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آگهى مفقودى
كارت دانشــجوئى اينجانب شقايق درزاده به شماره دانشــجوئى 924000770 رشته مهندسى منابع 
طبيعى محيط زيســت مقطع كارشناسى دانشگاه پيام نورچابهار مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط ميباشد.

چابهار

مدرك فارغ التحصيلى كاردانى پيوسته كيوان روشنى ف حسن ش ش 11810 صادره شميران متولد 
1363 شــماره سريال 0369525 رشته ســاختمان مربوه به واحد دانشگاهى تربت حيدريه مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود آن را به دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه تحويل دهد./

نوبت سوم سارى
 

بدينوسيله به اطالع ميرساند كه گواهى پايان كار ساختمان بشماره 10/7266 مورخ 1380/05/08 
صادره از شــهردارى مشهد در رابطه با ششــدانگ يك باب خانه پالك ثبتى 23469 فرعى از 20993 فرعى 
از 24 از 175 اصلى بخش ده مشهد داراى كد نوسازى 10/4/166/22/1 مستقل به اينجانب عباس على 

نورانى جشن آباد مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.بندرعباس

كليه مدارك اعم از برگ ســبز، برگ كمپانى و الشــه سند سوارى پايد مدل 1382 رنگ يشمى متاليك 
بشماره پالك ايران42- 755 ن 92 بشماره موتور 00604146  وشماره شاسى S1412282155803 بنام 
محمد اصغرى باغخيراتى فرزند حسين ش ش 490 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كارت هوشــمند راننده بشــماره 2141079 بنام آقاى ســيد امير جعفرى فرزند سيدهاشــم شــماره 
شناسنامه  2116 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

اصل ســند كمپانى سوارى پيكان مدل 1364 رنگ كرم روغنى به شماره شهربانى 388س76- ايران 
63 و شماره موتور 1416400437 و شماره شاسى 17242487 به نام مالك امان اله دهقانيان مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است. شيراز

اصل ســند و برگ ســبز پژو 405 مدل 1396 رنگ سفيد به شماره شــهربانى 665ه22- ايران 83 و 
شــماره موتور 164B0127708 و شــماره شاسى HK617688 بنام على شايان گل برنجى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شيراز

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سوارى پژو 206tu5 مدل 95 به شماره انتظامى 526ق27 ايران 77 و به 
شماره موتور 163B0229190 و به شماره شاسى NAAP13FE8GJ850911 به نام محسن افشون مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

چون اينجانبان محمد ديوان زاده و محمد بحرى (زنده) و محمد شيخى پور مالكان مينى بوس كروز به رنگ 
ســفيد روغنى مدل 1384 و شماره انتظامى 578ع21- ايران 63 و شماره موتور 37912004225790 و 
شــماره شاسى 37901783903489 بعلت فقدان سند تقاضاى المثنى نموده ايم لذا چنانكه كسى ادعائى 
دارد ظرف مدت 15 روز از نشــر آگهى به دفتر فروش ايران خودرو ديزل در تهران جاده ســاوه كيلومتر 8 

مراجعه نمايد. شيراز

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانــدگان مجهول المكان 1- علــى اكبر مصطفى 
خانزادى فرزند غالمحسين 2- قاسم مصطفى خانزادى

خواهان آقاى محمد على اكبرى دادخواستى به طرفيت خواندگان 1- على اكبر مصطفى خانزادى و غيره به 
خواسته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982210200771 
شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/19 
ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. م 

الف/1476
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى آيدين رشمه 
بدينوســيله به شما ابالغ مى گردد : آقاى سيد رضا موسوى فرزند - دادخواستى بطرفيت شما دائر بر 
مطالبه وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند به كالسه 960154 ثبت و 
تحت رســيدگى اســت بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى 
به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شــعبه حاضر شــويد ضمن اعالم 
آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد. م الف/1480
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

آگهى احضار خوانده آقاى محمد مهدى شيبانى نژاد 
بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد : آقاى جعفر نايبى فرزند - دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه 
وجه مطرح نموده كه پس از ارجاع در حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند به كالســه 960792 ثبت و تحت 
رسيدگى است بنا بر اعالم و در خواست شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد به ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد 
خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد 

آمد. م الف/1479
 رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف دماوند

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواســت)- دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواست شماره 961692 در پرونده كالسه فوق براى آقاى محمد ايزديان و خانم فريبا شمس به اتهام 
مشــاركت در سرقت اموال تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى 
بــراى مورخه 1397/2/16 ســاعت 10/00 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهــول المكان بودن و عدم 
دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى 

است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/1477
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى احضار متهم
(مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواســت)- دادگاه عمومى و انقالب شهرســتان دماوند به موجب 
كيفرخواست شماره 961693 در پرونده كالسه فوق براى اكبر رحيمى به اتهام خيانت در امانت تقاضاى كيفر 
نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/2/17 ساعت 10/00 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 174 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/1478
 (مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى 
تجديدنظــر خواه آقاى / خانم امير نجفى و غيره دادخواســت تجديدنظــر خواهى به طرفيت تجديدنظر 
خوانده آقاى / خانم حسين فاضلى ، فاطمه فاضلى ، خديجه فاضلى ، اشرف فاضلى ، سبزعلى رضايى ، زلفعلى 
رضايى ، مرمر رضايى ، گلپر رضايى نســبت به دادنامه شــماره 960793 در پرونده كالسه 960583 شعبه 
دوم حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجديدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد 
در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد 

شد. م الف/1481
 منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:96/6-1160 - وقت رسيدگى: وقت رسيدگى - روز 97/2/17 ساعت 9 صبح حوزه 
2 ، خواهان: شركت تعاونى روستايى انقالب با وكالت اشرف فكور ، خوانده: زهرا رزوان ، زيور كربندى، رضا 
گلشن حسنى ، خواسته: مطالبه– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت 

تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. م الف/20047
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:96/6-1161 - وقت رسيدگى: وقت رسيدگى - روز 97/2/17 ساعت 9/10 صبح 
حوزه 2 ، خواهان: شركت تعاونى روستايى انقالب با وكالت اشرف فكور ، خوانده: فرزانه سيفى ، رضا همتى ، 
خواسته: مطالبه– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت تبادل لوايح در 

شعبه حضور يابيد خواهد بود. م الف/20048
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:96/6-1165 - وقت رسيدگى: وقت رسيدگى - روز 97/2/17 ساعت 10/00 حوزه 
2 ، خواهان: شــركت تعاونى روســتايى انقالب شــهريار (اشرف فكور ســيار) ، خوانده: راحله محمودى ، رضا 
رستگار ، خواسته: مطالبه– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت 
خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت 

تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. م الف/20049
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالســه پرونده:96/6-1164 - وقت رسيدگى: وقت رسيدگى - روز 97/2/17 ساعت 9/30 صبح 
حوزه 2 ، خواهان: شــركت تعاونى روســتايى انقالب با وكالت اشــرف فكور ، خوانده: تقى افتخارى ، مرتضى 
افتخارى ، خواسته: مطالبه– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواســت 
خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن جهت 

تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود. م الف/20050
دبير حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
مرجع رسيدگى حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها :شركت تعاونى 
روســتايى انقالب شــهريار با مديرعاملى بهزاد درخشــان نيا با وكالت فكور– خوانده/ خواندگان:  1- مجيد 
خوشــدل 2- طاهره قاســمى - خواسته مطالبه وجه - گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات 
پرونده و جرى تشــريفات قانونى قاضى شــورا بررسى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح 
ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى شــركت تعاونى روستايى انقالب 
شهريار با مديرعاملى بهزاد درخشان با وكالت فكور بطرفيت 1- مجيد خوشدل 2- طاهره قاسمى به خواسته 
مطالبه مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 574756 در عهده بانك سپه شعبه - بانضمام 
خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى ان شورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك/ چك ها در يد خواهان و صدور 
گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشتغال ذمه خوانده/ 
خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده/ خواندگان حسب 
درخواســت خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت رســيدگى از 
طريق نشــرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديده و دليلى مدلول 
بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شــورا با اســتصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى 
و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از 
ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 
519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور 
چك حكم به محكوميت خوانده / تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ چك يكصد و پنجاه هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت 
وصــول آن در حــق خواهان صادر و اعالم مــى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20روز قابل واخواهى در همين 
حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار ميباشد 

م الف/20045
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: رضا آخوندى پور مجهول المكان، مشخصات محكوم له: على كافى زاده به نشانى 
درب اصفهان ك ابوالفضل 36 پ13 ، محكوم به: به موجب راى غيابى شماره 455 تاريخ 96/6/26 حوزه 12 
شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 11/800/000 ريال بابت اصل خواسته (7 فقره چك 
به شــماره هاى 149871 و 750و748و956و867و961 به تاريخ هاى 79/9/15 و 80/4/1 و 80/4/1 
و 80/4/1 و 80/4/1 و 79/8/1 و 79/5/24 عهده بانك تجارت)و مبلغ 109/500 تومان بابت خسارات 
دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد و چك ديگر از تاريخ 96/4/13 لغايت اجراى 
حكم در حق خواهان و اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرســى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى حوزه 12 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: سيد ابوالفضل سيدى تبار مجهول المكان، مشخصات محكوم له: على كافى زاده 
به نشانى درب اصفهان ك ابوالفضل 36 پ13 ، محكوم به: به موجب راى غيابى شماره 428 تاريخ 96/6/26 
حوزه 12 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه 
قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك 
شــماره 303596-90/4/1 بانك سپه) مبلغ 53/000 تومان بابت خســارات دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم در حق خواهان و اعمال تبصــره 2 ماده 306 قانون آيين 
دادرســى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و 

اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى حوزه 12 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: رحمت اله كوچى مجهول المكان، مشخصات محكوم له: على كافى زاده به نشانى 
درب اصفهان ك ابوالفضل 36 پ13 ، محكوم به: به موجب راى غيابى شماره 430 تاريخ 96/6/26 حوزه 12 
شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 12/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك شماره 
هــاى 988553-80/12/2 به مبلغ 2/000/000 ريــال و 550048-82/4/1 به مبلغ 10/000/000 
ريال عهده بانك ملت) و مبلغ 38/500 تومان بابت خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه چك 
از تاريخ سررســيد و چك ديگر از تاريخ 96/4/13 لغايت اجراى حكم در حق خواهان و اعمال تبصره 2 ماده 
306 قانون آيين دادرسى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى 
كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا 

تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى حوزه 12 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: رحيم فهيم نام مجهول المكان، مشخصات محكوم له: على كافى زاده به نشانى 
درب اصفهان ك ابوالفضل 36 پ13 ، محكوم به: به موجب راى غيابى شماره 358 تاريخ 96/5/29 حوزه 12 
شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك شماره 
هــاى 385991-80/11/15 و 385990-80/11/15 بانــك ملى) و پرداخت مبلغ 34/500 تومان بابت 
خســارات دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم در حق خواهان 
و اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن 
ميســر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى حوزه 12 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و مفاد دادخواست
بدين وســيله به آقاى حاج عباس احمديان فرزند على آقا ابالغ ميگردد دادخواستى از سوى آقاى سيد 
حســين حبيبيان فيلى فرزند ســيد محمد به طرفيت شما به خواســته صدور حكم بر تنفيذ بيع نامه و اثبات 
مالكيت تحت شــماره بايگانى 960728 شــعبه دوم حقوقى كاشــان ثبت و براى روز 1397/01/28 ساعت 
11 صبح وقت رســيدگى تعيين شــده و به علت مجهول المكان بودن شما و دستور دادگاه به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرســى مراتب يك نوبت متوالى در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميگردد تا خوانده جهت 
دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم و اعالم نشــانى كامل و دقيق خود به اين دفتر مراجعه و در وقت 
مقرر باال در شعبه دوم حقوقى كاشان جهت رسيدگى حاضر گردد و اال در صورت عدم حضور تصميم قانونى 

اتخاذ خواهد گرديد.
مدير دفتر شعبه دوم حقوقى كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حميد باقرى بشــماره شناســنامه 8550 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 960803 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى محمود 
باقرى به شماره شناسنامه 13 در تاريخ 1396/9/14 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى حميد باقرى فرزند محمود به ش ش 8550 صادره از تهران پسر متوفى 2- 
خانم صغرى باقرى فرزند محمود به ش ش 175 صادره از دماوند دختر متوفى 3- خانم فاطمه معلمى فرزند 
رحمت به ش ش 10 صادره از دماوند 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/5016
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى نايبى بشماره شناسنامه 14500 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 960802 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان آقاى 
محمدرضا نايبى به شــماره شناســنامه 2823 در تاريخ 1396/11/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفتــه و ورثــه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى مهدى نايبى فرزند محمدرضــا به ش ش 14500 صادره 
از تهران پســر متوفى 2- آقاى اكبر نايبى فرزند محمدرضا به ش ش 10271 صادره از تهران پســر متوفى 
3- خانم زهرا نايبى فرزند محمدرضا به ش م 0011683724 صادره از تهران دختر متوفى 4- خانم مليحه 
قصابهاى كليارى فرزند ســيف اله به ش ش 8278 صادره از تهران همســر 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/5015
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى / خانم غانم صيداوى اصل خلفى فعال مجهول المكان ابالغ ميشــود كه آقاى رحمت 
اله حق پرور دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال به طرفيت شما به شوراى حل اختالف 
شــماره 3 ياســوج ارائه و به كالســه 961023 ثبت و براى روز شــنبه مورخ 97/2/1 ســاعت 9 صبح وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محلى درج مى گردد تا شما به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى بتوانيد قبل از رسيدگى به دفتر اين شورا در ياسوج مراجعه و با ارائه 
آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر 
شــويد در صورت عدم حضور غيابا رســيدگى به عمل خواهد آمد آگهى بعدى در صورت نياز فقط يك نوبت 

