
11 سه شنبه  25 اردیبهشت 1397  شماره 4744  آگهی
آگهى فقدان سند مالكيت پالك 1/140/472اصلى

آقــاى عباس يارى طى درخواســت وارده شــماره 3122 مورخه 97/2/18 
منضم به دو برگ استشهاد محلى كه به تاييد دفتر اسناد رسمى شماره 11 ايالم 
رســيده مدعى است سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1/140/472 
اصلى به علت ســهل انگارى گم شده است كه برابر پرونده ثبتى سند مالكيت 
ششــدانگ يك بابخانه پالك 1/140/472 اصلى ذيل ثبت 60805 صفحه 97 
دفتر جلد 346 بنام رضا محمد يارى صادر و تســليم گرديده اســت ســپس مع 
الواســطه به موجب ســند شــماره 160785 مورخ 86/12/21 به عباس يارى 
انتقال قطعى و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است. لذا مراتب در اجراى 
تبصــره ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبــت مراتب يك نوبت آگهى مى گردد 
تا هركس كه ســند مالكيت نزد وى بوده و يا مدعى انجام معامله مى باشد ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اصل سند مالكيت و يا سند معامله را به 
اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان ايالم ارائه نمايد در غير اينصورت پس از 
انقضاى مهلت قانونى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام قانونى بعمل 

خواهد آمد. 
صفرى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

آگهى مربوط به تجديدنظر 
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به خانم فاطمه طاهرى  

تجديدنظر خواه آقاى شــهرام چينه كش دادخواســت تجديدنظر خواهى به 
طرفيت تجديدنظر خوانده خانم فاطمه طاهرى نســبت به دادنامه شــماره 96-
01648 در پرونده كالسه 951450 شعبه 5 تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آيين 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 ضمــن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر 
خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير 
اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/97/8434
(منشى دادگاه حقوقى شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرج (22 خانواده سابق

متن آگهى
شاكى خانم فريبا اسماعيلى شكايتى عليه آقاى رشيد قهرمانى به اتهام تحصيل مال مسروقه مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988322300902 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/30 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/256
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

متن آگهى
شــاكى صيدعلى زينلى شــكايتى با طرفيت متهم حســن رضايى به اتهام تغيير در ارقام پالك خودرو تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 970097 ثبت 
گرديد كه وقت رســيدگى آن 1397/3/30 ســاعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم 
حســن رضايى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/253
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان بابك كوزادى دادخواستى مبنى بر تقاضاى مطالبه طلب بطرفيت محمدرضا انتظارى تسليم دفتر شوراى 
حل اختالف 214 بخش رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 46/4/97 براى مورخ 97/3/19 ساعت 16 تعيين 
وقت گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه اى از دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد 
و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند در صورت عدم حضور شــورا غيابا رســيدگى خواهد كرد.م 

الف/5135
شوراى حل اختالف شعبه چهارم رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســينعلى خانى به شناسنامه شماره 5 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 97/4/132 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شــادروان سكينه خانى به 
شناســنامه شــماره 381 در تاريخ 1328/7/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- حســينعلى خانى فرزند عزيزمحمد به ش ش 5 صادره از دماوند پســر متوفى 2- على خانى فرزند 
عزيز محمد به ش ش 22 صادره از دماوند پســر متوفى 3- كبرى خانى فرزند عزيز محمد به ش ش 536 صادره 
از دماوند دختر متوفى 4- عزيز محمد خانى فرزند مرحوم حســين به ش ش 285 صادره از دماوند همســر متوفى 
والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5645
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت 
آقاى وحيد رئيســى داراى شناسنامه شــماره 3690260388 بشرح دادخواست به كالسه 970092 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان لشكر رئيسى بشناسنامه 1861 در 
تاريخ 97/1/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سعيد 
رئيسى فرزند لشكر به ش ملى 3690058317 متولد 1368 پسر متوفى 2- وحيد رئيسى فرزند لشكر به ش ملى 
3690260388 متولد 1372 پسر متوفى 3- سيما رئيسى فرزند لشكر به ش ملى 3700634791 متولد 1377 
دختر متوفى 4- مريم ملكى فرزند عيسى به ش ملى 3700629915 متولد 1316 مادر متوفى 5- رحيم رئيسى 
فرزند لشــكر به ش ملى 3700626861 متولد 1314 پدر متوفى، وارث ديگرى ندارد، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد . 
 رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف سراوان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: مســعود هادى زاده فرزند كاظم ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: على كافى 
زاده فرزنــد محمــود به نشــانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلــى 36 پ 13 ، به موجب راى شــماره 497/96 تاريخ 
97/6/14 حوزه هشــتم شــوراى حل اختالف شهرســتان كاشان ( به موجب راى شــماره – تاريخ – شعبه – دادگاه 
عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 5/000/000 ريال به موجب چك 
شماره 1482/410760/26- 96/1/25 نزد بانك ملت بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/305/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى است تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم 
عشر دولتى پرداخت گردد . ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 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.
رئيس حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: حســن شــفيعى فرزند ذبيح اله ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: على كافى 
زاده فرزند محمود به نشــانى كاشــان خ درب اصفهان ك ابوالفضلى داخل بن بست پالك 13 ، به موجب راى شماره 
631/96 تاريخ 96/8/16 حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه 
– دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 22/000/000 ريال بابت 
اصل خواســته چك شــماره 473206-95/4/28 و پرداخت مبلغ 3/405/000 ريال بابت خســارات دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول در حق محكوم له رعايت تبصره 2 ماده 306 ق 
آ د م الزامى اســت نيم عشــر اجرايى از محكوم عليه اخذ گردد . ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 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 اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر 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.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

متن آگهى
خواهان آقاى رحيم شــريفى فرزند كاظم به وكالت آقاى سعيد اعتماد دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى 
محسن مهنايى فرزند عزيز و خانم ويدا حكيمى منش فرزند ولى اهللا همگى مجهول المكان به خواسته مطالبه خسارت 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986310600925 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان آبادان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/25 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 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه ششم حقوقى شهرستان آبادان

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى /خانم 1- فريده فيض جانــى فرزند  عزت اله 2- 
محمد آزاد تبار 3- بهزاد گمار 

خواهان آقاى / خانم عاطفه محمدى بوكالت بانك رسالت دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988601300005 شعبه 13 حقوقى شوراى 
حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/2 
ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و در خواست 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/1454
 دبير شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه
محكوم له: مســلم توبره ريز ، محكوم عليه: شــريف خزائى ، پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به 
آقاى شريف خزائى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره شماره 9710428310100028 
محكــوم به فــك پالك خودرو موضوع دعوا به شــماره انتظامى 99ص596 ايران 19 مربوط به ســوارى پژو 206 و 
پرداخت مبلغ 1/365/400 ريال خسارات دادرسى و نيم عشر دولتى به مبلغ 1000000 ريال در حق محكوم له 
مى باشيد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از 
محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 ا د م 
و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار در ج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى 
نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول 

اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/12/1610
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى /خانم 1- محمد شهبازى فرزند 2- پروين بارانى
خواهان آقاى / خانم عاطفه محمدى بوكالت از بانك رســالت دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم به 
خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988601300004 شعبه 13 حقوقى 
شــوراى حل اختالف مجتمع شــهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/4/2 ســاعت 10/00 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/1457
 دبير شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد صالح مومن آبادى فرزند عباسعلى
خواهان آقاى بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفيت خوانده محمد صالح مومن آبادى فرزند عباســعلى به 
خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982310200454 شعبه 2 
دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/29 ساعت 11/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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. 
 مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سمنان

دادنامه
پرونده كالسه 9609982210700125 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700117- شــاكى: اداره جهاد كشاورزى شهرستان دماوند با 
نمايندگى آقاى على رجبعلى فرزند روح اله به نشــانى اســتان تهران شهرستان دماوند شهر دماوند آيت ا... 
خامنه اى جهاد كشاورزى ، متهم: آقاى ياسر جهانگيرى به نشانى تهران الهيه خ استانبول خ فلسطين 2 پ 1 ط 4 
زنگ 4 ، اتهام: تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها (راى دادگاه) در خصوص شكايت و گزارش رييس 
اداره جهاد كشاورزى عليه آقاى ياسر جهانگيرى (كه مشخصات ديگرى از ايشان در دسترس نمى باشد) دائر 
بر تغيير غيرمجاز كاربرى از طريق ديواركشى به مساحت 52 مترمربع و احداث بنا به ميزان 102 مترمربع و 
محوطه سازى به ميزان 75 مترمربع نظر به شكايت اداره جهاد كشاورزى و تحقيقات به عمل آمده و مفاد نظريه 
كارشناس اداره جهاد و صورتجلسه تقويم و ارزيابى اراضى و عكس هاى موجود در پرونده و با توجه به اينكه 
ملك متهم حسب استعالم به عمل آمده خارج از بافت روستا مى باشد و عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق 
آگهى در دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده يك و 
سه از قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها و مواد 37و38 از قانون مجازات اسالمى به لحاظ فقد سابقه 
، متهم موصوف را به پرداخت يك ميليارد ريال جزاى نقدى و قلع و قمع بناهاى احداثى محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست روز 

پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/248
رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982210700129 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700135 ، شــاكى: اداره جهاد كشاورزى شهرستان دماوند با 
نمايندگى آقاى على رجبعلى فرزند روح اله به نشــانى اســتان تهران شهرستان دماوند شهر دماوند آيت ا... 
خامنه اى جهاد كشــاورزى ، متهم: آقاى محمدعلى امين داور به نشــانى دماوند وادان شــهرك آزادگان منزل 
شــخصى ، اتهام: تغييــر غيرمجاز كاربرى اراضى زراعــى و باغها (راى دادگاه) در خصوص شــكايت و گزارش 
رييس اداره جهاد كشاورزى عليه آقاى محمد على امين داور (كه مشخصات ديگرى از ايشان در دسترس نمى 
باشد) دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى از طريق احداث بنا به ميزان 695 مترمربع و محوطه سازى به ميزان 80 
مترمربع نظر به شــكايت اداره جهاد كشــاورزى و تحقيقات به عمل آمده و مفاد نظريه كارشناس اداره جهاد و 
صورتجلسه تقويم و ارزيابى اراضى و عكس هاى موجود در پرونده و با توجه به استعالم به عمل آمده از بنياد 
مسكن و عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق آگهى در دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم 
موصوف محرز است لذا مستندا به ماده يك و سه از قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها و مواد 37و38 
از قانون مجازات اســالمى به لحاظ فقد ســابقه ، متهم موصوف را به پرداخت يك ميليارد ريال جزاى نقدى و 
قلع و قمع بناهاى احداثى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين مرجع و سپس ظرف بيست تروز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/246
رئيس شعبه 102 كيفرى دو دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609987410700857 شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ياسوج تصميم نهايى 
شــماره ، خواهان: آقاى شركت ليزينگ گسترش سرمايه گذارى ملى به شماره ثبت 202058 با وكالت آقاى 
كيانوش نوابى فرد فرزند اسداله و آقاى على بيدارى فرزند بيژن همگى به نشانى استان فارس شهرستان 
شــيراز ، شــيراز ، خيابان ذواالنوار غربى پالك 54 كدپســتى 7133714767- خوانــدگان: 1- آقاى محمد 
نوشاد فرزند قدرت اله به نشانى استان كهگيلويه و بويراحمد شهرستان بويراحمد شهر ياسوج خيابان ارتش 
كوچه فلســطين شــرقى پالك 11 – 2- آقاى ســيد محمد نمازى فرزند ســيد محمد حسين به نشانى مجهول 
المكان ، خواسته ها: مطالبه وجه بابت ... ( دادنامه) در اين پرونده خواهان شركت ليزينگ گسترش سرمايه 
گذارى ملى به شماره ثبت 202058 با وكالت على بيدارى كيانوش نوابى فرد به طرفيت محمد نوشاد فرزند 
قدرت اهللا ، سيد محمد نمازى فرزند سيد محمد حسين به خواسته تقاضاى صدورحكم بر محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ دويست و هفتاد و هفت ميليون و هفتصد و سيزده هزار و صد و پنجاه و يك ريال 
بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه ، با اين شرح كه: رياست محترم دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان ياسوج/ با ســالم ، احتراما به استحضارمى رساند به موجب قرارداد اجاره به شرط تمليك 
مستند دعوى خوانده رديف اول يك دستگاه خودرو پژو 405 جى ال ايكس مدل 1385 با اقساط 60 ماهه 
از شركت موكل خريدارى و طبق ماده 14 همان قرارداد خوانده رديف دوم با امضاى ذيل آن متفقا از خوانده 
رديف اول قبول ضمانت نموده اند و متضامنا متعهد به اجراى كليه تعهداد قراردادى در قبال موكل گرديده 
اند  طبق گزارش حسابرسى خواندگان صرفا 40 قسط را پرداخت نموده اند و متعاقبا شركت موكل به كررات 
مراتب پرداخت اقساط معوقه و خسارات مربوطه را به خواندگان اخطار نموده كه متاسفانه هيچگونه اقدامى در 
اين خصوص به عمل نيامده است بنابراين با عنايت به اصل لزوم قراردادها و اينكه خواندگان محترم حاضر 
به پرداخت اصل بدهى و جريمه تاخير كه بر اســاس بند 3 ماده 5 قرارداد موصوف و به صورت روز شــمار و 
بر اساس يك و نيم در هزار نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده به صورت روزانه برابر گزارش حسابرسى 
محاسبه و پيوست دادخواست مى باشد خواندگان تا تاريخ تقديم دادخواست مبلغ دويست و هفتاد و هفت 
ميليون و هفتصد و سيزده هزار و صد و پنجاه و يك ريال به شركت موكل مديون هستند فلذا با التفات به 
امتناع خواندگان از محضر رياســت محترم دادگاه به تجويز مواد 195و197و198و515و519و522 قانون 
آيين دادرســى مدنى و مادتين 10 و 219 و 230 قانون مدنى و 403  قانون تجارت اســتدعاى رســيدگى و 
صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت وجه بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسى 
اعم از هزينه دادرســى ، حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت وصول و 
اجراى حكم به ميزان يك و نيم در هزار نســبت به اصل اقســاط معوقه به عالوه هزينه هاى مربوط به دفتر 
خدمات الكترونيك قضايى مورد استدعاســت . دادگاه مبادرت به بررسى قرارداد فى مابين طرفين و اسناد 
پرداختى خواندگان نمود كه مهمترين نكته قرارداد جهت تحليل خسارات يكى بند 3 ماده 5 بوده كه مستاجر 
را به پرداخت جريمه نيم در هزار نسبت به اصل مبلغ پرداخت نشده متعهد نموده است و ديگرى تبصره 1 
ماده 14 بوده اســت كه در تبصره 1 سند تجارى به مبلغ 114 ميليون ريال جهت تضمين بازپرداخت اقساط 
توديع گرديده و صراحتا قيد گرديده كه محلى براى بازپرداخت تمام يا قسمتى از مال االجاره يا مطالبات موجر 
خواهد بود كه با لحاظ فرض عدم پرداخت هيچ كدام از اقساط و محاسبه نيم در هزار نسبت به اصل قاعدتا 
ميزان مطالبات بيشت از مبلغى بوده كه در ماده 14  نسبت به آن تضمين اخذ شده است نهايتا با اين استدالل 
حقوقى كه قراردادها و تعهدات ناشى از آن در اكثر نظام هاى حقوقى تابع قانونى است كه مورد  توافق طرفين 
قرارداد واقع مى شود اين قانون را اصطالحا قانون منظور طرفين مى نامند و با تحليل اراده آخر طرفين و ذكر 
تمامى خســارات به جز اصل مطالبات در قالب ســند تجارى تضمينى چنين برداشت مى گردد كه خواهان تنها 
مى توانســته مطالبه گر اصل و مبلغ تضمينى باشــد و اراده آخر ايشان در ماده 14 كه ورود بر تبصره ماده 5 
داشته و حتى كلماتى از قبيل تمام مطالبات مانده مطالبات در راستاى تفسير لفظى و اثبات گرايانه و اصالت 
ظهور نيز مويد اين تحليل مى نمايد نهايتا دادگاه با حاكم دانســتن ماده 14 قرارداد به ماده 5 و تبصره آن و 
تلقى ان به اراده آخر طرفين خواســته خواهان را تا ســقف 5676260 ريال به عنوان اصل مطالبات و 114 
ميليون ريال به عنوان خســارات قراردادى ماده 14 و تضمين اجراى قرارداد از باب تعهد مدنى و نه تجارى 
را وارد و ثابت تشخيص و نظر به داليل ابرازى از سوى خواهان به ويژه اصل و تصوير داليل و مدارك ارائه 
شده و اينكه در مقابل پرداخت دين دليلى بر پرداخت از سوى خوانده ارائه نشده مديونيت خواندگان نسبت 
به پرداخت 119676260 ريال بابت اصل وجه مورد مطالبه شــده محرز و مسلم است و حكم بر محكوميت 
خواندگان به مبلغ فوق به استناد مواد 10و183 و 265 از قانون مدنى و مواد 198و300و303و515و522 
از قانون ايين دادرسى مدنى به انضمام هزينه ها و خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست تا زمان اجراى دادنامه كه واحد اجراى احكام مطابق شاخص ساالنه بانك مركزى در خصوص كاالها 
و خدمات مصرفى در زمان اجراى حكم آنرا محاسبه خواهند نمود در حق خواهان صادر مى نمايد و نسبت به 
مازاد تا سقف ستون خواسته با توجه به استدالل فوق ادعاى خواهان را وارد تشخيص نداده و به استناد مواد 
197و300و303 از قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر بى حقى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره 
در خصوص خواندگان غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس قابل تجديدنظر از 

سوى طرفين ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ در محاكم  تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد مى باشد. 
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى ياسوج

دادنامه
پرونده كالســه 9609988602900590 شعبه 29 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان 
كرمانشاه تصميم نهايى شماره ، خواهان: آقاى محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشانى استان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشاه شهر كرمانشاه سه راه شريعتى نبش پاساژ دوست فروشگاه لوازم خانگى كاالى كيش ،خوانده: آقاى احمد 
مرادى به نشانى ، خواسته: مطالبه وجه (راى قاضى شورا) در خصوص دادخواست آقاى محمد امين نصرتى بطرفيت 
آقاى احمد مرادى بخواســته مطالبه مبلغ هفت ميليون ريال به انضمام كليه خســارات و هزينه دادرســى و تامين 
خواســته به استناد ظهر نويسى دو فقره چك به شماره هاى 1247/247469/25 و 1247/247468/35 عهده 
بانك ملت شــعبه پتروشيمى كرمانشــاه با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقديمى بدين شرح كه خوانده 
دعوى دو فقره چك را بابت پرداخت دين به خواهان تحويل نموده كه پس از مراجعه به بانك به علت كسرى موجودى 
توســط بانك محال عليه برگشت شده اســت و نظر به اينكه اصل اسناد تجارى در يد دارنده داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و بعالوه خوانده در جلســه مقرر حضور پيدا نكرده و در قبال 
دعوى ومســتندات آن هيچگونه ايراد و دفاعى بعمل نياورده لذا شــورا دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته و به 
اســتناد ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 198و515و519و515 قانون آيين دادرســى 
مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/12/20 الى اجراى حكم بر اساس شاخص اعالمى از ناحيه بانك 
مركزى و پرداخت مبلغ 315/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و نسبت به خواسته دوم يعنى 
تامين خواسته نظر به ايكه خواهان به شرح اليحه مورخ 96/12/22 دعوى خود را مسترد نموده است لذا به استنناد 
بند الف ماده 307 قانون آيين دادرسى مدنى قرار ابطال دادخواست نسبت به تامين خواسته صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى موعد مزبور ظرف 

مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى كرمانشاه ميباشد. 
 قاضى شعبه 29 شوراى حل اختالف كرمانشاه

