خسارت مزبور خواهد بود اينكه دادگاه بدوى 
صرف عدم مطالبه وجه چك از طريق تقديم دادخواست را تلقى به استمهال به مديون (خوانده) جهت پرداخت دين 
دانسته منطبق با محتويات پرونده و قانون نبوده و نياز به ادله متقن دارد بنابراين با مخدوش بودن استدالل دادگاه 
بدوى و با وارد تشخيص دادن تجديدنظر خواهى مستندا به قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصالح 
موادى از قانون صدور چك مصوب 1377 و مواد 198 و بند 5 ماده 348 و 515 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به محكوميت تضامنى تجديدنظر خواندگان 
فوق الذكر به پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها تا تاريخ تقديم دادخواست (1396/7/24) با 
محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى بر مبناى شاخص كل بهاى كاالهاو خدمات اعالمى از سوى بانك مركزى و هزينه 
دادرسى متعلقه در حق خواهان بدوى صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد.
مستشاران شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان – سيد على اصغر ترابى

دادنامه
شماره پرونده:435/96- شــماره دادنامه:995/96- تاريخ رسيدگى:-/96/11- بتاريخ 96/11/11 در 
وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول شــوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان على عظيمى به طرفيت خواندگان 
على حســين اســدى زاده و على نادى به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و تنظيم سند 
بابت يك دستگاه خودرو سوارى سمند به شماره پالك 23 ايران 234ج83 به انضمام خسارات دادرسى با بررسى 
اوراق پرونده و ارائه مستندات ازناحيه خواهان و عدم حضور خوانده و احراز اصل وقع عقد بيع و توجها به نظريه 
اعضا محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را نســبت به خوانده رديف اول وارد دانســته لذا به اســتناد مواد 
219و220و1257 قانون آيين مدنى و 194 و 502 و 519 قانون آيين دادرســى خوانده آقاى على حسين اسدى 
زاده را به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و تنظيم ســند بابت خودرو فوق و پرداخت مبلغ 575/000 ريال 
بعنوان خســارت دادرســى در حق خواهان محكوم مى نمايد در خصوص دعوى خواهان نسبت به خوانده رديف دوم 
بلحاظ عدم توجه دعوى به استناد بند 4 از ماده 84 از قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد راى 
صادره غيابى بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 

روز قابل / تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد. 
قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
تاريخ رســيدگى : 96/11/1- شــماره پرونده: 296/4/95- شماره دادنامه: 1126-96/11/9- خوهان: 
فريده اســدى آدرس گيالوند جاده مرا ميالد 5 منزل دوم دست راست ،خوانده: 1- حميدرضا ميرمقتدايى آدرس 
تهران تهرانپارس خ 202 غربى پالك 2 واحد 8- 2- زهره قهارى آدرس تهران اتوبان بابايى شهرك بهشتى نيلوفر 
34 واحد 64- خواسته: الزام به تنظيم سند ، به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل اختالف 
دماوند به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر است مالحظه مى گردد پرونده 
اســتنادى هم ســابقه گرديده اســت بموجب محتويات پرونده انتظامى آقاى حميدرضــا ميرمقتدايى فرزند محمد 
دادخواســتى به طرفيت خانم فريده اســدى و خانم زهره قهارى به خواســته الزام خواندگان به تنظيم سند رسمى 
انتقال نســبت به يك دستگاه خودروى سوارى پرايد به شــماره انتظامى 414ط77- ايران 88 با احتساب خسارت 
دادرسى تقديم شورا نموده است و اعضاى شورا نيز پس از جرى تشريفات قانونى و تشكيل جلسه رسيدگى و با 
توجه به عدم حضور خواهان در جلسه رسيدگى عليرغم دوباره دعوى از طريق شورا با اعالم ختم رسيدگى به استناد 
ماده 95 قانون آيين دادرســى مدنى قرار ابطال دادخواســت خواهان را صادر و اعالم نمودند و قرار صادره نيز به 
طرفين ابالغ گرديده است و پرونده جز موارد مذكور حكايت ديگرى ندارد  بنابه مراتب مقرر ميدارد دفتر پرونده 
استنادى از پرونده اصلى فك و فاضى شورا باعنايت به محتويات پرونده استنادى و محتويات پرونده حاضر بشرح 
آتى مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خانم فريده اسدى فرزند صيد محمد به 
طرفيت آقاى حميدرضا ميرمقتدايى فرزند محمد و خانم زهره قهارى فرزند محمدرضا به خواسته اثبات بيع و الزام 
خواندگان به تنظيم سند رسمى انتقال يك دستگاه خودروى سوارى پرايد به شماره انتظامى 414ط77- ايران 88 با 
عنايت به محتويات پرونده نظر به مفاد دادخواست تقديمى خواهان و ملحوظ مدارك و مستندات دعوى وى و استماع 
اظهارات خواهان حسب صورتجلسه رسيدگى در شوراى حل اختالف و نظر به احراز وقوع بيع نسبت به خودروى مورد 
دعوى فيمابين خواهان و خوانده رديف دوم و نظر به پاســخ اســتعالم به عمل آمده از پليس راهور دماوند خصوص 
وضعيت مالكيت خودروى مورد دعوى و نظر به اينكه برابر ماده 230 قانون مدنى عقود نه تنها متعاملين را به اجراى 
چيزى كه در آن تصريح شده است ملزم مى نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجى هم كه به موجب عرف و عادت يا به 
موجب قانون از عقد حاصل مى شود ملزم مى باشند و از جمله نتايج عرفى عقد بيع خودرو تنظيم سند رسمى انتقال 
آن اســت و با توجه به مالكيت رســمى خوانده رديف دوم دعوى نســبت به خودروى مورد دعوى قاضى شورا دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشــخيص و مســتندا به ماده 198 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به اثبات وقوع 
بيع و الزام خوانده رديف دوم به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و تنظيم سند رسمى انتقال خودروى مورد 
دعوى به نام خواهان از حيث اصل خواسته و تاديه يك ميليون و يكصد و بيست و پنج هزار ريال از حيث خسارات 
دادرســى از باب تســبيب در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد لكن در خصوص دعوى خواهان به طرفيت خوانده 
رديف اول بلحاظ عدم احراز مالكيت رسمى و عدم توجه دعوى به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آيين دادرسى 
مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در اين شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