خواهد بود.
دبير شوراى حل اختالف شعبه 3 ياسوج

دادنامه
 9409982210200951-  9409982210200952 هــا:  پرونــده  شــماره 
-9409982210200954-9409982210200953- شــماره بايگانى شعبه: 940998- 940997- 
و9409982210200951   9409982210200952 كالســه  هــاى  پرونــده   -940999  -941000
و9409982210200954و 9409982210200953 شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى 
شهرســتان دماوند تصميم نهايى شــماره 9609972210200835- خواهان ها: 1- آقاى على شهسوارى 
اميرى فرزند غالم رضا با وكالت خانم مريم رزاق زاده فرزند حسين بابا به نشانى گيالوند بلوار شهيد بهشتى 
زنبــق 7 پــالك 2 زنگ 2-  2- آقاى على شهســوارى اميرى فرزند غالمرضا 3- آقاى على شهســوارى اميرى 
فرزنــد غالم رضا 4- آقاى على شهســوارى اميرى فرزند غالم رضا همگى به نشــانى تهــران خ دربند پ 96 
واحد 3- خواندگان: 1- ثبت اســناد 2- ثبت اســناد 3- اداره ثبت اســناد همگى به نشــانى گيالوند بلوار 
شــهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند 4- آقاى مهدى كاتوزيان 5- خانم كبرى 
دلشاد 6- خانم هما شاهرودى 7- آقاى مجتبى اوحدى همگى به نشانى مجهول المكان 8- اداره ثبت اسناد 
به نشانى گيالوند – بلوار شهيد بهشتى ، جنب سينما پرستو ، خواسته ها:1- دستور موقت 2- ابطال نظريه 
كميســيون ماده 2 -3- ابطال ســند رسمى (موضوع سند ملك اســت) 4- ابطال سند رسمى (موضوع سند 
ملك است) 5- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) 6- ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) 
7- ابطال نظريه كميســيون ماده 2 – 8- ابطال نظريه كميســيون ماده 2 -9- ابطال نظريه كميسيون ماده 2 
(راى دادگاه) در خصوص دادخواســت تقديمى آقاى على شهســوارى اميرى بطرفيت آقاى مهدى كاتوزيان و 
اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان دماوند بخواســته درخواست صدور حكم مبنى بر ابطال راى كميسيون 
ماده 147 اصالحى از اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان دماوند و سپس ابطال سند صادره با اين توضيح 
كه خواهان ها اظهار داشــته اند مالك دو دانگ از ششدانگ يك قطعه زمين داراى پالك ثبتى 498 فرعى از 
56 اصلى مشاء مى باشند كه آقاى مهدى كاتوزيان عليرغم وجود مالكيت مشاعى اينجانب مبادرت به تصرف 
و طرح موضوع در كميسيون ماده 147 اصالحى قانون ثبت و اخذ سند مالكيت به شماره 3877 فرعى مفروز 
از 498 فرعى از 56 اصلى واقع در مشــاء نموده اند و نظر به اينكه هيچ گونه تقســيم نامه فى مابين مالكين 
مشاعى وجود ندارد فلذا خواسته به شرح صدرالبيان مطرح نموده اند آقاى على شهسوارى اميرى دادخواستى 
بطرفيت آقاى مجتبى اوحدى و اداره ثبت اسناد وامالك دماوند بخواسته ابطال راى ابطال راى كميسيون ماده 
147 اصالحى قانون ثبت صادره از اداره ثبت اســناد و امالك دماوند و ابطال ســند مطرح و اظهار داشته اند 
مالك دو دانگ مشاع از پالك 498 فرعى از 56 اصلى واقع در مشاء مى باشند عليرغم وجود مالكيت مشاعى 
خوانده اقدام به تصرف و سپس طرح موضوع كميسيون ماده 147 اصالحى قانون ثبت و اخذ آراء متعدد از 
كميســيون مربوط به شــماره هاى 11796 و 11794 و 11793 و 11798 و 11799 و 11800 و ســپس 
اخذ ســند مالكيت به ترتيب به شــماره هاى 5002 و5004و5005و5006و5007و5008 فرعى مفروز از 
498 فرعى از 56 اصلى نموده اند فلذا خواسته به شرح صدرالبيان را مطرح نموده اند خواهان دادخواستى 
بطرفيت خانم ها شاهرودى و اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دماوند بخواسته درخواست صدور حكم به 
ابطال راى كميسيون ماده 147 صادره از اداره ثبت اسناد و امالك دماوند و سپس ابطال سند صادره مطرح و 
اظهار داشته اند مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين پالك ثبتى 498 فرعى از 56 اصلى واقع 
در مشــاء مى باشــند عليرغم وجود مالكيت مشاعى خانم هما شاهرودى مبادرت به تصرف و متعاقبا اخذ سند 
مالكيت تحت پالك 5535 فرعى مفروز از 498 فرعى از 56 اصلى نموده اند فلذا خواسته به شرح صدرالبيان 
را مطرح نموده اند آقاى على شهســوارى اميرى دادخواســتى بطرفيت خانم كبرى دلشاد و اداره ثبت اسناد و 
امالك دماوند بخواســته درخواست صدور حكم مبنى بر ابطال راى كميسيون ماده 147 صادره از اداره ثبت 
اسناد و امالك دماوند و سپس ابطال سند صادره درخواست نموده اند. با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته 
اند مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك 498 فرعى از 56 اصلى مى باشند عليرغم وجود مالكيت مشاعى 
مبادرت به تصرف و ســپس طرح موضوع در كميســيون ماده 147 اصالح نموده كه منجر به صدور سند پالك 
3878 فرعى مفروز از 498 فرعى از 56 اصلى واقع در مشــاء نموده اند فلذا خواســته به شرح صدرالبيان 
را مطرح نموده اند دادگاه با التفات به مســتندات و مدارك ارائه شــده و نظر به پاسخ استعالم ثبتى و نظر به 
تخصصى بودن موضوع و اينكه اتخاذ تصميم در ماهيت منوط به جلب نظر كارشــناس و متخصص مى باشــد 
قــرار ارجاع امر به كارشــناس صادر تا كارشــناس منتخب با مطابقت و پياده نمودن پــالك 498 فرعى از 56 
اصلى با ترســيم كروكى و مساحى اعالم نظر نمايند هر يك از خواندگان از ملك شخص و اشخاص درخواست 
سند مالكيت مفروزى نموده اند آيا ملكى جهت خواهان باقى مانده است يا كل پالك 498 فرعى از 56 اصلى 
منجر به صدور آراء هيات و اخذ سند مالكيت شده است يا خير؟ كه كارشناس منتخب اظهار داشته اند مطابق 
مستندات ثبتى پالك هاى 3877 و 3878 و 5002 و 5004و 5005 و5006 و5007 و 5008 فرعى از 56 
اصلى از سهم آقاى هوشنگ آشتيانى و پالك 5535 فرعى  از سهم آقاى فضل اهللا اسدى در اجراى ماده 147 
