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متن آگهى
خواهان آقاى حسن درويشى به طرفيت آقاى جواد جاويد پور به خواسته الزام به تنظيم سند تقديم شوراى 
حل اختالف شهرســتان دماوند واقع در شــهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به 
كالســه 909/2/96 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1397/2/5 و ســاعت 16/00 عصر تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5010
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609986310200608 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان تصميم نهايى 
شماره 9609976310200949- خواهان: خانم نيلوفر بختيارى چهارمحالى فرزند هوشيار به نشانى خوزستان 
آبادان روســتاى مغيطيه ايثار 24- خوانده: آقاى هوشــيار بختيارى چهارمحالى فرزند حسين به نشانى ، خواسته: 
اذن در ازدواج (راى دادگاه) در خصوص دعواى خانم نيلوفر بختيارى چهارمحالى به طرفيت آقاى هوشيار بختيارى 
چهارمحالى به خواسته صدور حكم مبنى بر جواز انعقاد و نكاح كه خواهان گفته متولد چهارم ارديبهشت يكهزار و 
سيصد و هفتاد و پنج خورشيدى هستم و قصد دارم با آقاى حسين شادمان فرزند على متولد 1367 خورشيدى 
كــه از خانــواده اى پايبند به اصول اخالقى هســتند ازدواج كنم اما چون هيچ اطالعى از پــدرم ندارم لذا تقاضاى 
صدور جواز ازدواج دارم و ســپس دادگاه با بررســى موضوع چون خوانده طبق اطالعات پرونده از ده ســال پيش 
تاكنون وقتى از زندان آزاد شده تاكنون اطالعى در دست نبوده و امكان اخذ رضايت از وى نبوده و از طرفى شرايط 
ازدواج با ايجاد علقه بين خواهان و شخص مورد نظر فراهم شده و ممكن است انتظار جهت بازگشت پدر خواهان 
يا اخذ اذن از وى موجب از دســت رفتن شــرايط فراهم شده گردد ولذا دادگاه با توجه به موضوع و چون خواهان 
طى برگ صورتمجلس در خصوص تعداد و مقدار مهريه و ديگر شروط از شخص مورد نظر موافقت و رضايت اخذ 
نموده و عبارتى چون دادگاه با لحاظ شــرايط مذكور در برگ كه نامبرده يعنى آقاى حسين شادمان تعداد 114 عدد 
سكه تمام بهار آزادى و يك سفر سياحتى به د لخواه خواهان جهت مهريه متعهد شده و نيز متعهد شده نسبت به 
ادامه ى تحصيل خواهان ممانعت ايجاد نكند و بدين ترتيب دادگاه شــرايط آنها را مناســب تشــخيص و به استناد 
ماده 1043 اصالحى و 1044 اصالحى قانون مدنى (اصالحى 1370) حكم بر مجاز بودن خواهان به ازدواج با آقاى 
حسين شادمان فرزند على متولد 1367 با شرايط ياد شده صادر و اعالم مى دارد اين راى غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان 

خوزستان است. م الف/1/981
 دادرس دادگاه عمومى آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم ليال بهروزى فرزند مقصود
خواهان بهرام مالك فرزند امامقلى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم ليال بهروزى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609984516400421 شعبه 4 شوراى حل اختالف 
شهرســتان پارس آباد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/5 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/7383
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان پارس آباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اميد قاســمى مادرســرا داراى شناســنامه شــماره 3860787233 به شــرح دادخواســت به كالسه 
973/96ش112 ح از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرامرز 
قاسمى مادرسرا به شناسنامه شماره 266 در تاريخ 1395/5/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفى / متوفيه منحصر است به : 1- آرزو قاسمى مادرسرا ش ش 3860902946 ت ت 1375 
دختر متوفى 2- اميد قاسمى مادرسرا ش ش 3860787233 متولد 1374 پسر 3- زهرا اسدى ش ش 9226 
ت ت 1356 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى / متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف مدت يك ماه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/3743
رئيس شعبه 112 شوراى حل اختالف اللجين

دادنامه
پرونده كالسه 9409988375300854 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو كنگاور ، شكات: 1- دادستان عمومى 
و انقالب كنگاور 2- آقاى آيت اله سليمان آبادى با وكالت آقاى حجت اله جبارى ، متهمان: آقايان 1- صادق دربايار 
با وكالت آقا عليرضا كريمى 2- فرامرز يار مرادى فرزند شــاهمراد به نشــانى مجهول المكان ، اتهام: مشاركت در 
كالهبردارى 52 راس گوسفند از طريق استفاده از چك مربوط به فرد متوفى ، گردشكار: پس از اعالم شكايت از 
سوى آقاى آيت اله سليمان آبادى عليه آقايان صادق دربايار و فرامرز يار مرادى داير بر مشاركت در كالهبردارى 
52 راس ، دستورات الزم از سوى دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور صادر و در نهايت قرارجلب به دادرسى 
و كيفرخواســت صادر و پرونده جهت رســيدگى به دادگاه ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است دادگاه در وقت 
مقرر تشــكيل گرديد و اكنون با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى اعالم و با اســتعانت از خداوند 
متعال با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقايان 
1- صادق دربايار فرزند محمدرضا چهل ساله شغل آزاد با سواد متاهل اهل و ساكن صحنه آزاد به قيد قرار قبولى 
وثيقه و با وكالت آقاى عليرضا كريمى 2- فرامرز يار مرادى فرزند شاهمراد فاقد مشخصات ديگر و تامين كيفرى 
داير بر مشاركت در كالهبردارى 52 راس گوسفند از طريق استفاده از چك مربوط به فرد متوفى موضوع شكايت 
آقاى آيت اله سليمان آبادى با وكالت آقاى حجت اله جبارى با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد 
كيفرخواســت شــماره 9610438370200511 مورخه 96/5/12 صادره از دادسراى محترم عمومى و انقالب 
كنگاور شكايت شاكى ، استعالم مربوط به فعاليت خط تلفن همراه متعلق به متهم رديف اول در تاريخ 96/7/10 
تعلق چكهاى پرداختى به مورث متهم رديف اول تصوير سند رسمى مربوط به اظهارات راننده كاميون حامل احشام 
و اظهارات وى در دادســرا اظهارات مطلعين در دادســرا عدم حضور متهم رديف دوم در دادســرا و دادگاه جهت 
دفاع از خويش عليرغم احضار وى دفاعيات بالاثر متهم رديف اول در دادســرا و نيز وكيل وى در دادگاه و ســاير 
تحقيقات بعمل آمده كه همگى مفيد علم براى دادگاه مى باشــند وقوع بزه مذكور و انتســاب ان به هر دو متهم 
موصوف را محرز و مســلم دانسته و مســتندا به مادتين 374 و 375 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 1392 
مواد 2-12-14-18-27-160 و 211 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 و ماده 1 قانون تشــديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء اختالس و كالهبردارى مصوب 1367 هر يك از مشاراليهما عالوه بر رد مال به صاحب آن به تحمل 
يكسال حبس تعزيرى و پرداخت جزاى نقدى معادل مال اخذ شده در حق صندوق دولت محكوم مى گردند اما در 
خصوص اتهام آقايان صادق دربايار و فرامرز يار مرادى داير بر جعل عنوان مامور دولت (مامور ارتش) با عنايت به 
اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه اوال دليل كافى بر انتساب بزه به متهمان وجود ندارد ثالثا داليل ذكر شده در 
كيفرخواست به تنهايى و مجموعا نمى تواند داللت بر ارتكاب بزه داشته باشد ثالثا قراين و اماراتى كه نهايتا موجبات 
علم و يقين قضايى را فراهم آورد موجود نمى باشد و من حيث المجموع ارتكاب بزه ياد شده توسط مشاراليهما مورد 
شبهه و ترديد بوده و ادله كافى بر نفى آن نيز وجود ندارد به استناد مواد 4-374 و 375 قانون صدرالذكر اصل 
برائت فقهى مورد تاكيد اصل ســى و هفتم قانون اساســى و نيز قاعده فقهى تدرء الحدود بالشبهات موضوع ماده 
120 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 حكم به برائت نامبردگان صادر و اعالمى مى گردد راى صادره با استناد 
به مواد 406-426-427 و 431 قانون صدرالذكر نســبت به متهــم رديف دوم (آقاى فرامرز يار مرادى) غيابى 
محسوب و 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 و نسبت به ساير افراد حضورى محسوب و به 

مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

دادنامه
پرونــده كالســه 9509988374300626 شــعبه 102 دادگاه كيفــرى دو كنگاور ، شــاكى: خانم ســميرا 
سرمســتى با وكالت آقاى محمد متقى راد 2- دادســتان عمومى وانقالب شهرســتان كنگاور ، متهم: آقاى جمشيد 
رحمتى فرزند كريم به نشــانى مجهول المكان ، اتهام: كالهبردارى ، گردشــكار: پس از اعالم شكايت از سوى خانم 
ســميرا سرمستى عليه آقاى جمشيد رحمتى داير بر كالهبردارى دستورات الزم از سوى دادسراى محترم عمومى 
وانقالب كنگاور صادر و در نهايت با صدور قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست پرونده جهت رسيدگى به دادگاه 
ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است دادگاه در وقت مقرر تشكيل گرديد و اكنون با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رســيدگى اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال با تكيه بر شــرف و وجدان به شــرح زير مبادرت به 
صدور راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى جمشيد رحمتى فرزند كريم فاقد مشخصات ديگر و نيز 
تاميــن كيفــرى داير بر كالهبردارى و تحصيل و بردن مال غير (مبلغ يكصد و چهل ميليون ريال وجه نقد) موضوع 
شكايت خانم سميرا سرمستى با وكالت آقاى محمد متقى راد با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد 
كيفرخواســت بدون شــماره مورخه 96/9/19 صادره از دادسراى محترم عمومى و انقالب كنگاور شكايت شاكى 
اظهارات گواه در دادســرا پاســخ اســتعالم بعمل آمده از بانك رفاه كارگران تصوير گردش ملى حســاب متعلق به 
شاكى عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه على رغم انتشار آگهى و ساير تحقيقات بعمل آمده كه همگى مفيد علم 
براى دادگاه مى باشــند وقوع بزه مذكور انتســاب آن به متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 
2-12-14-18-19-160 و 211 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين 
ارتشاء و اختالس و كالهبردارى مصوب 1367 و مادتين 374 و 375 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 
حكم به محكوميت مشاراليه عالوه بر رد مال به صاحبش به تحمل يكسال حبس تعزيرى و نيز پرداخت مبلغ يكصد 
و چهل ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر مى گردد راى صادره غيابى محسوب و به استناد مواد 
406-427 و 431 قانون اخير الذكر بمدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس بمدت 

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

دادنامه
پرونده كالســه 9609988374300093 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو كنگاور ، شــكات: 1- آقاى محمد 
حســين دانش خواه فرزند مراد با وكالت آقاى سعيد دانشخواه فرزند محمد حسين به نشانى كرمانشاه كرمانشاه 
كرمانشاه چهارراه نوبهار مجتمع آريا ط 3 واحد 4- 2- دادستان عمومى وانقالب شهرستان كنگاور ، متهم: آقاى على 
فرد فرزند غالمحسين به نشانى مجهول المكان ، اتهام: كالهبردارى ، گردشكار: پس از اعالم شكايت از سوى آقاى 
محمد حســين دانشخواه عليه آقاى على فرد داير بر كالهبردارى دستورات الزم از سوى دادسراى محترم عمومى 
وانقالب كنگاور صادر و در نهايت با صدور قرار جلب به دادرسى و كيفرخواست پرونده جهت رسيدگى به دادگاه 
ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است دادگاه در وقت مقرر تشكيل گرديد و اكنون با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى اعالم و با استعانت از خداوند متعال با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور 
راى مى گردد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى على فرد فرزند غالمحســين فاقد مشــخصات ديگر و نيز تامين 
كيفرى داير بر كالهبردارى و تحصيل و بردن مال غير (شــامل يكصد عدد ســينى بزرگ روحى ، يك عدد ســماور ، 
دويســت عدد قاشــق و چنگال دو عدد قابلمه دويست عدد ديس برنج خورى) موضوع شكايت آقاى محمد حسين 
دانشــخواه با وكالت آقاى ســعيد دانشــخواه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد كيفرخواست 
بدون شــماره مورخه 96/9/19 صادره از دادســراى محترم عمومى و انقالب كنگاور شكايت شاكى اظهارات گواه 
در دادســرا پاســخ استعالم بعمل آمده از شركت ايرانسل عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه على رغم انتشار 
آگهى و ساير تحقيقات بعمل آمده كه همگى مفيد علم براى دادگاه مى باشند وقوع بزه مذكور انتساب آن به متهم 
موصوف را محرز و مســلم دانسته و مســتندا به مواد 2-12-14-18-19-160 و 211 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1392 ماده 1 قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشــاء و اختالس و كالهبردارى مصوب 1367 و مادتين 
374 و 375 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 حكم به محكوميت مشاراليه عالوه بر رد مال به صاحبش 
به تحمل يكسال حبس تعزيرى و نيز پرداخت جزاى نقدى معادل ريالى اموال موضوع كالهبردارى در حق صندوق 
دولت صادر مى گردد راى صادره غيابى محسوب و به استناد مواد 406-427 و 431 قانون اخير الذكر بمدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس بمدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