دادنامه
تاريخ رســيدگى: 97/1/29- شــماره پرونــده: 960774- شــماره دادنامــه: 1114-97/2/16- مرجع 
رســيدگى: حوزه يك شــوراى حــل اختالف دماوند ، خواهان: ســعيد حاجى آقايى آدرس گيالونــد ميدان گلها كوچه 
دادگســترى پالك 45- خوانده: عباس اميرى ، آدرس مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه ، در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه امر تحت نظر 
اســت اين شــورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شورا كه با اعالم 
خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى سعيد حاجى آقايى 
بطرفيت عباس اميرى به خواسته مطالبه مبلغ 80000000 ريال وجه يك فقره چك به شماره و تاريخ 915082 الف 
59-96/11/10 با احتساب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه با التفات 
به اينك ارائه سند تجارى ازناحيه خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى 
اصول مســتندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت ســند تجارى در يد مدعى داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اينكه خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول 
نداشــته مســتندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود 
اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 
310و313 قانــون تجارت و قانون استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صــدور چك مصوب 1376/3/10 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى 
مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 1130000 
ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ســپس ظرف مهلت بيست از تاريخ ان قابل تجديدنظر در محاكم محترم 

شهرستان دماوند مى باشد. م الف/237
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى آقايان 1- مهدى مختارى 
اصل فرزند غالم حســين 2- عقيل افشــون فرزند محمد 3-رضا رضاپور فرزند فرهاد فعال مجهول المكان كه در 
پرونده كالسه 9409987413300345 شعبه چهارم داديارى اين دادسرا حسب شكايت به اتهام معاونت در حمل 
كاالى قاچاق از طريق اسكورت كردن تحت تعقيب ميباشند ابالغ مى گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در 

اين شعبه داديارى حاضر و از خود دفاع نمايد و اال عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. 
داديار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب ياسوج

دادنامه
پرونــده كالســه 9609982210700084 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700159- شاكى: جهاد كشاورزى به نشانى گيالوند ، متهم: آقاى محمد 
محمدى به نشــانى ســيد آباد خ گاز بهار 3- اتهام: تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها ، گردشكار: به تاريخ 
1396/1/28 اداره جهاد كشاورزى شكايتى داير بر تغيير كاربرى اراضى زراعى وباغ (60 متر مربع ديوار كشى و 
70 مترمربع احداث بنا و 100 مترمربع محوطه سازى ( به طرفيت محمد محمدى مطرح نموده و ارزش ريالى ملك را 
364000000 ريال برآورد مى نمايد در ادامه آدرس مشــتكى عنه شناســايى نشده و عليرغم دعوت وى از طريق 
نشــر آگهى نيز حاضر نگرديده ايراد يا دفاعى مطرح نمى نمايد در نهايت دادگاه در وقت فوق العاده ختم دادرســى 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شــرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود به 
شرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى دادگاه ) در خصوص شكايت رئيس اداره جهاد كشاورزى دماوند عليه 
آقاى محمد محمدى (مشخصات ديگرى از وى در دسترس نيست) دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ 
از طريق ديواركشى به مساحت 60 مترمربع و احداث بنا به مساحت 70 مترمربع و محوطه سازى به مساحت 100 
مترمربع نظر به شكايت اداره جهاد كشاورزى و نظريه تشخيصى آن اداره مبنى بر زمين زراعى و باغ بودن ملك كه 
وفق تبصره 2 ماده يك قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها به منزله نظر كارشــناس رســمى تلقى مى گردد و 
عدم حضور متهم عليرغم ابالغ از طريق آگهى در دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز 
است لذا مستندا به ماده يك و سه از قانون حفظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها متهم موصوف را به پرداخت پانصد 
ميليون ريال جزاى نقدى و قلع و قمع بناهاى احداثى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/250
 دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609988602900364 شعبه 29 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان 
كرمانشاه تصميم نهايى شماره ، خواهان: آقاى محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشانى استان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشاه شهر كرمانشاه سه راه شريعتى نبش پاساژ دوست فروشگاه لوازم خانگى كاالى كيش ،خواندگان: 1- خانم 
مژگان صيفورى فرزند روح اهللا 2- خانم ندا ملكى فرزند كريم همگى به نشانى ، خواسته: مطالبه وجه (راى قاضى 
شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى محمد امين نصرتى بطرفيت 1- خانم مژگان صيفــورى و 2- خانم ندا ملكى 
مبنى بر مطالبه مبلغ 13/290/000 ريال و هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه نظر به اينكه رونوشت سند 
عادى خواهان حكايت از اشتغال ذمه خواندگان به ميزان خواسته را دارد و خواندگان با وصف ابالغ وقت دادرسى 
در جلسه دادرسى حضور نيافته است و مستند ابرازى خواهان مصون از انكار و ترديد خوانده باقى مانده است و 
دليلى از ســوى خواندگان مبنى بر برائت ذمه ايشــان ارائه نگرديده است در مجموع ادعاى خواهان وارد تشخيص 
ميگردد و مســتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرســى مدنى و ماده 362 و699 و723 قانون 
مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 13/290/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت 
هزينه دادرســى و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم بر مبناى شاخص 
تورم بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز قابل واخواهى 
در اين شعبه و پس از انقضاى موعد مزبور ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان كرمانشاه ميباشد. 
 قاضى شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى مفقودى
ســند مالكيت و ســند فاكتور فروش خودرو سوارى سيســتم پژو تيپ JP4 PARS XU7 مدل 1392برنگ 
ســفيد-روغنى بشــماره موتور126K0002898و شــماره شاســى NAAN41DC4EH009499شــماره پالك 

ايران84-882ب19به نام باقر ساالرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز وانت پيكان مدل 1389 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پــالك ايران36-112م52 بشــماره موتور 
11489079849 بشماره شاسى NAAA46AA3BG163947 بنام مهدى دشتى فرزند ابراهيم مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز وانت وينگل 2كابين مدل 1395 رنگ سفيدمعمولى بشــماره پالك ايران14- 771م86 بشماره 
موتور 4G69S4NSNN9760 و شــماره شاســى NAYCP23B0GA200164 بنام موسســه غيرتجارى خدمات 
حفاظتى و مراقبتى نوبهاران نظم خوزســتان شناســه ملى 1200 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشد. 

(سبزوار) 

برگ ســبز وانت وينگل 2كابين مدل 1395 رنگ سفيدمعمولى بشــماره پالك ايران14- 793م86 بشماره 
موتور 4G69S4NSNN9757 و شــماره شاســى NAYCP23B0GA200177 بنام موسســه غيرتجارى خدمات 
حفاظتى و مراقبتى نوبهاران نظم خوزســتان شناســه ملى 1200 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى باشد. 