از سهم نامبردگان در پالك 498 فرعى خارج گرديده است كارشناسان اداره ثبت در پرونده هاى ماده 147 
اصالحى به صراحت اعالم داشــته اند كه فروشنده بيش از سهم مشاعى خود به خريدار واگذار ننموده پس 
از درخواست افراز خواهان در سال 1388 و پس از صدور اسناد مالكيت ذكر شده براى دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالك 498 فرعى از 56 اصلى تقديم گرديده كارشناسان اداره ثبت پس از حضور در محل متنازع 
فيه اعالم نمودند كه به علت اينكه متقاضى فعلى قادر به معرض ششدانگ پالك نبوده و صدور باقيمانده نيز 
معلوم نمى باشــد و متقاضى نيز تصرفاتى در محل ندارد لذا راى عدم افراز توســط اداره ثبت صادر گرديده 
پالك 498 فرعى از 56 اصلى داراى حدود اربعه حدى به حدى و فاقد مساحت بوده و نقشه ثبتى ششدانگ 
در پرونده ثبتى مشاهده نگرديد و مطابق مستندات ثبتى مقدار باقيمانده پالك فوق الذكر مشخص نمى باشد 
با معاينه محل پالك هاى مورد ترافع مشاهده گرديد كه عليرغم اينكه در سند مالكيت رسمى پالك 498 فرعى 
حد جنوبى به آبريز كوه الرك حدود گرديده و ليكن جانمايى اغلب پالك هاى مورد نزاع با حد فوق در طبيعت 
مطابقت نداشته و در دامنه كوه واقع گرديده اند همچنين پالك هاى 5002 الى 5008 فرعى با توضيحات بند 
ج در ماده 147 و محصور به شجر مغايرت داشته و با عنايت به اينكه پالك 498 فرعى داراى مجاورت با اراضى 
منابع طبيعى بوده و ليكن استعالمى از اداره فوق از پرونده ماده 147 پالك هاى مورد نزاع مشاهده نگرديد 
لذا با توجه به موارد ذكر شده به اداره منابع طبيعى شهرستان دماوند مراجعه و توسط قسمت مهندسى اداره 
منابع طبيعى مرز اراضى ملى در نقشه قطعات تفكيكى با توجه به مختصات Utm برداشت شده يا پياده و در 
نهايت مشــخص گرديد كه تعداد زيادى از پالك هاى متنازع فيه در محدوده اراضى ملى واقع گرديده كه در 
وضعيت نهايى پالك هاى متنازع فيه با توجه به مرز جداكننده اراضى ملى با مستثنيات كه توسط اداره منابع 
طبيعى در نقشــه ترســمى گرديده پالك هاى 5002 و5004و 5005 و5006 و5007 و 5008 فرعى از 56 
اصلــى بــه طول كامل در اراضى ملــى واقع گرديده و در محدوده پالك 498 فرعــى از 56 اصلى مورد ادعاى 
خواهان نمى باشــند قســمتى از پالك 3877 فرعى  به مســاحت 335/83 مترمربع جزء پالك 498 فرعى از 
56 اصلــى بوده و ما بقى ملك به مســاحت 997/79 مترمربع در اراضى ملــى قرار دارد پالك 5535 به طور 
كامل جزء پالك 498 فرعى از 56 اصلى قرار دارد دادگاه با التفات به اينكه اعتراضى به نظريه كارشناســى 
به عمل نيامده و نظريه جامع و مانع و قابل اجابت اســت و صرفنظر از اينكه حســب نظريه كارشــناس رسمى 
دادگســترى تعداد زيادى از پالك هاى از پالك 498 فرعى از 56 اصلى مفروز و مجزى شــده و بعبارت ديگر 
از مالكيت مالكين مشاعى ديگر كسر شده است و نظر به اينكه هر گونه تصرفات در ملك مشاعى مى بايست 
با اذن ساير شركاء صورت پذيرد و دليلى بر توافق و تقسيم بصورت عادى يا عملى فى مابين مالكين مشاعى 
ابراز نگرديده است و آراء حل اختالف ماده 147 اصالحى قانون ثبت و متعاقا اسناد مالكيت مفروزى اصدار بر 
خالف ضوابط و مقررات امره قانونى اصدار يافته دعوى خواهان ثابت و وارد تشخيص و مستندا به ماده 198 
قانون آئين دادرســى مدنى و مواد 574 و 581 قانون مدنى حكم به ابطال ســند مالكيت پالك هاى ثبتى به 
شماره هاى 5002 و 5004و 5005 و5006 و5007 و 5008 و 5535 و 3877 و 3878 فروعات مفروز از 
498 فرعى از 56 اصلى و ابطال آراء هيات حل اختالف منجر به صدور سند مفروزى به شرح صدرالبيان صادر 
و اعالم مى نمايد بديهى اســت راى راى صادر نظر به ابطال آراء هيات حل اختالف و ابطال اســناد مفروزى مى 
باشد و مشمول اسناد انتقالى تنظيمى متعاقب صدور اسناد مالكيت نمى باشد راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز قابل واخواهى در اين دادگاه پس از انقضا آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشند. م الف/1474
رئيس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم مهرى شعبانيان فرزند محمد حسين داراى شناسنامه 1816932671 به شرح كالسه 869/2/96 
ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه شعبانيان فرزند محمد حسين 
به شناســنامه 1500 در تاريخ 94/10/15 در اقامتگاه موقت خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت 
به: 1- شــهناز شــعبانيان ش ش 1207 خواهر متوفى 2- مهرى شــعبانيان ش ش 1816932671 خواهر متوفى 
3- كفايت شعبانيان ش ش 1818899371 خواهر متوفى 4- ثريا شعبانيان ش ش 1818998211 خواهر متوفى 
5- فريبا شعبانيان ش ش 1819075605 خواهر متوفى 6- آذر شعبانيان ش ش 1819122239 خواهر متوفى 
7- رباب شعبانيان ش ش 1819179737 خواهر متوفى و الغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1/1034
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: فرهاد سندك زئى فرزند اسمعيل به نشانى سيستان و بلوچستان چاه بهار 
روستاى كمب للو ترانس ورزيرى كوچه مسجد ابوبكر صديق روبروى سوپر ماركت عليرضا ، مشخصات محكوم عليه/ 
محكوم عليهم: كوروش آهوران مجهول المكان ، محكوم به: مطالبه طلب ، بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به 
پرونده شماره 9609985457200228 و شماره دادنامه مربوطه 9609975457200355 محكوم عليه (كوروش 
اهوران) محكوم اســت به تخليه ملك مورد اجاره و پرداخت مبلغ بيســت و هشــت ميليون ريال بابت اجور معوقه و 
پرداخت مبلغ يك ميليون و چهارصد و چهل و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان و پرداخت نيم عشر 
دولتى قابل محاسبه در اجراى احكام مدنى دادگسترى چابهار . محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف 

ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/774
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى امين جاويد فرزند ملنگ
خواهان آقاى نظر نارويى فرزند سعيد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى امين جاويد فرزند ملنگ به خواسته 
الزام به تنظيم ســند رســمى يك دستگاه خودرو سوارى پرايد به شماره پالك ايران 95-26ل316 مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9609985443200535 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك ثبت و 
وقت رسيدگى جهت استماع شهادت شهود مورخ 1397/2/19 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور 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 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/248
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم عبدالرحمان ثالث عيار فرزند عيد محمد
خواهــان آقاى نظر نارويى فرزند ســعيد دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى عبدالرحمــان ثالث عيار فرزند 
عيدمحمد به خواســته الزام به تنظيم ســند خودرو پرايد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع وبه شــماره پرونده كالســه 
9609985443200535 شــعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/2/19 
ساعت 09/00 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 شورا 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/247
مسئول دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان زهك

آگهى وقت رسيدگى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 92 به آقاى على 
درويشى فرزند - كه در پرونده كالسه 9509988323801078 به اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى و تهديد و افترا تحت 
تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه مارالذكر جهت پاسخگويى به اتهام خويش 

حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/1455
داديار شعبه شانزدهم دادسراى عمومى و انقالب اسالمى كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى 
در اجــراى مــاده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى وانقالب در امور كيفرى مصــوب 92 به آقاى 
شــهاب محبى فرزند فيض اله كه در پرونده كالســه 9609988323800150 به اتهام قدرت نمايى با ســالح گرم 
و حمل و نگهدارى ســالح غيرمجاز تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 
مارالذكر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م 

الف/1454
داديار شعبه شانزدهم دادسراى عمومى و انقالب اسالمى كرمانشاه

متن آگهى ابالغ دادنامه
پيرو آگهى هاى قبلى در پرونده كالســه بايگانى 962159 شــعبه 113 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضائى زندان 
مركزى كرمانشــاه به متهم آقاى سهراب صيدى ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شــماره 9609978313603033 
مورخه 96/12/15 اين دادگاه بابت اتهام مشاركت در سرقت عالوه بر رد مال به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه 
شــالق و بابت اتهام شــروع به سرقت به تحمل دو سال حبس تعزيرى محكوم گرديده است راى صادره غيابى و ظرف 
مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ظرف مدت بيســت روز پس از انقضاى واخواهى قابل 

تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه مى باشد. م الف/4645
(مدير دفتر شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه (113 جزايى سابق

متن آگهى ابالغ دادنامه
پيرو آگهى هاى قبلى در پرونده كالســه بايگانى 962139 شــعبه 113 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضائى زندان 
مركزى كرمانشــاه به متهم آقاى يونس كارمنــد ابالغ مى گردد به موجب دادنامه شــماره 9609978313603053 
مورخه 96/12/17 اين دادگاه بابت اتهام مشاركت در سرقت عالوه بر رد مال به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه 
شــالق تعزيرى محكوم گرديده اســت راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شــعبه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضاى واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان كرمانشاه 

مى باشد. 
(مدير دفتر شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى احضار متهم
مجتمع دادگاههاى جزايى شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواست شــماره 9610438315110278 در 
پرونده كالســه 95099883322500544 براى حامد ســرابى فرزند رســول ثبت و وقت رســيدگى براى مورخه 
1397/1/28 ساعت نه و سى دقيقه صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به 
متهم در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت در 
جرايد كثيراالنتشار منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى به دادگاه (شعبه 113 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى 
زندان مركزى كرمانشاه) مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/4646
(متصدى امور دفترى شعبه 113 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (113 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب سال 1392 
آقــاى ابوبكر باب الدينى در پرونده كالســه 9309988436901889 به اتهام قاچاق 316 بطرى مشــروبات الكلى 
خارجى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/2/9 ساعت 10 صبح با در دست 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/4638
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم شهريار ويسى فرزند نريمان
خواهان آقاى / خانم – دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم – به خواســته -  مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9509988328601417 شــعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/2/19 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 
قانون ائين دادرسى كيفرى 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 دادگاه 

حاضر گردد. م الف/4640
 متصدى امور دفترى شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه به محكوم عليه مجهول المكان 
در پرونــده كالســه 9609988311200308 بــا شــماره بايگانــى 960321 بــر اســاس دادنامه شــماره 
9609978311200578 صادره از شــعبه دوازدهم دادگاه حقوقى كرمانشــاه محكوم عليه به نام آقاى ابراهيم 
مرادى فرزند صالح محكوم اســت به پرداخت 1/100/000000 ريال به عنوان اصل خواســته و 36/750/000 
ريال به عنوان هزينه دادرسى و 27/000/000 ريال به عنوان حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير 
تاديه وجه محكوم به از تاريخ 1396/4/10 تا زمان تاديه آن با توجه به شاخص نرخ تورم بانك مركزى جملگى در 
حق محكوم له به نام آقاى بهزاد بابائى فرزند محمد على و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت مفاد اين 
اجرائيه در اجراى ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت منتشــر محكوم  عليه مكلف اســت ظرف مدت ده روز 
نسبت به پرداخت محكوم به يا معرفى اموال خود اقدام نمايد در غير اين صورت نيم عشر دولتى از وى اخذ خواهد 

شد ساير اقدامات اجرايى نيز تا زمان اعالم آدرس از ناحيه محكوم عليه ابالغ نخواهد شد.
 مدير دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقى كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم خواهان / شاكى 
نوذر خسروى ، خوانده / متهم بهروز كهراريان ، بهروز آرام بنياد ، تيمور مرزبانى ، صديقه اشجارى ، خواسته/ 
اتهام: مطالبه خسارت دادرسى – الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609988310900719 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/2/24 ســاعت 9/30 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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. م الف/11915
 منشى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