حقوقى دماوند مى باشد. م الف/5014
قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: سيد على اكبر شاهورانى فرزند سيد على به نشانى مهديشهر ميدان امام 
رضا طبقه فوقانى كيانت 3561999611 ، مشــخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- ســيد ايرج دادگســتر به 
نشانى مجهول المكان 2- حميدرضا حاجى محمد اصفهانى فرزند محمد صادق مجهول المكان 3- عباس عبدالحسينى 
به نشانى  مجهول المكان ، مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له / محكوم عليه: امير عباس حامدى نام پدر 
جبار به نشانى مهديشهر خيابان علوى پالك 2 وكيل سيد على اكبر شاهورانى ، محكوم به: به موجب دادنامه شماره 
9609972324400194-1396/10/23 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 145000000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3875000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى 
حكم و همچنين پرداخت مبلغ 12500000 ريال حق الوكاله وكيل در حق محكوم له ضمنا محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).
 دبير شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان مهديشهر ، مهدى بينائى

آگهى اصالحيه
پيــرو آگهى حصر وراثت عزت ييالقى به شــماره كالســه 1149/96 چــاپ در روزنامه سياســت روز مورخه 
96/12/10 شــادروان شوكت كمرى شناســنامه 19 صادره از ســرپلذهاب در تاريخ 92/7/28 صحيح مى باشد 

كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
 شعبه سوم شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى سرپلذهاب

آگهى ابالغيه
آقــاى علــى اكبرى فرزند غالمعلى به ش ش 9715 به نشــانى مجهول المكان در اجراى مفاد دادنامه شــماره 
9609977817134300864 مورخه 1396/12/13 به شما ابالغ مى گردد ظرف مدت يك هفته جهت امضا سند 

طالق به اين دفترخانه مراجعه نماييد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/3741
دفتر طالق 32 اللجين

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بدينوسيله به آقاى حسن صادقى فرزند احمدعلى مجهول المكان ابالغ مى گردد با توجه به اينكه آقاى سيد 
جواد مراديان دادخواستى بطرفيت شما به خواسته تامين خواسته و اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه مبلغ 
دويست و نود ميليون و مطالبه خسارات دادرسى و تاخير تاديه به دادگاه هاى عمومى و انقالب شهر ياسوج ارائه و 
در شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى ياسوج به كالسه پرونده 9609987410300647 و بايگانى 960785 ثبت 
گرديد و وقت رسيدگى در تاريخ 1397/2/19 ساعت 12/30 مى باشد لذا به شما ابالغ مى گردد ضمن مراجعه به 
اين شعبه و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم در مهلت مقرر در اين شعبه حاضر و از خود دفاع نماييد عدم 