(سبزوار)

برگ ســبز ، ســند كمپانى سوارى سيســتم ســايپا تيپ 132 رنگ ســفيد روغنى مدل 1390 شماره موتور 
4078679 و شــماره شاسى s5420090041522  به شــماره انتظامى ايران 41-292م32 مالك فرهاد محلوج  

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سند كمپانى سوارى سيستم پيكان تيپ 1600 رنگ سفيد روغنى مدل 1379 شماره موتور 11127981259 
و شماره شاسى 79505244  به شماره انتظامى ايران 41-987ب58 مالك على رفيعى  مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبز سوارى سيستم پرايد تيپ صبا GTXI رنگ سفيد مدل 1387 شماره موتور 2438454 و شماره 
شاســى S1412287478982  به شــماره انتظامى ايران 98-174م16  مالك مسلم چولكى  مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب صادق رحمانى فر فرزند اسفنديار به ش ش 481 صادره از گچساران در مقطع 
كارشناسى ارشد رشته مهندسى كشاورزى خاك شناسى صادره از واحد دانشگاهى اهواز به شماره 156299 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهواز 
به نشــانى اهواز فلكه كارگر (فرهنگ شــهر) خيابان كارگر جنوبى كدپســتى 34968875 و صندوق پستى 1915 

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهواز ارسال نمايد.  ياسوج

برگ سبز (شناسنامه ) و كارت خودرو سوارى سمند تيپ LXEF7مدل 1394 به رنگ سفيد به شماره انتظامى 
196 ص 56  ايران 55 به شماره موتور 147H0109691  به شماره شاسى  NAACR1HW1EF585006  به 

نام على قبادى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ سبز وانت پيكان به شماره پالك 917 ب 86 ايران 26 مدل 1384 بنام زينب گوهرى مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت ماشــين اتومبيل ســوارى وانت سيســتم مزدا تيپ CARA2000I مدل 1396 رنگ نقره اى آبى 
متاليك به شماره ايران72-366د32 ش موتور E2HBA0442  شاسى NAGP2PC31HA250915 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

شناسنامه مالكيت وانت مزدا1600 مدل 70 به شماره ايران72-754ب71 ش موتور70605645 به 
نام مهدى رمضانى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

بــرگ ســبز پــژو405 مــدل 1392 بــه شــماره ايــران33-381ل69 شاســى R020758 ش موتــور 
124K0292041 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايــت پرونده كالســه 961022 اجراى احكام حقوقــى محمودآباد ،محكوم عليه علــى نمازى محكوم 
اســت به پرداخت 510,000,000 ريال در حق محكوم له قاســم سبزعلى پورشياده با وكالت آقاى فهيمى نيا و 
25,500,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت و با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه 
محكوم عليه نسبت به توقيف يك قطعه زمين با اعيانى موجود متعلق به محكوم عليه اقدام گرديد كه مشخصات 
آن عبارتنداز:ملك موردنظر واقع در محمودآباد روستاى يمچى مرواريد 3 شهرك صدف فاز 3 پالك 2 مى باشد.
مساحت ملك به شماره پالك ثبتى 134 فرعى از 29 اصلى بخش 11 ثبت محمودآباد 279 سهم مشاع از 7900 
ســهم مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 279 مترمربع مى باشــد در ملك مذكور يك باب واحد 
مســكونى به مساحت 180 مترمربع در ســه طبقه احداث گرديد اسكلت ساختمان بتنى و داراى پروانه ساخت 
به شــماره 211-94/2/25 مى باشد.ساختمان سه طبقه-همكف شــامل سالن پذيرايى-آشپزخانه-سرويس 
بهداشــتى و طبقه اول دواتاق خواب-ســرويس بهداشتى و حمام و طبقه دوم شامل يك اتاق نشيمن مى باشد.
پوشــش ســقف با حلب رنگى طرح ســفال و درب ورودى كركره برقى و درب يك مترى مى باشد.ســاختمان در 
حــال بهــره بردارى بــوده لذا با عنايت بــه موقعيت مكانى و نيز لحــاظ نمودن موارد توصيفى فــوق ، ارزش كل 
عرصه و اعيان قطعه تعرفه شــده مطابق مبايعه نامه مورخ 92/11/22 به ميزان 3,800,000,000 ريال(ســه 
ميلياردوهشــتصدميليون ريال)برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر به عدم اعتراض از ناحيه نامبردگان نسبت به 
نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/3/20 ســاعت 11 صبح در شــعبه اول اجراى 
احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رســد متقاضيان شــركت در 
مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كســب اطالعات بيشــتر به دفتر شــعبه اول دادگاه 
حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
برنده مزايده خواهند شد . هم چنين ده درصد مبلغ آن فى المجلس برابر ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى 
دريافــت و مابقــى آن ظرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگــزارى مزايده و عدم اعتراض 
به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده مزايده بقيه 
بهــاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كســر هزينه مزايــده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد، شــهرت: پشت بانى، نام پدر: شكرى، بشناســنامه 2935 صادره از دزفول درخواستى بخواسته 
صــدور گواهــى حصــر وراثت تقديــم و توضيح داده كه 970097/2/97 مرحوم شــكرى، شــهرت : پشــت بانى، 
بشناســنامه 10502 صــادره دزفول در تاريخ 97/1/24 در دزفول اقامتگاه دائــم فوت ورثه اش عبارتند از 1- 
متقاضى باال 2- على پشت بانى به ش ش 1990533558 اليگودرز (پسران متوفى) 3- مهرى پشت بانى به ش 
ش 4120 دزفول دختر متوفى والغير پرونده كالسه 970097/2/97 در شورا ثبت شد . اينك با انجام تشريفات 
قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف دزفول – حسينوند