دادنامه
مرجع رسيدگى: حوزه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان ها: شركت تعاونى انقالب 
شــهريار با مديريت بهزاد درخشــان با وكالت اشرف فكور سيار ، خوانده / خواندگان: 1- ابراهيم شاه حسينى 2- 
طاهره عبدى ، خواسته: مطالبه ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و انجام گردشكار آن 
توســط اعضاى شــوراى حل اختالف و جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم 
رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى شركت تعاونى روستايى 
انقالب شهريار با مديريت بهزاد درخشان با وكالت فكور سيار بطرفيت 1- ابراهيم شاه حسينى 2- طاهره عبدى به 
خواسته مطالبه مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 395251 در عهده بانك رفاه شعبه شهريار 
به انضمام خسارات وارده در خصوص خوانده رديف اول با توجه به مدارك ارائه شده ادعا توجه خوانده رديف اول 
نميباشد به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى انقالب در امور مدنى نسبت به خوانده 
رديف اول قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد و در خصوص رديف دوم با توجه به عرضحال تسليم و مستندات 
پرونده و مالحظه نظريه مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا نظر به اينكه 
وجود اصل چك درد يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از استقرار دين به ميزان 
خواسته و اشتغال ذمه خوانده رديف دوم و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده رديف دوم حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت 
رســيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار ابالغ گرديده ليكن در جلسه شورا حاضر نگرديده و دليلى 
مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى 
و مســتندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشــه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 
9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتندا به مواد 310و313 قانون تجــارت و مواد 198و519 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم 
به محكوميت خوانده رديف دوم به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ صدو ســى و دو 
هزار تومان بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل 
طبــق تعرفــه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه 
و ســپس ظرف 20 روز نســبت به هر دو طرف دعوا قابل تجديدنظر در محاكم محترم عمومى حقوقى دادگســترى 

شهرستان شهريار مى باشد. 
قاضى حوزه نهم شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى فقدان سند مالكيت پالك باقيمانده 794 بخش هفت بوشهر شهرستان ديلم
آقاى عباس تركزاده با تسليم دو برگ استشهاديه گواهى شده از دفترخانه 78 ديلم مدعى است كه يك جلد 
سند مالكيت پالك 794 باقيمانده واقع در ديلم بخش هفت بوشهر كه در صفحه 37 دفتر 48 ذيل شماره 6161 
بنام وى صادر و تسليم گرديده و به علت جابجايى مفقود شده و درخواست صدور المثنى سند مالكيت را نموده لذا 
مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اعالم ميشود كه هركس نسبت به مالك مورد 
آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهى به اداره ثبت 
اسناد و امالك ديلم مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســد و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند طبق مقررات صادر و 
به متقاضى تســليم خواهد شد ضمناً كل شش دانگ هم اكنون برابر نامه 900181- 92/2/25 دادستانى ديلم 
در قبال دويست ميليون ريال و برابر نامه 930449-93/4/16 شعبه اول دادگاه عمومى ديلم در قبال دويست 
ميليون ريال و برابر نامه 920251-94/3/6 مازاد بر بازداشت آن در قبال 1/200/000/000 ريال در توقيف 

ميباشد. تاريخ انتشار آگهى: 96/12/22
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ديلم

آگهى دعوت افراز ملك مشاع
احترامــاً نظر باينكه خانم اشــرف قناد اصالتاً و وكالتــاً از طرف آقاى غالمرضا قناد برابــر وكالتنامه 37875-

96/5/25 دفترخانه دو سمنان از مالكين مشاعى برابر وارده 96/6/11-8371-1396 درخواست افراز سهمى 
خود از پالك باقيمانده 7128 بخش 1 سمنان را نموده و بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ساير مالكين مشاعى كه عبارتند 
از ورثه خانم فاطمه قناد الف: خانمها عشرت و كشور همگى قناد و ب: خانم هاجر ابراهيميان ج- آقاى محمد اسماعيل 
تشــرفى 2- ورثــه صغرى قناد كه عبارتند از الف آقايــان عبداله – فتح اله – نصراله وخانم ها منيره و منور همگى 
نيكفــر و ب: ســلطان و بلبل همگى قناد 3- بتول قناد 4- ورثه عبدالحســين قناد كه برابــر انحصار وراثت 404-

62/9/17 عبارتند از الف سكينه دامغانيان ب خانمها فاطمه – اشرف – زرين – (زرى) و آقايان محمدرضا – عليرضا 
– غالمرضا – مجيدرضا- حميدرضا – همگى قناد و ج- آقاى على فرخ نيا و يا وراث نامبردگان را از طريق درج در آگهى 
روزنامه نموده است لذا بدينوسيله از كليه مالكين مشاعى و اشخاصيكه بهرنحو در پالك مزبور ذينفع ميباشند دعوت 
بعمل آمده در مورخ ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 97/1/29 در محل اداره ثبت سمنان به آدرس شهرك تعاون 
بلوار مدرس حضور بهم رسانده تا باتفاق نماينده و نقشه بردار ثبت جهت عمليات افراز بمحل وقوع ملك  عزيمت 
نماييد عدم حضور مانع از انجام  عمليات افراز نخواهد بود اين آگهى مطابق ماده 17 آيينامه اجرايى مفاد اسناد رسمى 

الزم االجرا و به كليه افراد ذينفع ابالغ و فقط در يك نوبت انتشار مى يابد. تاريخ انتشار:96/12/22
 روانبخش قنبرى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

آگهى دعوت افراز ملك مشاع
احترامــاً نظر باينكه خانم اشــرف قناد اصالتاً و وكالتــاً از طرف آقاى غالمرضا قناد برابــر وكالتنامه 37875-
96/5/25 دفترخانه دو سمنان از مالكين مشاعى برابر وارده 96/6/11-8370-1396 درخواست افراز سهمى 
خود از پالك 7128/5 بخش 1 ســمنان را نموده و بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير مالكين مشاعى كه عبارتند از 
ورثه خانم فاطمه قناد الف: خانمها عشرت و كشور همگى قناد و ب: خانم هاجر ابراهيميان ج- آقاى محمد اسماعيل 
تشــرفى 2- ورثــه صغرى قناد كه عبارتند از الف آقايــان عبداله – فتح اله – نصراله وخانم ها منيره و منور همگى 
نيكفــر و ب: ســلطان و بلبل همگى قناد 3- بتول قناد 4- ورثه عبدالحســين قناد كه برابــر انحصار وراثت 404-