حضور موجب اخذ تصميم مقتضى توسط اين دادگاه خواهد بود. 
شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم بهروز محمديان
خواهان آقاى / خانم محسن سليمانى با وكالت حامد حاج مبينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم بهروز 
محمديان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983659200817 
شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/29 ساعت 10/00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر بــه اينكه خواهان على كافى زاده دادخواســتى به خواســته محكوميت خوانده بــه پرداخت 26 ميليون 
ريــال بابت 3 فقره چــك بــه شــماره هــاى 371266-1383/6/26 و 111475- 1384/6/24 و 162713-

1384/6/28 و پرداخت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و هزينه نشر آگهى روزنامه به طرفيت مجيد شاطرى 
به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
1090/96 ثبــت و براى تاريخ 97/3/6 ســاعت 11/30 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديــده 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 رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت كوهر قلجائى فرزند چراغ على داراى شناسنامه شماره 1060 صادره از زاهدان 
به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 960728 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان جان بى بى آذر كشــب فرزند جمعه به شناســنامه 258 صادره از زابل در تاريخ 
1388/11/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضيه 
با مشخصات فوق الذكر فرزند متوفيه 2- مهرنگار قلجائى فرزند چراغعلى به ش ش 609 صادره از زاهدان فرزند 
متوفيه ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/3863
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى مجتبى حميدى به شناســنامه شــماره 48625 به شرح دادخواست به كالســه 1554/96 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فيروزه بهشتى لتحرى بشماره شناسنامه 55 
در تاريخ 90/8/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- على 
حميــدى ســه ده فرزند محمد به ش ش 19 همســر 2- مرتضى حميدى فرزند على بــه ش ش 1662 -3- هادى 
حميدى ســه ده فرزند على به ش ش 3204- 4- ســمانه حميدى ســه ده فرزند على به ش ش 1721 -5- حامد 
حميدى ســه ده فرزند على به ش ش 1250032229 -6- اشــرف حميدى فرزند على به ش ش 43791- 7- 
فاطمه حميدى ســه ده فرزند على به ش ش 45535- 8- نرگس حميدى فرزند على به ش ش 966 -9- مجتبى 
حميدى فرزند على به ش ش 48625 -10- فاطمه زهرا حميدى ســه ده فرزند على به ش ش 47425 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

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى على اصغر شــهرابادى فرزند عباســعلى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى محمد 
رازقندى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به طرفيت شما به شعبه 3 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالســه 96/673 ثبت و براى مورخ 97/2/17 ساعت 18 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 
73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه 
شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى چهارراه دادگسترى مراجعه و 
با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر 

شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى حصر وراثت امير صالح زاده به كالسه 1141/99 چاپ در روزنامه سياست روز مورخه 96/12/13 
بند 8- عطيه پاالنى جافى بند 10-ساعت پاالنى جافى بند 12 – هالو پاالنى جافى بند 14- هما پاالنى جافى بند 15- 

توران پاالنى جافى صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
شعبه سوم شوراى حل اختالف مجتمع شهيد بهشتى سرپلذهاب

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960875 شعبه 8 شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى ابوالفضل مصطفى 
لو ورچشــمه فرزند محمدعلى مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان عطا كسرقه دادخواستى به طرفيت شما به 
خواســته مطالبه وجه چك به شــوراى حل اختالف گنبدكاووس تقديم نموده اســت. پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريقات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه 
اينكه خوانده مجهول المكان مى باشــد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت 
دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شــعبه 8 شوراى حل اختالف گنبدكاووس 
حاضرو نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه روز يكشنبه تاريخ 
97/01/27 ساعت 9:30 صبح تعيين شده است شركت نمايند.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 960813 شــعبه 7 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوســيله به خوانده بتول عادلى 
فرزند فتح اله مجهول المكان اخطارميگردد. خواهان عظيم دوجى نژاد دادخواســتى به طرفيت شــما به شوراى 
حــل اختــالف گنبدكاووس تقديم نموده اســت. پــس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى 
تشــريقات قانونــى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه جهــت طرفين نظربه اينكه خوانــده مجهول المكان 
مــى باشــد، لذا مســتنداً به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتــب دريك نوبت دريكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شعبه هفتم شــوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلســه دادرسى كه روز شنبه تاريخ 97/01/26 ساعت 
09:00 صبح تعيين شــده اســت شــركت نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده 