دادنامه
پرونــده : 9509981210500239 دادنامه:9609971210501260 خواهــان: حميد حكمتى نيا ف 
علــى اصغــر با وكالت ذبيح الــه صالحى ف حبيب الــه خواندگان:1-فاطمه قربانى ف علــى اصغر2-مجيد زهدى 
مطلــب پور ف غالمحســين-مجهول المكان 3-بانك ملى –تهــران بخش مركزى –چهارراه اســالمبول خ جمهورى 
اســالمى خ فردوســى پالك 10 طبقه همكف خواســته ها:1-الزام به تنظيم سندرســمى ملك2-دستور موقت 
((رأى دادگاه)):دعــواى حميد حكمتى نيا ف على اصغر با وكالت ذبيح اله صالحى به رفيت1-مجيد زهدى مطلب 
پور ف غالمحســين2-فاطمه قربانى ف على اصغر3-بانك ملى ايران شــعبه مركزى آمل به خواسته صدور حكم 
بر الزام به نظيم ســند رســمى پالك 8 فرعى از 2091 اصلى بخش يك مقوم به ســه ميليون و يكصدهزارريال 
و پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از هزنيه دادرســى و حق الوكاله وكيل با اين توضيح در شرح دادخواست 
كه(( برطبق محتويات دادخواســت و ضمائم پيوســت به اســتحضار مى رســاند:به داللت فتوكپى مصدق ســند 
عــادى پيوســت خوانده مالك پالك ثبتى 209 اصلى از يك اصلــى بخش يك آمل طى اقدامى مبادرت به احداث 
آپارتمــان در زميــن مذكور نموده و بر طبق مبايعه نامه مورخ 88/6/4 مبادرت به انتقال يك واحد آپارتمان در 
طبقه دوم شــرقى و مساحت تقريبى هشتادمترمربع در برابر ثمن معلوم به شرح محتويات سند مورد اشاره به 
فاطمه قربانى نموده اســت با مالكيت حاصله براى نام برده و مشــاراليه طبق مبايعه نامه تارخى 1389/2/12 
موضوع مبايعه نامه ماكور را به شــرح محتويات ســند به موكل منتقل از ترديدى در مالكيت موكل نســبت به 
موضوع وجود ندارد و از آن جا كه باتوجه به تفكيك و اخذ ســند براى واحد مذكور تحت پالك 8 فرعى از 209 
اصلى بخش يك با اخذ وام آن را در رهن بانك قرار دده اســت و از آن جا كه بايع مكلف به انتقال ســند بوده 
ولى متاســفانه تاكنون اقدامى در پرداخت اقســاط و انتقال ســند صورلت نداده است على هذا صدور حكم بر 
الزام به تنظيم ســند رســمى پالك فوق االشاره و پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق مواد 515و198و519 ق آ د مورد استدعاســت))ازآن روى كه مســتند خواهان برگ خريد 
روز 89/2/12 مصون از ايراد و خدشه از حيس درستى متن و اعتبار مندرجات آن باقى مانده و  خوانده اول 
در پى شناخته نشده در نشانى ارائده شده از راه نشر آگهى به دادرسى فراخوانده شده كه حضور نيافته ايراد 
يــا دفاعــى به عمل نياودره هــم چنين خوانده دوم در پى ابالغ قانونى بــه دادگاه نيامده ايراد يا دفاعى به عمل 
نياورده و اداره ثبت اســناد وامالك مالكيت خوانده نخســت به پالك موضوع خواسته را  گواهى كرده و خوانده 
ســوم نيز رســيدن به حقوق خود و اســتيفاى آن از طريق تملك مشــاعى ملك ديگر به آگاهى دادگاه رســانده ، 
پذيرفتنى اســت از اين روى و با اســتناد به مواد 10-219-221 ق مدنى و مواد 198و519 ق آ د م حكم بر 
الزام خواندگان اول و دوم بر تنظيم ســند رســمى نســبت به پالك 8 فرعى از 2091 اصلى واقع در بخش يك 
حوزه ثبتى آمل قطعه چهارم تفكيكى با مســاحت 82/12 مترمربع (موضوع مبايعه نامه روز 89/2/12) به نام 
خواهــان هم چنين الزام خوانده اول بر پرداختن مبلغ يك ميليون و نودهزارريال براى هزينه دادرســى و حق 
الوكاله وكيل(برابر تعرفه) به خواهان صادر و اعالم مى شود درخصوص خوانده سوم از آن روى كه در گزارش 
روز 1396/10/7 با شــماره 18687 آن بانك آمده اســت كه (ادعايى از پالك فوق نداشته ضمن اين كه بانك 
كليــه طلــب خود را از پالك 7 فرعــى از اصلى 209 قطعه 3 طبقه دوم بخش يك آمل به صورت مشــاعى تامين 
گرديــده اســت))و اين كه طرف تعهــدات به خواهان نبوده صدور حكم بر الزام بالموضوع اســت از اين روى با 
اســتناد به ماده 197 ق آ د م حكم به رد دعوا نســبت به اين خوانده صادر و اعالم مى شود.اين رأى نسبت به 
خواندگان اول و دوم غيابى و تا بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا بيست روز 
ديگر قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر مازندران و نســبت به خوانده ســوم حضورى و تا بيست 

روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
دادرس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى آمل-ربيع مهرعلى تبار

متن آگهى
در خصوص دعوى زهرا جميرى به طرفيت فاطمه سلمان پور فرزند غالمرضا بخواسته مطالبه وجه دادخواست 
خود را به شــعبه 8 شــورا تسليم كه به كالسه 97/129 ثبت و براى روز 97/3/30 و ساعت 10/00 صبح تعيين 
وقت گرديده و نظر به اينكه خوانده در نشانى معينه شناخته نشده لذا حسب درخواست خواهان و تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا خوانده ، خواندگان مذكور 
ضمن مراجعه به دفتر شعبه 8  شوراى حل اختالف بوشهر به آدرس بوشهر ، چهارباندى ، كوچه ساحل 5 ، جنب مجتمع 
مرواريد نشــانى خود را اعالم و اوراق مربوطه را نيز دريافت دارد در غير اينصورت شورا غيابا رسيدگى و مبادرت 

به اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/299
مدير دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف بوشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى بابك دهقانى داراي شــماره شناســنامه 2728 به شــرح دادخواست به كالســه 97/8/95 اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد دهقانى به شماره شناسنامه 44 در 
تاريخ 96/12/17 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزت 
ســليمانى بروجردى ش ش 1441 همسر 2- مهيا دهقانى ش ش 2361 فرزند 3- ماندانا دهقانى ش ش 9905 
فرزنــد 4- بابــك دهقانــى ش ش 2728 فرزنــد 5- آرش دهقانــى ش ش 4120146073 فرزند . ضمن انجام 
تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض دارد و يا وصيتنامه از شادروان در 

اختيارش باشد در تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى فريدون اعوانى فرزند ســيف اله بابر ســندوكالت 91/10/12-4469 دفتر اســناد رسمى شماره 15 
سمنان به وكالت از خانم مرصع بانى باستناد دو برگ استشهاد محلى كه بامضاء شهود و بگواهى دفترخانه 2 سمنان 
رسيده مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 2/626 بخش 1 سمنان مورد ثبت 44147 ج 240 ص 200 
شماره مسلسل 239427 بعلت اسبابكشى مفقود گرديده درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا 
مراتب باستناد ماده 120 آيينامه قانون ثبت آگهى چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل 
اسناد مالكيت باين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور 
و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 
اقدام خواهد شد.ضمنا پالك مذكور بموجب سند رهنى 80/5/28-69029 دفتر دو سمنان در رهن بانك مسكن 