62/9/17 عبارتند از الف سكينه دامغانيان ب خانمها فاطمه – اشرف – زرين – (زرى) و آقايان محمدرضا – عليرضا 
– غالمرضا – مجيدرضا- حميدرضا – همگى قناد و ج- آقاى على فرخ نيا و يا وراث نامبردگان را از طريق درج در آگهى 
روزنامه نموده است لذا بدينوسيله از كليه مالكين مشاعى و اشخاصيكه بهرنحو در پالك مزبور ذينفع ميباشند دعوت 
بعمل آمده در مورخ ساعت 9/5 صبح روز چهارشنبه 97/1/29 در محل اداره ثبت سمنان به آدرس شهرك تعاون 
بلوار مدرس حضور بهم رسانده تا باتفاق نماينده و نقشه بردار ثبت جهت عمليات افراز بمحل وقوع ملك  عزيمت 
نماييد عدم حضور مانع از انجام  عمليات افراز نخواهد بود اين آگهى مطابق ماده 17 آيينامه اجرايى مفاد اسناد رسمى 

الزم االجرا و به كليه افراد ذينفع ابالغ و فقط در يك نوبت انتشار مى يابد. تاريخ انتشار:96/12/22
 روانبخش قنبرى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

آگهى دعوت افراز ملك مشاع
احترامــاً نظر باينكه خانم اشــرف قناد اصالتاً و وكالتــاً از طرف آقاى غالمرضا قناد برابــر وكالتنامه 37875-
96/5/25 دفترخانه دو سمنان از مالكين مشاعى برابر وارده 96/6/11-8368-1396 درخواست افراز سهمى 
خود از پالك 7128/4 بخش 1 ســمنان را نموده و بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ســاير مالكين مشاعى كه عبارتند از 
ورثه خانم فاطمه قناد الف: خانمها عشرت و كشور همگى قناد و ب: خانم هاجر ابراهيميان ج- آقاى محمد اسماعيل 
تشــرفى 2- ورثــه صغرى قناد كه عبارتند از الف آقايــان عبداله – فتح اله – نصراله وخانم ها منيره و منور همگى 
نيكفــر و ب: ســلطان و بلبل همگى قناد 3- بتول قناد 4- ورثه عبدالحســين قناد كه برابــر انحصار وراثت 404-

62/9/17 عبارتند از الف سكينه دامغانيان ب خانمها فاطمه – اشرف – زرين – (زرى) و آقايان محمدرضا – عليرضا 
– غالمرضا – مجيدرضا- حميدرضا – همگى قناد و ج- آقاى على فرخ نيا و يا وراث نامبردگان را از طريق درج در آگهى 
روزنامه نموده است لذا بدينوسيله از كليه مالكين مشاعى و اشخاصيكه بهرنحو در پالك مزبور ذينفع ميباشند دعوت 
بعمل آمده در مورخ ســاعت 9 صبح روز چهارشــنبه 97/1/29 در محل اداره ثبت سمنان به آدرس شهرك تعاون 
بلوار مدرس حضور بهم رسانده تا باتفاق نماينده و نقشه بردار ثبت جهت عمليات افراز بمحل وقوع ملك  عزيمت 
نماييــد عدم حضــور مانع از انجام  عمليات افراز نخواهد بود اين آگهى مطابق ماده 17 آيينامه اجرايى مفاد اســناد 
رســمى الزم االجرا و به كليه افراد ذينفع ابالغ و فقط در يك نوبت انتشــار مى يابد. تاريخ انتشار:96/12/22- م 

الف/2375
 روانبخش قنبرى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم امير طيبى فرزند همت
خواهان آقاى احمد اسالميان دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى امير طيبى به خواسته مطالبه وجه چك مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982744400332 شعبه 4 شــوراى حل اختالف شهر 
سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/1/29 ساعت 16/30 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف شهر سمنان – عبدالعظيم سلمانى

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/ على هزار جريبى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مجتبى هيزمى لتحرى با وكالت خانم ها ليال و صديقه عرشى دادخواستى به خواسته مطالبه 
مبلغ 115/700/000 ريال به همراه خسارت تاخير تاديه و خسارت دادرسى و حق الوكاله وكيل به طرفيت جواد 
محمد پور به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف 
به كالســه 813/96 ثبت و براى تاريخ 97/1/29 ساعت 18/15 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

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

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه:961069- پرونده كالسه 9609982882400295 شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان اسالمشهر (103 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره ، شاكى: آقاى ابوالفضل رزاقى فرزند على به نشانى 
اسالمشهر واوان بلوار وليعصر انتهاى مهستان خ فردوسى كوچه حافظ پالك 3- دادستان محترم شهرستان اسالمشهر 
، متهم: آقاى ســيد على اكبر طباطبايى به نشــانى مجهول المكان  ،اتهام: خيانت در امانت (راى دادگاه) بر اســاس 
كيفرخواســت صادره از دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اسالمشــهر به شماره ى 9610432880002169-
96/7/5 آقاى سيد على اكبر طباطبايى فاقد ساير مشخصات به علت عدم دسترسى به وى متهم است به خيانت در 
امانت نسبت به دوازده دست مبلمان با اين توضيح كه شاكى در دادسرا و ابتداى جلسه ى دادگاه و گواهان وى در 
مرجع انتظامى اظهار داشته اند كه تعداد مذكور مبلغ را  تحويل متهم داده اند كه تا بفروشد كه وجه آن را به شاكى 
پرداخت نمايد ولكن متهم وجه ان را پرداخت نكرده است و متوارى گرديده ولكن شاكى در انتهاى اظهارات خود در 
جلســه ى دادگاه اظهار داشــته است 12 دست مبل به عنوان نمونه تحويل متهم گرديده و از روى آنها بايد مشترى 
جذب مى نموده اســت صرفنظر از تعارض در اظهارات شــاكى در جلسه ى دادگاه رابطه ى امانى بين طرفين و شرط 
استرداد محرز نگرديد لذا به دليل فقدان وصف جزايى عمل متهم و حقوقى بودن موضوع دادگاه مستندا به ماده ى 
4 قانون ائين دادرسى كيفرى و اصل سى و هفتم قانون اساسى حكم برائت صادر و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف 

مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/2324
رئيس شعبه 103 كيفرى 2 اسالمشهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى قسمتى از پالك يك اصلى بخش سه رامهرمز
نظر باينكه هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت رامهرمز مالكيت و تصرفات مفروزى اداره جهاد كشــاورزى شناسه ملى 14000259668 را برابر راى شماره 
139660317005003971 مورخه 96/9/20 تاييد نموده و آگهى هاى ماده 3 قانون تعيين تكليف انتشار يافته 
لذا تحديد حدود پالك موصوف بنام مشاراليه تحت عنوان ششدانگ يكباب خانه بمساحت 250 مترمربع به آدرس 
رامهرمز كوى سلمان فارسى در روز يكشنبه مورخه 97/01/19 از ساعت 9 الى 12 ظهر به استناد ماده 14 قانون 
ثبت انجام ميگيرد لذا بدينوسيله به موجب اين آگهى بمالكين يا مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقى اخطار مى گردد 
كه عمليات تحديد حدود و نقشه بردارى در ساعت و روز مقرر در آگهى انجام و شروع خواهد شد و اعتراض نسبت 
به حدود يا حقوق ارتفاقى با توجه به ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود بمدت 30 روز 