روز خواهد بود.
شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

ابالغ اجرائيه
نظربــه اينكــه در پرونــده كالســه 960748 شــعبه ششــم شــوراى حل اختــالف گنبــدكاووس موضوع 
دعــوى آقاى ميكائيل گل چشــمه فرزند ايمر بموجب درخواســت اجــراى حكم مربوط به شــماره دادنامه مربوط 
9609977157601011 محكــوم عليــه آذر ابراهيمى مجدابادى مجهول المكان به تنظيم ســند رســمى يك 
دستگاه خودروى سايپا با شماره 39ص495 ايران 69 و پرداخت مبلغ 3/89/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخــت هزينه اجراييه محكوم گرديدند و از آنجائيكه محل اقامت محكوم عليه نامشــخص و مجهول المكان 
اعــالم گرديده لــذا مفاد اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشــته مى 
شود در اين صورت براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطاريه ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه محكوم 

عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت اجرا اطالع دهد.
 خرمالى-مسئول دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده 960874 شعبه 8 شوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوسيله به آقاى ابوالفضل مصطفى 
لو ورچشــمه فرزند محمدعلى مجهول المكان اخطارمى گردد.خواهان عطا كسرقه دادخواستى به طرفيت شما به 
خواســته مطالبه وجه چك به شــوراى حل اختالف گنبدكاووس تقديم نموده اســت. پس از ارجاع به اين شعبه 
و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشــريقات قانونى، تعيين وقت رســيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه 
اينكه خوانده مجهول المكان مى باشــد، لذا مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت 
دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــاردرج مى گردد تا خوانده دردفتر شــعبه 8 شوراى حل اختالف گنبدكاووس 
حاضرو نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده و درجلسه دادرسى كه روز دوشنبه تاريخ 
97/01/28 ســاعت 10 صبح تعيين شــده است شركت نمايند.چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى مفقودى
سند ماشين، كارت ماشين و برگ سبز ماشين سوارى  پرايد تيپ 132 به رنگ سفيد مدل 1390 بشماره 
شاســى S1422290308823 و شــماره موتور 4422359 به شــماره انتظامى 993 م 55 ايران 24 بنام خانم 
فاطمه نجف قلى شــاه آبادى  فرزند حســن به شــماره ملى 5269456400 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشند.انديمشك

برگ ســبز كاميون داف به شــماره پالك 461 ع 37 ايران 12 مدل 1970 بنام محمد على كوشــكى مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اينجانــب ابوالفضــل جاويد  مالك خودروى پيكان  به شــماره شــهربانى 849ج 28ايران 26وشــماره بدنه 
83442846وبه شــماره موتور 11283065767به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رو نوشت المثنى اسناد 
مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1383 رنگ سفيدشيرى بشــماره پالك ايران32-427ج73 بشماره موتور 
00714439  وشــماره شاســى S1412283246002 بنام الهه زرقى فرزند غالمحســين ش ش 3723 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

اصل پروانه بهره بردارى از پرورش گوساله گوشتى 140 راس تعاونى شماره 760 در روستاى موسى خوش 
قدم از توابع شهرستان بدره به شماره پرونده 604160205145 با مديرعاملى موسى حاتمى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. (نوبت اول) ايالم

برگ ســبز (شناســنامه) خودرو سوارى پرايد 111 مدل 89 به شــماره انتظامى 872ق15- ايران 58 و به 
شماره موتور 3518715 و به شماره شاسى S5430089014305 به نام سعيد على نقى زاده مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اصل برگ ســبز پژو 405 رنگ نقره اى مدل 1393 به شــماره پالك 814د77- ايران 93 و شــماره موتور 
124k0455482 و شــماره شاســى EK643888 0 به نام على رضايى سليمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139660329012002688 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
كمال شيخى فرزند غضنفر به شماره شناسنامه 2 صادره از در شش دانگ يك باب مغازه قطعه به مساحت  17/60 
متــر مربــع پالك 623 فرعى از 11- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك623 فرعــى از 11- اصلى قطعه واقع در 
مير شيخ خريدارى از مالك رسمى آقاى محمود باقرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

م الف : 1051
تاريخ انتشار نوبت اول : 1396/12/7 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/21                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون خانم رضوان فرهاديان فرزند جعفرقلى با ارائه دو برگ استشــهاد محلى گواهى شــده اعالم نموده كه 
ســند مالكيت وى به ميزان شــش دانگ به شــماره پالك ثبتى 8219 فرعى از 1 اصلى واقع در شهركرد با شماره 
دفتر 518 صفحه 458 و شــماره ثبت 14039 سند شماره مسلســل 323980د93 صادر گرديده است. در اثر 
سهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است و مطابق ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نســبت به آن يا 
وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده 
مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت 

مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. 
 رضا بشارتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

دادنامه
تاريخ رسيدگى: 96/9/27- شــماره پرونده: 294/2/96- شماره دادنامه: 1043-96/10/16- مرجع 
رســيدگى كننده: حوزه 2 شهرى شوراى حل اختالف دماوند ، خواهان : صمد صفى خانى به آدرس گيالوند شهرك 
محك خ مقداد كوچه گلبرگ 14 پ6 ط 2- خوانده: محمد ملك محمدى مجهول المكان  ، خواسته: مطالبه وجه ، به 
تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه حوزه 2 شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالسه فوق الذكر تحت نظر است قاضى شورا با عنايت به محتويات پرونده و كيفيات منعكس در آن ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى صمد 
صفى خانى فرزند سعيد به طرفيت آقاى محمد ملك محمدى فرزند سيد داود به خواسته مطالبه خسارت وارده به 
يك دســتگاه خودروى سوارى پرايد به شماره انتظامى 613ص22- ايران 78 ناشى از تقصير خوانده با احتساب 
خســارت دادرســى با عنايت به محتويات پرونده نظر به مفاد دادخواســت تقديمى خواهان و استماع اظهارات وى 
خصــوص كــم و كيف موضوع دعوى به شــرح منعكس در صورتجلســه مورخ 96/9/20 و با توجــه به مفاد نظريه 
ابرازى كارشــناس تصادفات كه به موجب آن علت تامه تصادف بى احتياطى از جانب راننده تاكســى پژو به شماره 
انتظامى 953ع48- ايران 68 به علت عدم توجه به جلو تشخيص داده شده است و با توجه به ارزيابى و برآورد 
ميزان خسارت وارده به خودروى خواهان توسط كارشناس منتخب و نظريه اينكه اين نظريه ابرازى نيز مورد ايراد 
و اعتراض طرفين قرار نگرفته است و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه منطبق و قابل متابعت مى باشد و با 
توجه به عدم حضور خوانده دعوى در جلسه شورا عليرغم دعوت از طريق مطبوعات و عدم دفاع و خدشه در قبال 
دعوى خواهان و مدارك و مستندات ابرازى وى و نظر به اينكه به حكم قاعده فقهى الضرر هيچ كس حقى ندارد به 
ديگرى ضرر وارد نمايد و در صورت ايراد خسارت ناروا مكلف به جبران خسارت وارده مى باشد به طورى كه هيچ 
ضررى بنمايد جبران نشــده باقى بماند و اصل نيز بر فوريت پرداخت خســارت مى باشد و نظر به اصلى بقاى دين 
چنانچه دين و يا حقى به عهده كسى ثابت گردد اصلى بر بقاء و استمرار آن مى باشد و نظر به اينكه بر اثر فعل اداره 
خوانده ضرر ناروا به خواهان وارد شده است بنا به مراتب فوق االشعار و با توجه به فراهم و موجود بودن اركان 
و شرايط مسئوليت مدنى نسبت به خوانده دعوى قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و با استناد 
مواد 1و2 قانون مسئوليت مدنى مصوب سال 1339 و مواد 194و198و519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به 
محكوميت اداره خوانده به پرداخت خسارت به مبلغ سى و پنج ميليون ريال از حيث اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دو ميليون و پانصد و پنج هزار ريال از حيث هزينه دادرسى از باب تسبيب در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد 
راى صادر شده غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شورا و پس از انقضاى مهلت واخواهى 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم حقوقى دماوند مى باشد. م الف/5011
 قاضى شوراى حل اختالف حوزه دو دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى نويد گلستانى فر
خواهان آقاى ابراهيم هاشــمى شهركى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى نويد گلستانى فر به خواسته 
مطالبه وجه بابت هزينه هاى مصروفى در مبيع از جانب تعمير يك دستگاه كاميون بارى به شماره 491ع51 ايران 
23 مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609983844100657 شوراى حل اختالف شماره 
1 شهرســتان شهركرد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/01/28 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور شورا 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در شورا حاضر گردد. 
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان شهركرد- رئيسى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن غيبى به شــماره شناسنامه 88 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 96/4/684 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان نوروز غيبى به 
شناســنامه شــماره 4 در تاريــخ 1396/4/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- حسن غيبى فرزند نوروز به ش ش 88 صادره از دماوند پسر متوفى 2- لطف اله غيبى فرزند نوروز 
بــه ش ش 1 صادره از دماوند پســر متوفى 3- روح اله غيبى فرزند نــوروز به ش ش 0430072171 صادره از 
دماوند پسر متوفى 4- فاطمه غيبى فرزند نوروز به ش ش 2 صادره از دماوند دختر متوفى 5- نرگس غيبى فرزند 
نــوروز به ش ش 2 صادره از دماوند دختر متوفى 6- شــهربانو غيبى فرزند نــوروز به ش ش 3 صادره از دماوند 
دختر متوفى7- معصومه غيبى فرزند نوروز به ش ش 1 صادره از دماوند دختر متوفى 8- منير غيبى فرزند نوروز 
به ش ش 90 صادره از دماوند دختر متوفى 9- فاطمه رضوانى فرزند حبيب به ش ش 97 صادره از آمل همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5001
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم طيبه يزدانى به شماره شناسنامه 142 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 96/4/687 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان حميدرضا ملكى به 
شناســنامه شــماره 3 در تاريخ 1396/11/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- سحر ملكى فرزند حميدرضا به ش ش 0430156790 صادره از دماوند دختر متوفى 2- سميه 
ملكى فرزند حميدرضا به ش ش 22 صادره از دماوند دختر متوفى 3- سودابه ملكى فرزند حميدرضا به ش ش 
0430044623 صــادره از دماوند دختر متوفى 4- ســعيده ملكى فرزند حميدرضا بــه ش ش 5331 صادره از 
دماوند دختر متوفى 5- ســيمين ملكى فرزند حميدرضا به ش ش 796 صادره از دماوند دختر متوفى 6- طيبه 
يزدانى فرزند اســمعيل به ش ش 142 صادره از دماوند همســر متوفى 7- گل خاتون نورى فرزند محمد به ش 
ش 52 صادره از دماوند مادر متوفى 8- ابراهيم ملكى فرزند حميدرضا به ش ش 4 صادره از دماوند پدر متوفى 
والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5002
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

گواهى حصر وراثت
آقاى عليجان قلى زاده  به شــماره شناســنامه 101 به شرح دادخواست به كالسه 582/2/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان ابوالفضل قلى زاده به شماره شناسنامه 
79 در تاريــخ 1390/10/4 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حيــن الفوت وى عبارتند از: 1- امامعلى قلى 
زاده فرزنــد ابوالفضــل به ش ش 414 صادره از بيجــار فرزند متوفى 2- على جان قلى زاده فرزند ابوالفضل به 
ش ش 101 صــادره از بيجــار فرزند متوفى 3- رضيه قلى زاده فرزند ابوالفضل به ش ش 441 صادره از بيجار 
فرزند متوفى 4- صغرى قلى زاده فرزند ابوالفضل به ش ش 12 صادره از بيجار فرزند متوفى 5- عادله قلى زاده 
فرزند ابوالفضل به ش ش 413 صادره از بيجار فرزند متوفى 6- حميده قلى زاده فرزند ابوالفضل به ش ش 90 
صادره از بيجار فرزند متوفى 7- فاطمه قلى زاده فرزند ابوالفضل به ش ش 100 صادره از بيجار فرزند متوفى 
8- سكينه احمدى فرزند جان محمد به ش ش 96 صادره از زنجان همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى 
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 يك ماه به شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5003
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

 
گواهى حصر وراثت

آقاى ســيد ضياءالدين معززى  به شماره شناسنامه 213 به شرح دادخواست به كالسه 892/2/96 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان سيد خليل معززى آهى فرد به شماره 
شناســنامه 43236 در تاريخ 1396/8/18 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حيــن الفوت وى عبارتند از: 
1- اشرف معززى آهى فرد فرزند سيد خليل به ش ش 2038 صادره از تهران فرزند متوفى 2- سيد ضياءالدين 
معززى فرزند سيد خليل به ش ش 213 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- سيد محسن معززى  آهى فرد فرزند 
ســيد خليل به ش ش 3 صادره از دماوند فرزند متوفى 4- عشــرت السادات معززى آهى فرد فرزند سيد خليل 
به ش ش 487 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- سيد حسين معززى آهى فرد فرزند سيد خليل به ش ش 26 
صادره از دماوند فرزند متوفى 6- سيد على اكبر معززى آهى فرد فرزند سيد خليل به ش ش 1 صادره از دماوند 
فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5004
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمساحت 94/19 مترمربع بشــماره 11699 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 233 دفتر جلد 689 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 6832772 بنام آقاى حسين 
آقا صادقى صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشماره 12878-1396/11/16 بگواهى دفترخانه 7 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت 
نامعلوم و قيد نشــده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا 
مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5007
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منصوره گودرزى داراي شــماره شناســنامه 1503 به شرح دادخواســت به كالسه 96/8/1240 اين 
دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالحســين گودرزى به شماره 
شناسنامه 34 در تاريخ 96/12/5 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- منصوره گودرزى ش ش 1503 فرزند متوفى 2- حاجيه خانم گودرزى ش ش 302 فرزند متوفى 
3- عصمت گودرزى ش ش 258 فرزند متوفى 4- غالمحســين گودرزى ش ش 982 فرزند متوفى 5- عشــرت 
گودرزى ش ش 6 فرزند متوفى 6- محمدرضا گودرزى ش ش 35 فرزند متوفى 7- حسين گودرزى ش ش 983 
فرزند متوفى 8-حجت اله گودرزى ش ش 2 فرزند متوفى . ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك 
نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهى تغييرات شركت توليد پخش محصوالت شتر مرغ پويندگان صنعت تكين 
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 4982 و شناسه ملى 10320338659 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,11,15 تصميمات 
صفادشت  بخش  مالرد   - شهريار  به  شركت  اصلى  مركز   : شد  اتخاذ  ذيل 
كد  صفر  پالك  (ياس)  گاودارى  كوچه  آباد  محمود  آبادى  آباد  اختر  دهستان 
پستى 3163138929 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
ثبت شركتها وموسسات  اداره  تبار سرپرست  قلى  اله  گرديد. حجت  اصالح 

غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان   
(154290) شهريار  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت فرا نگر فجر آريا سهامى خاص به شماره ثبت 279455 
و شناسه ملى 10103149457 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
اله  ولى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,10,15 مورخ  العاده  فوق  بطور 
جعفرى بشماره ملى 0032837062 بسمت مديرعامل وعضو هيات مديره 
شهين عبدميشانى بشماره ملى 1816814301 بسمت رئيس هيات مديره 
هيات  رئيس  نائب  بسمت  ملى0452256810  بشماره  جعفرى  شراره 
اسنادواوراق  كليه  امضاء  حق  و  گرديدند  انتخاب  2سال  مدت  براى  مديره 
هيات  ورئيس  مديرعامل  باامضاء  ادارى  عادى  آورواوراق  وتعهد  بهادار 
مديره هريك بتنهايى همراه بامهرشركت معتبراست . پرستو طالپوركاشانى 
بشماره  طالپوركاشانى  مهدى  و  اصلى  بازرس   0453350143 ملى  بشماره 
انتخاب  مالى  يكسال  براى  البدل  على  بازرس  0451217810بسمت  ملى 

گرديدند. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154291)

شماره  به  محدود  مسئوليت  با  صبا  سازان  شن  شركت  تغييرات  آگهى 
صورتجلسه  استناد  به   10100170285 ملى  شناسه  و   1949 ثبت 
هيأت مديره مورخ 1396,11,17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نشانى مركز 
اله  آيت  بلوار   - آباد  جمال   - ورامين  به  ورامين  ثبتى  واحد  در  شركت 
كد پستى   - طبقه همكف   -  0 پالك   - كانال آب شرقى  خيابان   - طالقانى 
گرديد.  اساسنامه اصالح  در  مربوطه  ماده  و  يافت  تغيير   3399152327
تجارى  غير  مؤسسات  و  شركتها  ثبت  اداره  سرپرست  تبار  قلى  اله  حجت 

شهرستانهاى استان تهران 2
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  امالك  و  اسناد  ثبت  سازمان 
(154292) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

محدود  مسئوليت  با  شركت  ايده  زيست  پارسيان  شركت  تغييرات  آگهى 
استناد  به   10103902035 ملى  شناسه  و   345262 ثبت  شماره  به 
ذيل  تصميمات   1396,10,11 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه 
تهران  شهر  آدرس  به  تهران  ثبتى  واحد  در  شركت  محل   -  1  : شد  اتخاذ 
اتوبان چمران ميدان توحيد خيابان پرچم پالك 41 طبقه سوم واحد جنوبى 
كد پستى 1457866878 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154293)

آگهى تغييرمحل شركت راهيان نداى انصار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
625 و شناسه ملى 10100083350 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1396,11,17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -محل شركت در واحد ثبتى 
آباد - روستا  ورامين به آدرس جديد:شهرستان ورامين - دهستان جمال 
0-طبقه  گشتارگاه-پالك  آباد-خيابان  جمال  آباد-خيابان  آباد-جمال  جمال 
همكف- كدپستى 3399152358 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اداره ثبت شركتها  تبار سرپرست  اله قلى  بشرح فوق اصالح گرديد. حجت 

وموسسات غيرتجارى شهرستانهاى استان تهران 1
استان  امالك  و  اسناد  ثبت  كل  اداره  كشور  وامالك  اسناد  ثبت  سازمان 
(154294) ورامين  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  مرجع  تهران 

آگهى تغييرات شركت كفا رايان ايرانيان شركت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 292547 و شناسه ملى 10103299232 به استناد صورتجلسه مجمع 
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,11,14 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - 
بخش مركزى - شهر تهران-چهارراه اميراعلم-خيابان شهيد سروش الدين 
تقوى-خيابان سعدى-پالك 578-طبقه همكف-كد پستى 1145756633 

تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154284)

آگهى تغييرات شركت مدامكار با مسئوليت محدود به شماره ثبت 34158 
و شناسه ملى 10100795842 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1396,10,16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاى هيئت 
آقاى فرخ مدنى  انتخاب گرديدند:  به قرار ذيل  نامحدود  براى مدت  مديره 
بشماره ملى0071263160 بسمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره آقاى 
اميرحسين مداح بشماره ملى0047617462 بسمت عضو هيئت مديره خانم 
مريم ترابى بشماره ملى 273984771 ( خارج از شركاء ) بسمت عضو هيئت 
مديره آقاى عليرضا عاكفيان بشماره ملى 0070754225 (خارج از شركاء) 
بسمت عضو هيئت مديره كليه اوراق و اسناد بهادار و تهعدآور از قبيل چك 
سفته بروات و قراردادها و مكاتبات عادى و ادارى باامضاى مديرعامل منفردا 

همراه با مهر شركت معتبر است 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154285)

آگهى تغييرات شركت آلفا پردازش خاورميانه با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 233256 و شناسه ملى 10102742512 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,09,19 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از جمله چك و سفته بروات 
يا  و  عشقى  احسان  آقاى  امضاء  با  عادى  مكاتبات  ساير  و  غيره  و  قراردادها 

كامران عشقى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154286)

آگهى تغييرات شركت حمل ونقل بين المللى سيناترابر با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 92294 و شناسه ملى 10101366134 به استناد صورتجلسه 
محل شركت   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 1396,10,27  مديره  هيئت 
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طبقه اول غربى به كدپستى 1575943361 مى باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154287)

به  محدود  مسئوليت  با  آماد  تجهيز  و  طرح  مهندسى  شركت  تغييرات  آگهى 
شماره ثبت 254791 و شناسه ملى 10102951158 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى شركا مورخ 1396,10,25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى سعيد 
با پرداخت 2,950,000,000 ريال  شفازند به شماره ملى 0046271643 
ريال  ميزان 3,000,000,000  به  را  خود  الشركه  به صندوق شركت سهم 
پرداخت  با  ملى 0059982446  به شماره  عبدلى  على  آقاى  داد.  افزايش 
ميزان  به  را  خود  الشركه  به صندوق شركت سهم  ريال   1,475,000,000
به  كرمانشاهى  جدى  رخساره  خانم  داد.  افزايش  ريال   1,500,000,000
شماره ملى 0041792246 با پرداخت 1,475,000,000 ريال به صندوق 
شركت سهم الشركه خود را به ميزان 1,500,000,000 ريال افزايش داد. 
در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 100,000,000 ريال به 6,000,000,000 
ليست  شد  اصالح  مذكور  بنحو  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  افزايش  ريال 

شركاء و ميزان سهم الشركه هر يك به شرح فوق مى باشد. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154288)

آگهى تغييرات شركت فرا نگر فجر آريا سهامى خاص به شماره ثبت 279455 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 10103149457 
العاده مورخ 1396,10,15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد 
ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر 
تهران-خاك سفيد-خيابان اتحاد-خيابان شهيد محسن آباده-پالك 31-طبقه 
همكف- كد پستى 1658676811 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گرديد. تعداد اعضاء هيات مديره از4 نفربه 3 نفر كاهش 

يافت وماده مربوط دراساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154289)