شعبه امام سمنان ميباشد. م الف/262
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان- روانبخش قنبرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره درخواســت: 9710462520400016 شماره بايگانى شعبه: 970067 خواهان : سعيد كوت آبادى 
خوانده: على زارع نژاد خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1397/2/3 خواهان فوق دادخواســتى حقوقى به طرفيت 
خوانده  فوق به شــعبه 4 تقديم كه به شــماره 9709982520400067 ثبت و براى روز 1397/3/28 ســاعت 
17:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان 
و موافقــت دادگاه مســتندا به مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
خواندگان مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم ودريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 
واقع در قم مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت 

عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 دبير شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم – ابوذر شكرى

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9710422520400023 شماره پرونده 9609982520400217 شماره بايگانى شعبه: 
960217  مشخصات محكوم له ام البنين شوندى فرزند محمد قاسم به نشانى خ سوم خرداد، ك 34، پ 52 مشخصات 
محكوم عليه: مجتبى فاتح محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092520400030 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609972520400302 محكوم عليه محكوم است به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
100000000 ريال به انضمام هزينه دادرســى 3685000 ريال در حق خواهان صادر و ضمنا نيم عشــر دولتى 

هزينه اجراى احكام در حق محكوم له. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 4 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – ابوذر شكرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شماره درخواســت: 9710462521900008 شــماره پرونده: 9709982521900051 خواهان: فيروز 
رســول خانى خوانده: عليرضا سلطانى شايان الماســى خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 1397/2/22 خواهان فوق 
دادخواستى حقوقى به طرفيت خوانده فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 19 تقديم كه به شماره 970051 ثبت 
و براى روز 1397/5/28 ســاعت 9 وقت رســيدگى تعيين گرديده است. وبا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشارآگهى ميگردد خوانده مذكورمى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتردادگاه مراجعه و يا دروقت مقررفوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم 
رســاند. بديهى است در صورت عدم حضوردادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود. قم، نيروگاه، خيابان 

جواداالئمه(ع)، انتهاى كوچه 24، جنب پل هوايى، مجتمع شوراى حل اختالف، طبقه همكف
دبير شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف استان قم - صفرلو

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9710422521800025 شماره پرونده 9609982521800534 شماره بايگانى شعبه: 
960534  مشخصات محكوم له محرمعلى يوسفى فرزند محمدعلى به نشانى قم، شيخ آباد، روبروى پمپ گاز، روبروى 
فجر 15، پ 65  مشخصات محكوم عليه: على فرجى به نشانى مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609972521800754 محكوم عليه محكوم است به استرداد 
الشــه چك به شــماره 005/685915 بانك سپه به مبلغ 40000000 ريال  و مبلغ 1195000 ريال بابت هزينه 

دادرسى در حق خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام. 
مسئول دفتر شعبه 18 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حسن كرم گنجه

متن آگهى
شــماره ابالغنامه: 9710102520500474 شــماره بايگانى شــعبه: 970071 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و 
دادخواســت و ضمائم به آقاى داريوش اسالم دوســت كليدبرى خواهان: آقاى شجاع الدين گنج خانى دادخواستى 
بــه طرفيــت خوانــده فوق بــه خواســته مطالبه وجه مطــرح كه بــه اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982520500071 شــعبه 5 حقوقــى شــوراى حــل اختالف شهرســتان قــم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/4/20 ســاعت 17:30 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 يك 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. قم، خيابان جواداالئمه، 

انتهاى كوچه 24، مجتمع شوراى حل اختالف قم 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – حميد خبازيان

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى صالح حقانى دشــتى فرزند غالمحســين داراى شناســنامه شــماره 508 به شــرح دادخواست به كالسه 
970410 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى 
على حقانى دشــتى به شناسنامه شماره 0373645554 در تاريخ 1397/2/1 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- صالح حقانى دشتى فرزند غالمحسين ش ش 508 نسبت 
با متوفى پدر 2- كبرى فرج ياب فرزند عوض محمد ش ش 25157 نسبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى 

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

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم بيگم جان صياد نژاد فرزند على محمد داراى شناســنامه شــماره 2580 به شــرح دادخواست به كالسه 
970480 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى 
نرگس خاتون گلشن زاده به شناسنامه شماره 467 در تاريخ 1396/6/2 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد صياد نژاد فرزند على محمد ش ش 2579 نسبت با متوفى 
فرزند 2- عليرضا صياد نژاد فرزند على محمد ش ش 4528 نسبت با متوفى فرزند 3- مرتضى صياد نژاد فرزند 
على محمد ش ش 12373 نسبت با متوفى فرزند 4- مصطفى صياد نژاد فرزند على محمد ش ش 10340 نسبت 
بــا متوفــى فرزند 5- بيگم جان صياد نژاد فرزند على محمد ش ش 2580 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

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

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد معماريان فرزند ابوالقاسم داراى شناسنامه شماره 0082232423 به شرح دادخواست به كالسه 
970479 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى 
عذرى دباغيان به شناسنامه شماره 54750 در تاريخ 1396/7/10 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهرا معماريان فرزند محمد صادق ش ش 73651 نسبت با متوفى فرزند 
2- بتول معماريان فرزند محمد صادق ش ش 477 نسبت با متوفى فرزند 3- احمد معماريان فرزند محمد صادق 
ش ش 4282 نسبت با متوفى فرزند 4- حيدر معماريان فرزند محمد صادق ش ش 552 نسبت با متوفى فرزند. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

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

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد جواد منصورى منش فرزند محمد داراى شناســنامه شماره 0382051017 به شرح دادخواست 
به كالسه 970414 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى اكبر تقواى نخجيرى به شناســامه شــماره 2720807461 در تاريــخ 1395/8/17 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مجتبى تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 
0370055152 نسبت با متوفى فرزند 2- ضياءالدين تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 0380789019 نسبت با 
متوفى فرزند 3- حسين تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 0380829533 نسبت با متوفى فرزند 4- زهرا تقواى 
نخجيرى فرزند اكبر ش ش 0380868482 نســبت با متوفى فرزند 5- فاطمه تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 
0385106289 نسبت با متوفى فرزند 6- محمدمهدى تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 0383681375 نسبت 
با متوفى فرزند 7- آمنه تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 0383598737 نسبت با متوفى فرزند 8- ابوالفضل 
تقواى نخجيرى فرزند اكبر ش ش 0381033155 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم 

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

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 960901 اين بازپرســى مهدى اســماعيلى متهم است به ســرقت يك دستگاه گوشى 
تلفــن همراه موضوع شــكايت صادقعلى صادقى كه تحت تعقيب بــوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترســى به متهم در اجراى ماده 174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار در اين شعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضا جعفرزاده

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مهراب حاجى پور كريك به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالسه 
9709987430300095 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
گل كتان شكيبايى كريك در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1396/2/2 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- قربان حاجى پور كريك فرزند آقا به ش ش 118 فرزند 2- مهراب حاجى پور كريك فرزند آقا 
بــه ش ش 632 فرزنــد 4- نازكت حاجى پور كريك فرزند آقا به ش ش 1343 فرزند 5- نزاكت حاجى پور كريك 
فرزند آقا به ش ش 1119 فرزند  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به 

اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدعلى كاميابى امينه ف منوچهر
خواهــان مهــدى زارع پور دادخواســتى به طرفيت خوانــده محمدعلى كاميابى امينــه ف منوچهر مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981953200569 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و 
وقت رســيدگى 97/4/25 ساعت 12 تعيين گرديد . حسب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت 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 دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواســت شــماره 9610431618100742 در پرونده 
كالســه 9609981954200982 براى بابــك برماس ف مهدى به اتهام خريد مــال غير(درحكم كالهبردارى)
و اســتفاده از ســند مجعول صلح نامه مورخ 93/4/5 و مشــاركت در جعل صلح نامه مورخ 95/4/5 به صورت 
ســاختن و فريدون حبيبى ف لطف اله به اتهام مشــاركت در جعل صلح نامه مورخ 93/4/5 به صورت ساختن و 
مباشــرت در فروش مال غير(در حكم كالهبردارى) تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه 
ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ  97/4/4 ساعت 10تعيين گرديده است . باعنايت به مجهول المكان بودن و 
عدم دسترسى به متهمين و در اجراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت منتشر 
تــا متهمين جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقرر در دادگاه حاضر گردند . بديهى اســت در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سادات رسول

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
خواهان فاطمه پاك نيا با وكالت بهنام رســتمى دادخواســتى به طرفيت ناصر شــهابى ديلمقانى ف ناصر به 
خواســته ابطال ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9509982010300738 شعبه اول دادگاه 
عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت رســيدگى ( جهت امر تحقيق و معاينه محلى) مورخ 97/4/25 ساعت 7:30 
صبح تعيين گرديد،لذا حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان 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 نشــانى كامل خود،نســخه 

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- محمد سنايى

آگهى مزايده مال منقول
درخصوص پرونده كالســه 2/940455 مدنى له شــهريار نمازى نيا محكوم عليه حســين على پور داير بر 
مطالبه وجه كه اموال منقول محكوم عليه به شــرح ليســت پيوســتى توقيف گرديد.اين اموال توسط كارشناس 
رسمى ارزيابى و مجموعا 57,515,900 ريال برآورد قيمت گرديد كه در تاريخ 97/3/22 روز سه شنبه ساعت 
10 الى 11 صبح به صورت حضورى در اجراى احكام مدنى بابلسر به فروش خواهد رسيد.شخصى كه باالترين 
قيمــت را باتوجه به نظريه كارشــناس پرداخت نمايد برنــده مزايده خواهد بود.برنــده مزايده بايد 10درصد 
قيمت پيشــنهادى را فى المجلس واريز و مابقى ثمن معاملــه را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.طالبين مى 
توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه تا موارد مزايده به آنان ارائه گردد.در صورت 
برنده شدن در مزايده و پرداخت 10درصد وجه چنانچه ظرف يك ماه مابقى وجه پرداخت نگردد وجه 10درصد 

واريزى به حساب دادگسترى منظور خواهد شد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شعبه 2 دادگسترى بابلسر-حاتمى

دادنامه
پرونــده:960998206200246 دادنامه:9709972062200134 خواهان:رضا داودى ف نوروزعلى 
با وكالت كريم انباز ف  كامران خوانده:ساســان امينى ف يحيى-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه چك ((رأى 
قاضــى شــورا)):درخصوص دعوى رضا داودى با وكالت كريم انباز عباس شــمس به طرفيت ساســان امينى به 
خواسته 10,800,000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 901/02857950 عهده بانك پست و گواهى 
عدم پرداخت بانك محال عليه مورخ 91/10/11 به انضمام خسارت تاخير تاديه كيل و هزينه دادرسى،نظر به 
اين كه مســتندات مذكور بر اشــتغال ذمه خوانده به ميزان خواسته داللت دارد نام برده على رغم ابالغ قانونى 
در جلســه حاضر نشــده،اليحه اى ارسال نكرده لذا باتوجه به اشــتغال ذمه يقينى شورا با استصحاب بقاى دين 
استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخيص داده و قاضى شورا مستندا به ماده 198 ق آ د م و مواد 
312و314و403 ق تجــارت ناظــر به ماده 249 ق تجارت رأى بر محكوميــت خوانده به پرداخت 10,800,000 
ريــال بابت اصل  دين و مســتندا به تبصــره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك و ماده واحده استفســاريه تبصره 
مذكور مصوب 1377 مجمع تشــخيص مصلحت نظام به پرداخت خسارت تاخير تاديه طبق شاخص اعالمى توسط 
بانــك مركــزى در تاريخ 91/10/10 (سررســيد چك) و تاريخ وصول آن براســاس محاســبه صورت گرفته در 
مرحله اجراى حكم توســط اجراى احكام و مســتندا به مواد 519و522 ق آ د م به پرداخت هزينه دادرســى به 
ماخــذ محكوم به به مبلغ 215,000 و حق الوكاله طبــق تعرفه به مبلغ 388,800 ريال در حق خواهان صادار و 
اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس ظرف 

بيست روز پس ازانقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى بابلسر مى باشد.م/الف
شعبه 2 شوراهاى حل اختالف بابلسر-مهرداد فدائى جويبارى

دادنامه
پرونده:9609982062100237 دادنامه:9709972062100095 خواهان:رضا داودى ف نوروزعلى 
با و كالت كريم انباز ف كامران خوانده:كيانوش برنجكار مرادبســرى ف رضاعلى خواسته:مطالبه وجه چك ((رأى 
قاضى شورا)):درخصوص دعوى رضا داودى با وكالت كريم انباز به طرفيت كيانوش برنجكار به خواسته مطالبه 
مبلغ 60,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله و تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده نظر 
به اين كه مســتند دعوى خواهان يك فقره چك به شــماره 448/50008-95/5/3  بوده و خوانده در جلســه 
حاضــر نگرديــده و ايراد و تكذيب يا دفاعى به دعوى به عمل نيــاورده و دليلى كه بيانگر پرداخت دين و برائت 
ذمه خود باشد ارائه و اقامه ننموده على هذا دعوى خواهان ثابت تشخيص مستندا به مواد 522-519-198 
ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 60,000,000 ريال اصل خواســته و پرداخت هزنيه دادرســى 
و تاخير تاديه برمبناى شــاخص نرخ تورم بانك مركزى كه از ناحيه اجراى احكام محاســبه مى گردد و حق الوكاله 
طبــق تعرفــه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره غيابى اســت و ظرف بيســت روز پس از رويت 
قابل اعتراض دراين شــورا و با انقضاى مهلت مذكور ظرف بيســت روز قابل اعتراض در محاكم عمومى بابلســر 

مى باشد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن