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

دادنامه
پرونده كالسه 9609988321000363 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9609978312701465- متهم: آقاى كامران شاهمرادى فرزند مراد به نشانى كرمانشاه 
كرمانشــاه مسكن جاده قديم نســترن شــمالى پ 507- اتهام: رانندگى بدون داشــتن گواهينامه (راى دادگاه) 
در خصــوص اتهام كامران شــاهمرادى فرزند مراد داير به اقدام به رانندگى بدون داشــتن گواهى نامه موضوع 
كيفرخواست شماره 960501-1396/4/18 صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه نظر به گزارش مرجع 
انتظامى توجه در اظهارات اقرار گونه متهم طى تحقيقات مقدماتى توجه اتهام به وى محرز اســت دادگاه با اســتناد 
بــه مواد 723 از قانون مجازات اســالمى بخش تعزيــرات مصوب 1375 و ماده 3 از قانــون نحوه وصول برخى از 
درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و جدول شماره 16 تعرفه هاى موضوع جدول شماره 
5 قانون بودجه 1395 ياد شده را به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت و تحمل دو 
ماه حبس تعزيرى محكوم ليكن با عنايت به موازين قانونى و اينكه حبس زير 91 روز در جرايم رانندگى قابل اجرا 
نمى باشد آن را به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت تبديل مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى نزد اين دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض 

نزد محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/4577
رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده شــماره بايگانى 920737 شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب كنگاور آقاى اسد ثابت 
سخن فرزند عبداله به موجب شكايت آقاى جليل نعمتى به اتهام خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودروى 
405 تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن آدرس محل اقامت متهم و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم 
دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى و متهم 
دعوت مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين داديارى حاضر شود با انقضاى 

مهلت مذكور تصميم قانونى در پرونده اتخاذ مى گردد. 
داديار شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حنيف الياسى قولنجى فرزند
خواهان آقاى / خانم ســيروس پوالدى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقايان / خانم ها فرشــته حقى نيا و 
ابراهيم و حنيف همگى الياســى قولنجى و ســيو ســعيد و مجتبى و مسعود و سعيده و فريد همگى قائمى و شيده 
صادقى پرو و سوســن صادقى بروجردى و حميد قوام زاده و مرضيه حيدرى قلعه و شــهرام و بابك همگى خليلى 
مقدم به خواسته تقسيم مال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988312100574 
شــعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/19 ساعت 09/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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.
منشى شعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى 
در خصوص پرونده كالسه 9609983849400240 دادگاه عمومى بخش ناغان آقاى على سعيدى كليشادى 
فرزنــد صفرعلى متهم اســت به صيد غير مجاز 10 قطعه ماهى كپــور در رودخانه كارون ميانه با عنايت به مجهول 
المكان بودن و عدم دسترسى به ايشان در  اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى در امور كيفرى مقرر است متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در مهلت 30 روز از تاريخ انتشار آگهى روزنامه در دادگاه حاضر گردد. بديهى است در 

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

مفقودى 
ســند مالكيت ( برگ ســبز)  موتورســيكلت سيســتم هوندا تيپ CAR249 به رنگ بنفش مدل 1386 
به شــماره موتورmd32e-1002841  و شــماره بدنه md32-1002833 به شــماره پالك فاقد پالك متعلق 
بــه فرهــاد تقى زاده  فرزند ناصر به شــماره ملــى 2020164892 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.گنبد

كارت باروت اســلحه ســاچمه زنى كاليبر12 به شــماره ســالح 082302608 مدل دولول روى هم ته پر 
كوســه ســاخت به شــماره شناســه 0222562391176 متعلق به ديانت مختارى نيلق مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.سارى

ش  ايــران33-921ى95  شــماره  بــه  ســفيد  رنــگ   2003 مــدل  بنــز  خــودرو  ســبز  بــرگ 
موتــور11291231381036 شاســى WDB2030611F347083 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

ســند كمپانى وانت نيســان دوكابين DX مدل 1389 رنگ سفيد ش موتور KA24978047Y ش بدنه 
822940 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

جواز تفنگ اســلحه دولول ســاچمه زنى كاليبر 12 مدل كوســه ش بدنه 623194 شــماره سريال جواز 
1615197 تاريخ اعتبار 97/1/7 به نام عزت اله ايمانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند كاميــون كمپرســى N10 ولــوو رنــگ زرد روغنى شاســى 052166 مــدل 1366 پالك 
ايران72-312ع34 ش موتور010929 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز كاميون ولوو كمپرســى ده چرخ رنگ زرد به شــماره ايران12-596ع64 شاســى 01881 ش 
موتور 092919 به نام محمودصالحى ثمرغاوه ف مرتضى متولد 1333 ش ملى 0849267609 صادره فريمان 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى مزايده اموال منقول  نوبت اول
در پرونــده كالســه اجرايى شــماره 940269 شــعبه چهارم دادگاه حقوقــى آمل محكوم عليــه على اكبر 
يوســفى نيا محكوم اســت به پرداخت 395,186,000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرسى،حق الوكاله 
وكيل و خســارت تاخيرتاديه در حق محكوم له رقيه شــيرين بيان با وكالت ســيد محمد حسينيان و نيز پرداخت 
27,000,000 ريــال بابــت نيم عشــر دولتى در حــق صندوق دولت لذا دايره اجرا حســب تقاضــاى محكوم له 
جهت وصول محكوم به و نيم عشــر دولتى در نظر دارد از اموال محكوم عليه يك دســتگاه وانت نيســان پيكاپ 
ســفيد مدل 1389 به شــماره پــالك 928ق91ايــران82 ش بدنــه NADPA4D2292024513ش موتور 
KA24810546Zكه كارشناس بهاى آن را مبلغ ششصدوپنجاه ميليون  ريال ارزيابى نموده ، از طريق مزايده 
حضورى در روز سه شنبه 97/1/21 از ساعت 11 الى 12 همان روز در دفتر اجرا به فروش برساند. مزايده 
از قيمت پايه كارشناسى شروع و به باالترين پيشنهاد فروخته خواهد شد. برنده مزايده مى بايست 10درصد 
مبلغ پيشنهادى را به فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و الباقى را ظرف يك ماه توديع 
نمايد در غير اين صورت ســپرده او پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد 
. طالبيــن و خريــداران مى تواننــد 5 روز قبل از انجام مزايده با هماهنگى اين اجــرا از اموال مورد نظر بازديد 

به عمل آورند.م/الف
مدير اجراى احكام شعبه چهارم حقوقى دادگسترى آمل-حاجى پور

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه مصطفى اســدى ف على اكبر به اتهام فروش مال غير 224 ســهم از پالك 15196 فرعى از 
يك اصلى بخش دوازده بابلســر از طرف اين دادســرا تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به علت معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده، به اين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى 
و انقالب بابلســر جهت دفاع از اتهام خويش در پرونده كالسه 961387 در شعبه حاضر گردد. در صورت عدم 

حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
داديار شعبه چهارم دادسراى بابلسر

ابالغيه(آگهى مربوط به تجديدنظر)
ش ابالغنامــه:9610101210208217 ش بايگانى شــعبه:940323  درخصوص تجديدنظرخواهى به 
شــماره 2ت/96/198 موسسه اعتبارى عسگريه به طرفيت شما نســبت به دادنامه 96-1240صادره از اين 
شعبه به پيوست نسخه دوم دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به شما ابالغ مى گردد مقتضى است حسب 
ماده 346 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز 
پس از رويت اخطاريه به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد در غير اين صورت پرونده با همين 
كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. ضمنا به پيوست دادخواست تجديدنظرخواهى/فرجام خواهى (و ضمايم)
ارســالى از خدمات قضائى (مكانيزه)ارســال مى گردد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابالغ اوراق قضايى به 
صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين 
ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طرق سامانه اقدام نماييد.*چنانچه 
جهت ورود به سامانه،حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات 

الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل

ابالغيه
ش بايگانــى شــعبه:960198 ش پ :9609981953200196 ابالغ شــونده حقيقى:1-مهدى زاهدى 
اول 2-احمدرضا ســليمانى مهلت حضور از تاريخ ابالغ:7 روز محــل حضور: مازندران-عباس آباد خيابان اصلى 
جنب فرماندارى-دادگســترى عباس آباد مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: مالحظه نظريه كارشناس و اظهار 
هــر مطلبــى نفيا يا اثباتــا . باتوجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر 
اقــدام،در غير ايــن صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شــد.توجه:پس از دريافــت اين ابالغيه ،ابالغ 
اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام 
مى شــود بنابراين ضرورى اســت نسبت به ثبت نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه 
اقــدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حســاب كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننمــوده ايدجهت ثبت نام 
بــه يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترســى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه 

نماييد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد

ابالغيه
ش بايگانــى شــعبه:960016 ش پ :9609982010400016 ابالغ شــونده حقيقى:اســداله عزيزى 
درگاهى ف عطاء به نشــانى عباس آباد بعد از پمپ بنزين -پســنده امالك عزيزى مهلت حضور از تاريخ ابالغ:5 
روز محل حضور: مازندران-نشتارود خ 17 شهريور جنب شركت بوتان گاز-دادگاه عمومى بخش نشتارود مهلت 
حضور: 5 روز نوع علت حضور: دفاع از اتهام انتسابى. نتيجه عدم حضور جلب مى باشد . باتوجه به علت حضور 
منــدرج در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقــرر اقدام،در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ 
تصميم خواهد شــد.توجه:پس از دريافت اين ابالغيه ،ابــالغ اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد 
شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب 
كاربرى(شناسه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت 

عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود

آگهى ابالغ احضاريه
نظربــه ايــن كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكــن نبوده و به طريق ديگرى 
نيز نمى توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وســيله به حامد چترســفيد ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به 
اتهام وى داير بر تحصيل مال مسروقه موضوع كالسه 960544ب1 و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى در اين شــعبه حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

آگهى وقت رسيدگى به محمد زربخش 
ش بايگانــى شــعبه :960474 خواهان  دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد زربخــش مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به كالســه 9609982056300474  شــعبه 3 شــوراى حــل اختالف محمودآبــاد ثبت و وقت 
رســيدگى 97/2/24 ساعت 11:15 تعيين گرديد كه حســب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تــا خوانده ظرف يك مــاه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

دردادگاه حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف محمودآباد-على رضا خوش خو

رأى اصالحى
پرونده كالســه 9609981227300554 تصميم نهايــى:9609971227301029 خواهان:زهرا تقى 
زاده ف محمدرضــا خوانده:رحمت فرزانه-مجهول المكان خواســته ها:1-الزام به فك پالك خودرو2-دســتور 
موقــت ((رأى اصالحــى دادگاه)):نظــر بــه اين كه حســب تشــخيص دادگاه در دادنامه شــماره 960-0935-

96/10/30 صــادره در پرونده كالســه 960570 اين دادگاه از حيث غيابى بودن رأى ســهم قلم رخ داده كه 
اقتضاى تصحيح دارد لذا مســتندا به ماده 309 ق آ د م و در راســتاى تصحيح دادنامه صادره اعالم مى گردد:  
كلمــه حضورى از ســطر چهاردهــم دادنامه موصوف حذف و عبارت( غيابى و در مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهى دراين شــعبه و ســپس) به جاى كلمه محذوف اضافه مى شود.تسليم رونوشت رأى اصلى بدون 

رونوشت رأى تصحيحى ممنوع مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-ثقفى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شــعبه:960769 حســب كيفرخواســت صادره خانم حوريه اصغرى شــهريورى ف بيوك فعال 
مجهول المكان به اتهام ســرقت گوشــى موبايل تحت پيگردمى باشــد كه ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول 
المكان بودن مقدور و ميســور نمى باشــد لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى ازطريق انتشار آگهى 
وقت رسيدگى 97/1/28 ساعت 9 از طريق انتشار آگهى  به وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در شعبه 101 

كيفرى دو حاضر شود. نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت متهم مهدى خواجوند ممكن نبوده و به 
طريق ديگرى نيز نمى توان احضاريه را به نامبرده ابالغ نمود بدين وســيله به مهدى خواجوند ابالغ مى گردد تا 
جهت رســيدگى به اتهام وى داير بر نگهدارى ســالح غيرمجاز شكارى موضوع پرونده 960923 بازپرسى شعبه 
دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد و در اجراى ماده 115قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك 
ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. 

آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شــعبه:960855 حسب كيفرخواست صادره آقاى مصطفى محمدپور المشيرى به اتهام خيانت 
در امانت تحت پيگردمى باشد كه ابالغ وقت رسيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميسور نمى باشد 
لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى ازطريق انتشار آگهى وقت رسيدگى 97/1/28 ساعت 11 صبح 
از طريق انتشــار آگهى  به وى ابالغ مى گردد تا در جلســه دادگاه  شعبه 101 كيفرى دو محمودآباد حاضر شود. 

نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى وقت رسيدگى به مزدا ميرغديرى ف مجتبى
خواهان  شــيرين يزدانى ف محمود دادخواســتى به طرفيت خوانده مزدا ميرغديرى ف مجتبى به خواسته 
مطالبه ثمن معامله ناشى از انتقال ملك(يك پالك زمين مسكونى به مساحت 239 مترمشاعى از 713 مترمربع) 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 960998122730067 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد 
ثبت و وقت رســيدگى 97/2/22 ســاعت 9:30 تعيين گرديد كه حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 
از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

دردادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-رمضان فرجى

دادنامه
پرونده كالسه 950866 دادنامه:9609971942101645 خواهان:نرگس خاتون حسينى ف سيدعباس 
خوانده:ســيد مقتدا حســينى ف سيدمحمد-مجهول المكان خواســته:طالق به درخواست زوجه گردشكار:شعبه 
اول دادگاه عمومــى حقوقــى پــس از انجام تشــريفات قانونى به تصدى امضاكننده زير تشــكيل اســت.((رأى 
دادگاه)):درخصوص دعوى نرگس خاتون حســينى ف ســيدعباس عليه سيد مقتدا حســينى ف سيدمحمد داير 
بــر صدور حكم به طالق عســر و حرج به خاطر ترك منزل بيش از هشــت ماه عــدم پرداخت نفقه توضيح آن كه 
طرفين به موجب ســند ازدواج شــماره 3132-63/7/4 به عقد دائم هم ديگر در آمدند2-دادگاه قرار عدم 
اســتماع شهادت شهود شهادت دادند كه خوانده تقريبا 20 ماه زوجه را ترك كرده3-دادگاه قرار ارجاع امر به 
داورى صادر كه منتج به صلح و ســازش نشــده اســت4-طرفين فرزندان صغير و نابالغ ندارند5-زوجه تمامى 
امور مالى اعم از مهريه و نفقه گذشــته و اجرت المثل را بذل نموده اســت6-زوجه به پزشــكى قانونى معرفى 
كه باردارنمى باشد لذا دادگا باتوجه به جميع موارد مذكور ادعاى خواهان را مبنى بر طالق بر طالق عسر و حرج 
محرز دانســته و مستندا به مواد1133 ق مدنى و مواد 27و28و29و30و31و32و33 ق حمايت خانواده حكم 
طالق عســر و حرج را صادر و در صورت امتناع زوج به ســردفتر در مورد اجراى صيغه طالق نمايندگى داده مى 
شــود. مدت اعتبار حكم مذكور شــش ماه پس از ابالغ رأى فرجامى با انقضاى مدت فرجام خواهى است و طالق 
مذكور هم از طالق بائن مى باشد و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف مدت بيســت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف
خواجه خسان-رييس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى به بهرام پورقادر 
ش بايگانى شــعبه:961456 خواهان فاطمه نجفى حويق دادخواســتى به طرفيت بهرام پورقادر ف پوالد 
به خواســته لغو حضانت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609982010301414 شعبه اول دادگاه 
عمومى بخش نشتارود ثبت و وقت رسيدگى 97/2/17 ساعت 12 تعيين گرديد،لذا حسب دستور دادگاه،طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود-سنايى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عبداهللا زمانى كياسرى ف فضل اهللا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت حسين قنبريان 
ف باب اهللا تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 6/96/722 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  روز 
چهارشــنبه 97/2/5 ســاعت 10 در شــعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مسلم فضلى ابوخيلى ف قاسم دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت هادى منصف مرنى 
ف محمد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 8/96/713 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در  روز 
يكشــنبه 97/2/2 ســاعت 11:30 در شعبه هشتم شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 8  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك ســينا با مديريت عليرضا تقديرى دادخواســتى به خواسته وقت رســيدگى به طرفيت 1-مريم فرد 
اسرمى2-محمد حاجيان اسرمى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9/96/627 شوراى سارى ثبت شده، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار 
درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در  روز يكشــنبه 97/2/9 ســاعت 10:30 در شعبه نهم شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك سينا با مديريت عليرضا تقديرى دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت 1-پرويز قاسميان 
كواليى2-زينب حبيبى اســبوكاليى3-رضا محمدنژاد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9/96/626 
شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  روز يكشــنبه 97/2/9 ساعت 11:45در شعبه نهم شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك ســينا با مديريت عليرضا تقديرى دادخواســتى به خواســته وقت رســيدگى بــه طرفيت 1-مجتبى 
ابراهيمى ششــكى 2-محمد ذبيحى حاجيكاليى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9/96/628 شوراى 
ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  روز يكشــنبه 97/2/9 ساعت 11:30در شعبه نهم شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عليجان فالح آبندانسرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت منوچهر شعبانى تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/96/745 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/2/23 ساعت 
9:30 صبح در شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واال اين شــورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى زين العابدين جهانى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت احمد شيالنى طوسى تقديم كه به 
اين شــعبه ارجاع و به كالســه 14/96/738 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  تاريخ يكشنبه 97/2/9 
ســاعت 9:30 صبح در شــعبه 14 حقوقى شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ : 4/96/525 محكوم له: روح اله كاوان محكوم عليه:مهدى مختارى-مجهول المكان به موجب رأى 
شــماره 731-96/10/6 شــعبه چهارم شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت 10,000,000 ريال اصل خواســته و240,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخيردر تاديه از 
96/8/3 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه اعالمى توسط بانك مركزى در حق خواهان و نيم 
عشــردولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ 
اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد 
و مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:420-20/96 دادنامــه:682-96/10/30 خواهــان:روح الــه فــوالدى با وكالــت رويا مظفرى 
خوانده:قربــان محمدچوپرلى-مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى روح اله فوالدى ف على با وكالت 
رويا مظفرى به طرفيت قربان محمد چوپرلى ف آقاقليچ به خواست مطالبه وجه مبلغ 33,856,000 ريال موضوع 
يك فقره چك به شــماره 375875/26-94/3/15 عهده بانك ملت شــعبه گنبد با احتســاب هزينه دادرسى 
و حــق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه باتوجــه به محتويات پرونده و مالحظــه تصوير مصدق چك موصوف 
و گواهينامــه عــدم پرداخــت صادره منضم به آن نظر به اين كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا 
حضــور نيافته و اليحه اى ارســال ننموده بدين لحاظ ادعا و مســتندات ابرازى خواهــان مصون از هرگونه ايراد 
يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در يد خواهان و با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و اشــتال 
ذمــه خوانده ثابت تشــخيص مســتندا به مــواد 310و313 ق تجارت و تبصره الحاقى به مــاده 3 ق صدور چك 
و مــواد 198و519و522 ق آ د م مصــوب 79 حكــم بــه محكوميت خوانده به پرداخت ســى و ســه ميليون و 
هشــتصدوپنجاه و شــش هزارريال اصل  خواســته و پرداخت چهارصدونود وســه هزارودويست ريال هزينه 
دادرســى و 1,218,816 ريال حق الوكاله وكيل و خســارت تاخير تاديه از 94/3/15 تا زمان اجرا حكم براســا 
تغيير شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى 
دارد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى نسرين باقرى ف على اكبر 
ش بايگانــى شــعبه:960878  متهــم مهشــيد حجــازى مطــرح كــه بــه ايــن شــعبه ارجــاع و به كالســه 
9609981212700623 شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/2/4 ســاعت 8:30 
تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبق مجهول المكان بودن متهم و درخواســت 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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف1465
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-فاطمه رنجبرتبار عمرانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على كاملى 
ش بايگانى شعبه:960526  مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981211600045  شعبه 
106 دادگاه كيفرى دو آمل ثبت و وقت رســيدگى 97/2/2 ســاعت 9  تعيين گرديد كه حســب دستور دادگاه 
طبق مجهول المكان بودن متهم و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف1463
مدير دفتر شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-فاطمه رنجبرتبار عمرانى

آگهى وقت رسيدگى به زينب فاضلى فر ف عباس
شــاكى مرتضى شــريف نژاد شــكايتى عليه زينب فاضلى به اتهام مزاحمت تلفنى مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع وبه كالســه 9509981211300098  شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو آمل(103 جزايى ســابق) ثبت و 
وقت رســيدگى 97/2/11 ســاعت 8:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 174 قانون 
آييــن دادرســى كيفرى، به علــت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شــاكى مراتب يك نوبــت دريكى از 
جرايد كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود، دروقت مقرر فوق جهت رســيدگى و آخرين دفاع با حق داشــتن وكيل دردادگاه 

حاضرگردد.م/الف1464
 منشى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو آمل(103 جزايى سابق)-ابوالقاسم تقى زاده

دادنامه
پرونده:9509981212600917 دادنامه:9609971211600958 شاكى:اسماعيل رمضانى ف اصغر 
اتهام كالهبردارى گردشــكار: به تاريخ 96/12/12 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه يكصدوششــم دادگاه 
كيفرى دو آمل به دادرســى امضا كننده ذيل تشــكيل اســت دادگاه با بررســى كليــه اوراق و محتواى پرونده 
ضمن اعالم كفايت و ختم دادرســى و اســتعانت از خداى متعل و تكيه بر شــرف و وجدان خويش به شرح ذيل 
انشــاء رأى مى نمايد.((رأى دادگاه)):برابر كيفرخواســت صادره از دادســراى عمومى و انقالب آمل به شــماره 
9610431212302879 فرهاد اســماعيلى ف فريدون كه مشــخصات بيشترى از ايشان در پرونده منعكس 
نمى باشد متهم است به كالهبردارى رايانه اى به مبلغ 47,400,000 ريال( با تغيير عنوان مجرمانه از تحصيل 
مــال از طريق نامشــروع به كالهبردارى رايانه اى)موضوع شــكايت اســماعيل رمضانى ف اصغــر توضيح آن كه 
مســتفاد از اظهارات شاكى بدين شرح كه شخص ناشناســى با گوشى همراه وى تماس گرفته و اظهار داشته كه 
ايشــان برنده قرعه كشــى در راديو جوان شــده و جهت دريافت جايزه به عابربانك مراجعه نمايد كه با مراجعه 
شــاكى به دســتگاه خودپرداز شاكى را مجاب نموده ابتدا شكى مبلغ بيســت و نه ميليون و نهصدوده هزارريال 
از حســاب بانك ملى شــاكى به حســاب تهم نزد بانك واريز نموده و در ادامه مبلغ هفده ميليون و پانصدويك 
هزارودويســت ريال از حســاب بانك مسكن شــاكى به حســاب متهم واريز نموده و جمعا مبلغ موضوع شكايت 
از حســاب شــاكى كســر شــده اســت دادگاه با مالحظه و نگرش در جميع اوراق و محتواى پرونده با عنايت به 
شــكايت شــاكى ، جوابيه استعالمات به عمل آمده از بانك هاى ملى و مسكن كه مويد كسر وجه مدنظر از حساب 
شــاكى نزد بانك ملى و مســكن واريز شدن آن به حساب متهم مى باشــد مفاد و مندرجات كيفرخواست صادره 
تحقيقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامى و دادسرا واين كه متهم با وصف ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه 
رســيدگى حاضر نشــده و ضرورتى جهت دفاع ازخويش احساس ننموده و نسبت به دعوا و مستندات آن ايراد 
و اعتراضى به عمل نياورده بنابراين اتهام مشــاراليه را محرز و مســلم تشــخيص و نام برده را به اســتناد ماده 
741 كتاب پنجم قانون مجازات اســالمى(تعزيرات) ماده 13 از قانون جرايم رايانه اى عالوه بر رد مال موضوع 
شــكايت به شــاكى به تحمل يك ســال حبس تعزيرى از بابت كالهبردارى رايانه اى محكوم مى نمايد واعالم مى 
دارد درخصوص اتهام ديگر متهم داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع با عنايت به ماده 2 ق تشديد مجازات 
مرتكبى ارتشاء و اختالس و كالهردارى كه به بيان ركن قانون جرم تحصيل مال از طريق نامشروع پرداخته نظر 
به اين كه عمل ارتكابى متهم منصرف از مورد تحصيل مال از طريق نامشــروع كه در ماده 2 ق تشــديد مجازات 
مرتكبين ارتشــا و اختالس و كالهبردارى به آن اشــاره شــده به اين دليل كه موضوع بزه تحصيل مال از طريق 
نامشــروع مربوط به انواع تقلباتى است كه نســبت به امتيازات دولتى توسط اشخاص واجدالشرايط صورت مى 
گيــرد به عبــارت ديگر در صدر ماده فوق الذكر به بيان مصاديقى از رفتارارتكابى براى تحقق اين جرم مبادرت 
نموده كه داراى شــرايطى ماننددولتى بودن امتياز واز اشــخاص خاص بودن متقاضى امتياز مى باشد و در ذيل 
ماده نيز بيان نموده « ... يا به طور كلى مالى ياوجهى تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشــروعيت قانونى 
بوده اســت » كه به  نظر مى رســد ذيل ماده را كه بيان گرديده نمى توان كلى و عام انگاشــت و جمله موصوف 
صرفا در مقام تاكيد بر تمثيلى بودن مصاديق رفتارهايى اســت كه در چارچوب شــرايط صدر ماده مرقوم قابل 
تصور است و منطقا نبايد پذيرفت قانون گذار ابتدا در صدر ماده شرايطى را با دقت تمام و منطبق با ممنوعيت 
عام و كلى بودن جرايم و مجازات ها احصا نمايد و سپس و به يك باره در ذيل همان محدوديت ها خط بطالن بر 
همه آن ها بكشد و بدون توجه به محدوديت هايى كه اصل قانون بودن جرم و مجازات تحميل مى كندمبادرت 
به افتتاح بابى ورزد كه مطلق تحصيل مال يا وجه به طريق نامشــروع را در شــمول خود قرار دهد و صدر ماده 
بر ذيل آن نيزحاكم مى باشــد بنابراين عبارت « يا به طور كلى وجهى را تحصيل كند » را بايد اين گونه تفســير 
كرد كه منظور از آن اشــاره به موارد تحصيل مال يا وجهى از ســوى همان اشــخاص خاص برخوردار از امتيازات 
دولتى مذكور در صدر ماده دانست در حالى كه در مانحن فيه مورد منصرف در آن بوده و در تاييد اين نظر بايد 
به اصل قانونى بودن جرم و مجازات و اصل تفســير مضيق نصوص جزايى و تفســير به نفع متهم و اصل مترقى 
برائت اشــاره نموده النهايه به جهت عدم تحقق اركان بزه مســتندا به مواد4 و 256 ق آ د ك قرار منع تعقيب 
صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه 

وپس ازآن ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1461
ريس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو آمل-ابوذر ترخانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مهران اســفنديارى ف على اصغر دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت فتانه قلجائى ف 
عباس تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 5/96/830 شوراى ســارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 5 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 
97/2/5 ساعت 9 در شعبه 5 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

اصالحيه 
در آگهى ابالغ وقت دادرسى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى به طرفيت مهدى شكرى صومعه كبودين 
منتشــر شــده در 6 اسفند 96 شــماره كالســه 10/96/670 صحيح است كه به اشــتباه 10/96/672 درج 

گرديده و بدين وسيله اصالح مى گردد.

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى درج شــده آگهى حصر وراثت به شــماره كالســه: 961383  مورخ 1396/5/10 در روزنامه 
سياســت روز به اطالع مى رســاند آقاى محمد قاســمى شــريف آبادى فرزند ابوالقاســم ش ش 46 پدر مرحوم 
معصومه قاســمى مى باشــد كه در آگهى قيد نشــده و با اين اصالحيه به وراث اضافه مى شــود و بدينوســيله 

اصالح مى گردد قم 

آگهى تغييرات شركت نيما صنعت جامه سهامى خاص به شماره ثبت 198289 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 10102401120 
العاده مورخ 1396,11,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به نشانى 
تهران - بخش مركزى - شهر تهران-جمهورى- تهران - شهرستان  استان 
خيابان شهيدفريبرزكشوردوست - خيابان جمهورى اسالمى - پالك 1038- 
طبقه اول- كدپستى 1316793563 تغيير يافت و ماده مربوطه اساسنامه 

اصالح گرديد 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154295)

آگهى تغييرات شركت نرم نگاران آدينه سبز با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 504670 و شناسه ملى 10590040892 به استناد صورتجلسه مجمع 
محل   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1396,08,20 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: تهران - شهرستان تهران - بخش 
مركزى - شهر تهران-شريعتى-خيابان دكتر على شريعتى-كوچه شهيد حسن 
تغيير  پستى1949913643  كد   -2 اول-واحد  -16-طبقه  ميرى-پالك 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154301)

آگهى تغييرات شركت استوار دژ خاك بهشت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
508621 و شناسه ملى 14006592623 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,03,27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاى 
سيد مرتضى فيض بشماره ملى 4723156925 بسمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره (خارج از شركاء) - خانم مهسا حسنيه فراهانى بشماره ملى0078769485 
بسمت رئيس هيئت مديره - آقاى نويد خداوردى بشماره ملى 0453465005 

بسمت عضو هيئت مديره براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154302)