پذيرفته خواهد. تاريخ انتشار 96/12/22
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رامهرمز

دادنامه
شــماره بايگانى شعبه: 961373- پرونده كالســه 9609982884800312 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو 
شهرستان اسالمشــهر (104 جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره 9609972886401899- شاكى: خانم حوريه 
مقدمى كرده مهينى فرزند يعقوب به نشــانى اسالمشــهر زرافشان ك 46 پ 70- متهمين: 1- آقاى عباس عبريان 
شاد به نشانى مجهول المكان 2- خانم افسانه قريشى فرزند – به نشانى اسالمشهر زرافشان ك 36 پ 16 ، اتهام: 
تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى عباس عبريان 
متوارى و مجهول المكان دائر بر كالهبردارى از طريق رايانه برداشــت وجه از كارت خود پرداز شــاكى به مبلغ ســى 
ميليون ريال حسب شكايت خانم حوريه مقدمى دادگاه توجها به شرح و محتويات پرونده شرح شكايت شاكى گزارش 
مرجع انتظامى صدور كيفرخواســت در دادسراى عمومى وانقالب اسالمشهر به شــماره 9610432880004139 
عدم حضور متهم در جلسه رسيدگى در نتيجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه بر وى محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 
741 از قانون سرقت و كالهبردارى مرتبط با رايانه متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيرى پنجاه ميليون 
ريال جزاى نقدى در حق دولت و سى ميليون ريال به عنوان رد مال در حق مالك محكوم مى نمايد در خصوص اتهام 
متهم رديف دوم كيفرخواســت خانم افســانه قريشى نظر به انكار متهم و عدم احراز سوء نيت بزه منتسبه را بروى 
محرز و مســلم ندانســته مستندا حاكميت اصل برائت در قانون اساســى و ماده 4 از قانون آئين دادرسى در امور 
كيفرى حاكم بر برائت وى صادر و اعالم مى دارد راى صادره در خصوص متهم رديف اول غيابى بوده بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه خواهد بود و در خصوص متهم رديف دوم بيست روز پس از ابالغ به شاكى 

قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود. م الف/2325
رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 اسالمشهر

آگهى تحديد حدود اختصاصى عرصه قسمتى از پالك 433 اصلى بخش يك رامهرمز
نظر باينكه هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ثبت رامهرمز مالكيت و تصرفات مفروزى آقاى عادل عمورى فرزند ثابت داراى كدملى 1911126245 بشناسنامه 
581 صادره از رامهرمز را برابر راى شماره 139660317005004515 مورخه 96/10/25 تاييد نموده و آگهى 
هــاى ماده 3 قانون تعيين تكليف انتشــار يافته لذا تحديد حدود پالك موصوف بنام مشــاراليه تحت عنوان عرصه 
ششدانگ يكباب مغازه بمساحت 20/54 مترمربع به آدرس رامهرمز خيابان وليعصر ((عج)) در روز يكشنبه مورخه 
97/01/19 از ساعت 9 الى 12 ظهر به استناد ماده 14 قانون ثبت انجام ميگيرد لذا بدينوسيله به موجب اين آگهى 
بمالكين يا مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقى اخطار مى گردد كه عمليات تحديد حدود و نقشه بردارى در ساعت و روز 
مقرر در آگهى انجام و شروع خواهد شد و اعتراض نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقى با توجه به ماده 20 قانون ثبت 

از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود بمدت 30 روز پذيرفته خواهد. تاريخ انتشار 96/12/22
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان رامهرمز

دادنامه 
پرونده كالســه 9609982522100198 شــعبه 21 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرستان قم تصميم 
نهايى شــماره 9609972522100774 شماره بايگانى 960198 خواهان آقاى حسين اكبر نژاد فرزند مهدى 
نشــانى قــم م امام 16 م فلســطين بين ك 9 و 11 پ 75 خوانــدگان 1. آقاى حســين آزاد 2. آقاى على اصغر 
آزاد هر دو مجهول المكان خواســته ها 1. مطالبه وجه چك 2. مطالبه خســارت تاخير تاديه 3. مطالبه خســارت 
دادرســى راى شــورا در خصوص دعوى خواهان فوق به طرفيت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
84000000 ريال بانمضام تاخيرتاديه و جبران كليه خسارات قانونى و هزينه دادرسى شورا با بررسى اوراق 
و مصدق پرونده و اســتماع اظهارات خوهان و مصدق يك برگ صورتجلســه مبنى بر تحويل يك دســتگاه پخش 
خودرويى توس خوانده رديف دوم حسين آزاد به خواهان كه ذيل آن به امضاء ايشان رسيده است و يك عدد 
فاكتور خريد يك دســتگاه پخــش خودرويى به مبلــغ 8000000 ريال و اينكه خواندگان دعــوى عليرغم ابالغ 
قانونى در جلســه رســيدگى حاضر نشــده و دليل و مدرك خاص مبنى بر برائت ذمه خود به شورا ارائه ننموده 
اند لذا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص داده و مستندا به ماده 198 ق.آ.د.م حكم به محكوميت خوانده 
رديف دوم به پرداخت مبلغ 8000000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 320000 ريال بابت هزينه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و نيز نسبت به به مابقى خواسته حكم به رد دعوا صادر و اعالم 
مى نمايد و نســبت به خوانده رديف اول حكم به رد دعوا صادر  اعالم مى نمياد راى صادره غيابى اســت و ظرف 
مــدت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس ظرف مــدت 20 روز قابل تجديدنظر در 
محاكم عموى و حقوقى شهر  قم مى باشد قاضى شوراى حل اختالف شماره 21 قم منتظرى رونوشت برابر اصل 

اداريست و جهت ابالغ به خواندگان تهيه و تنظيم مى گردد 
 دبير شوراى حل اختالف شعبه 21 قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى صابر دوست
شــماره ابالغنامه:9610102523602377 شــماره بايگانى 960498 خواهان امير تاشكه دادخواستى 
به طرفيت خوانده فوق فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982523600498 شــعبه 36 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
97/2/11 ســاعت 9 صبح  تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضــوع ماده 73 ق.آ.د.م بــه علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم جمكران رو به رو درب 

3 مسجد جنب كالنترى 26 مجتمع قضايى جمكران طبقه زيرزمين 
مسئول دفتر شعبه 36 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ماشاءاله سعادتى