آگهى تغييرات شركت استوار دژ خاك بهشت شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 508621 و شناسه ملى 14006592623 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396,03,27 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس تهران خ شهيد منوچهر صالحيان خ بهبودى 
پالك 296 ساختمان مهرفر طبقه 2 واحد شمالى كدپستى 1456888474 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. -تعداد اعضاء 
هيئت مديره شركت از 2 نفر به 3 نفر افزايش يابد در نتيجه ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. -آقاى نويد خداوردى بشماره ملى 
0453465005 با پرداخت مبلغ 000 500 ريال به صندوق شركت در رديف 
شركاء قرار گرفت. - خانم مهسا حسنيه فراهانى بشماره ملى 0078769485 
قرار  شركاء  رديف  در  شركت  صندوق  به  ريال  مبلغ 000 500  پرداخت  با 
گرفت. در نتيجه سرمايه شركت از مبلغ 000 000 1 ريال به مبلغ 000 000 
ليست صاحبان  گرديد  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  افزايش  ريال   2
سهم الشركه پس از ورود شريك و افزايش سرمايه: - آقاى عباس بختيارى 
ك.م0386535231 داراى مبلغ 000 900 ريال سهم الشركه - آقاى محمد 
صابر سمائى نوروزى ك.م 4011735231 داراى مبلغ 000 100 ريال سهم 
الشركه - آقاى نويد خداوردى ك.م 0453465005داراى مبلغ 000 500 
ريال سهم الشركه - خانم مهسا حسنيه فراهانى ك.م 0078769485داراى 

مبلغ 000 500 ريال سهم الشركه 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154303)

و   441553 ثبت  شماره  به  خاص  سهامى  بانژ  مهر  شركت  تغييرات  آگهى 
فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320886759 ملى  شناسه 
العاده مورخ 1395,04,26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - شركت مذكور در 
تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و حسن مصباح الهدى ش ملى 0065996682 
بلوار  آباد،  سعادت  تصفيه  محل  نشانى  و  شد  انتخاب  تصفيه  مدير  بسمت 

فرهنگ، خيابان معارف، پالك 13 كدپ 1997743781 ميباشد 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154304)

آگهى تغييرات شركت آمال پويان با مسئوليت محدود به شماره ثبت 274603 
فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملى 10103011918  شناسه  و 
العاده مورخ 1396,11,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نشانى شركت به تهران - 
بخش مركزى - شهر تهران- شهيد بهشتى- خيابان ويدا- خيابان شهيد فرشاد 
ايازى (نهم) - پالك 53 -طبقه دوم - واحد 7 كد پستى 1533776918 تغيير 

يافت و ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصالح گرديد. 1 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154305)

آگهى انحالل شركت خدماتى نگين سبز برادران با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 205369 و شناسه ملى 10102470192 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396,10,09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - شركت 
در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و اكبر بابائى به شماره ملى 0439263700 
انتخاب گرديد. و نشانى محل تصفيه: تهران ميدان  به سمت مدير تصفيه 
امام حسين(ع) خيايان صفا شرقى پالك 159 كد پستى 1713813636مى 

باشد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154296)

آگهى تغييرات شركت پزشكى هسته اى پرتو فروزان خاوران سهامى خاص به 
شماره ثبت 434605 و شناسه ملى 10320849787 به استناد صورتجلسه 
ذيل  تصميمات   1396,02,10 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادى  عمومى  مجمع 
سمت  به   0381267695 ملى  شماره  به  كريمى  محمد  آقاى   : شد  اتخاذ 
رئيس هيئت مديره و خانم ماندانا سامانى به شماره ملى 0569388211به 
انتخاب شدند  به مدت 2سال  نائب رئيس هيئت مديره  و  سمت مديرعامل 
امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته و برات و 
قراردادها و عقوداسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئيس هيئت مديره 
يا مدير عامل هر يك به تنهايى همراه با مهر شركت معتبر است . آقاى پرويز 
آقاى  وآقاى  اصلى  بازرس  به سمت  ملى0557997399  به شماره  شمسى 
محسن خواجهء جشوقانى به شماره ملى5659623247 به سمت بازرس على 

البدل به مدت يك سال مالى انتخاب شدند 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154297)

آگهى تغييرات شركت تعاونى فوالد گستران آيريك به شماره ثبت 444263 
و شناسه ملى 10260656940 به استناد صورت جلسه مجمع عمومى فوق 
, 962 مورخ 02   15 , العاده مورخ 1396,09,25 و مجوز شماره 321317 
, 1396 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان تهران تصميمات   11 ,
ذيل اتخاذ شد : محل شركت از آدرس قبلى به استان اصفهان - شهرستان 
آبادى- شهيدتقى  اصفهان-توحيد-كوچه  شهر   - مركزى  بخش   - اصفهان 
خيابان توحيد-پالك 0 - مجتمع تجارى و ادارى ميالد - طبقه چهارم - واحد 9 
، كدپستى 8173845783 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154298)

آگهى تغييرات موسسه عدالت گستر سخا به شماره ثبت 33420 و شناسه 
ملى 14003906361 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1396,07,01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت در واحد ثبتى تهران 
استاد  شهيد  مدرس-خيابان  تير-بزرگراه  تهران-هفت  شهر   : آدرس  به 
مطهرى-پالك 258-طبقه زير زمين-كد پستى 1588864419 تغيير يافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154299)

آگهى تغييرات شركت استوار دژ خاك بهشت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 508621 و شناسه ملى 14006592623 به استناد صورتجلسه مجمع 
آقاى   - : اتخاذ شد  العاده مورخ 1396,03,27 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
از  ريال   900  000 مبلغ  دريافت  با  ك.م0386535231  بختيارى  عباس 
صندوق شركت معادل كليه سهم الشركه خود از رديف شركاء شركت خارج 
با دريافت  نوروزى ك.م4011735231  آقاى محمد صابر سمائى  گرديد - 
از  مبلغ 000 100 ريال از صندوق شركت معادل كليه سهم الشركه خود 
رديف شركاء شركت خارج گرديد درنتيجه سرمايه شركت از مبلغ 000 000 
2 ريال به مبلغ 000 000 1 ريال كاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گرديد. -ليست صاحبان سهم الشركه پس از خروج شريك و كاهش سرمايه: 
ريال   500  000 مبلغ  داراى  ك.م0453465005  خداوردى  نويد  آقاى   -
سهم الشركه - خانم مهسا حسنيه فراهانى ك.م0078769485داراى مبلغ 

000 500 ريال سهم الشركه 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (154300)


