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آگهی

دوشنبه  17اسفند  | 1394سال بیست و پنجم | شمـاره 5077
 7مارس  27 | 2016جمای االول 1437

خانم پریسا همتی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که مجید احمدی دادخواستی به
خواسته مطالبه طلب به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 147/940524ح ثبت و برای روز شنبه 95/1/21
ساعت  16/30وقت رسیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 73
قانون آیین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم به شعبه  147واقع در همدان -میدان بیمه – ابتدای کوچه مشکی مراجعه و در روز و
ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شورا غیابا رسیدگی و
تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
 /296م الف دبیرخانه  147شورای حل اختالف همدان
خانم افسر کلوندی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که مجید احمدی دادخواستی به
خواسته مطالبه طلب به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 147/940523ح ثبت و برای روز شنبه 95/1/21
ســاعت  16وقت رســیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 73
قانون آیین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم به شعبه  147واقع در همدان -میدان بیمه – ابتدای کوچه مشکی مراجعه و در روز و
ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شورا غیابا رسیدگی و
تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
دبیرخانه  147شورای حل اختالف همدان
اجراییه
مشــخصات محکوم له  /محکوم لهم بانک مهر اقتصاد به نشانی :همدان – میدان امام – ابتدای خ
اکباتان مشــخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم علیرضا بهرامی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان
عباس پریان فرزند صادق شهرستان همدان – کوی استادان – بلوار کاج – پالک  15مشخصات نماینده
یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم علیه حامد نوبهار فرزند حسین به نشانی :همدان – خ بوعلی جنب
پاساژ محمدی ساختمان آزاد ط دوم نوع رابطه  :وکیل محکوم له  /محکوم لهم :بانک مهر اقتصاد محکوم
به :به موجب دادنامه شماره  9409978111100725مورخ  1394/7/9شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی
همدان حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  18/620/000ریال به عنوان اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  599/860تومان (پانصد ونود و نه هزارو هشــتصد و شــصت هزار تومان) بابت خسارت
دادرســی و پرداخت مبلغ  567/888تومان بابت حق الوکاله وکیل به ماخذ مرحله بدوی در حق خواهان
صادر واعالم می گردد ضمنا دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه اصل محکوم به را
از تاریخ برگشتی چک که همان تاریخ چک بوده لغایت یوم الوصول را طبق شاخص اعالمی از سوی بانک
مرکزی محاسبه و از دادباختگان اخذ و در حق دادبرده کارسازی نمایند عشریه دولتی وفق مقررات وصول
شود با رعایت تبصره ذیل ماده  306ق.آ.د.م  .محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجراییه -1ظرف ده
روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتیبي براي پرداخت محكوم به
بدهد -3مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استیفاي محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجود نقدی که در هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور
از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید واال به
درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 )1394خوداداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد
( مــاده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م  .ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -5انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می
شود (ماده  21قانون نحوه اجرای محکوم مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شود
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد
بــود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  .)1394رییس شعبه یازدهم دادگاه عمومی
حقوقی دادگستری شهرستان همدان

روزنامهسراسریصبحایران
متن آگهی
خواهان  :رحمت اله بدخشــان دادخواســتی به طرفیت خوانده  :وحید عرب به خواسته تقدیم دادگاه
های عمومی شهرستان سمنان نموده که جهت رسیدگی به شعبه (29ویژه ایثارگران) شورای حل اختالف
شــهر سمنان واقع در ســمنان – بلوار  17شهریور – سه راهی پمپ بنزین جاللی – جنب فضای سبز –
تلفن  023-33362142ارجاع و به کالســه  9409982749300239ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1395/01/24و ساعت  16:30تعیین شده است  .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و درخواست
خواهان  /شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف  2620دبیر شعبه بیست
و نهم(ویژه ایثارگران) شورای حل اختالف شهر سمنان –مینا رحیمیان
آگهی تحریر ترکه
بدینوســیله به اطالع میرســاند اجرای قرار تحریر ترکه مرحوم اکبر رضایی فرزند بیرامعلی روستای
توحیدلو موضوع پرونده کالســه  164/1/94در مورخه شنبه  95/1/28ساعت  15می باشدلذا افراد ذینفع
یا ورثه آن مرحوم دعوت می شــود در وقت مقرر در شــورای حل اختالف شعبه اول نوبران حضور داشته
باشــند  .عدم حضور هر یک از ورثه مانع اجرای قرار نمی گردد .شورای حل اختالف – شعبه اول
نوبران م الف 5032:

خواهان فیض اله ناصری دادخواســتی به طرفیت خوانده پروین نظری شــویلی به خواسته مطالبه
خســارت دادرســی و صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواســت زوج تقدیم دادگاه های عمومی
شهرستان ساوه نموده که جهت رسیدگی به شــعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان
ساوه واقع در شهرستان ساوه ارجاع و به کالسه  9409982551502104ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 95/1/22و ساعت  8تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و در خواست خواهان /
شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی)
دادگستری شهرستان ساوه -تبریزی م الف 5028:
آگهی ابالغ دادنامه حقوقی
بدینوســیله بــه آقای حســن علی خــواه لفمجانی فرزنــد علی اکبر کــه بموجب دادنامه شــماره
 9309978916300118در پرونده کالسه  930135به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته
و مبلغ ســیصد هزار ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسی در حق خواهان (آقای
محمد جواد صادقی ) محکوم گردیده اســت ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارند
ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع واقع در شهرک فجر پشت کمیته
امداد ساختمان شورای حل اختالف ساوه تسلیم نماید بدیهی است نامبرده پس از انقضا مهلت مذکور حق
تجدید نظر خواهی نسبت به حکم مذکور ظرف مهلت بیست روز در محاکم تجدید نظر استان مرکزی را
خواهد داشت در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. .
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف ساوه  -یوسفی م الف5031:

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آیسان صبا دارای شناسنامه شمار274 0315597بشرح دادخواست به کالسه/94/701412
ش 67ازاین شــورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین صبا
بشناســنامه 9درتاریخ 94/8/26اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراســت به
 -1آیســان صبا ش.ش  2740315597صادره ارومیه متولد 69/9/5دختر متوفی -2افســون صبا
ش.ش  4838صــادره ارومیــه متولد  65/11/12دختر متوفی -3مریم حاجــی حاتم لو  704صادره
(سهامیمتولد
صادره ارومیه
کردلر 691
-4افســر سالمت
 48/11/12دختر
21/6/25شماره ثبت  18404در حال تصفیه در اجرای ماده  225قانون تجارت
خاص) به
علویجه
شهسوار
متوفیبرادران
بافندگی
مهاباد متولدشرکت
مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حذفی
اخطار می گردد ظرف مهلت  6ماه پس از اولین آگهی تصویب مصدق
الذکر
منحله فوق
به کلیه
وسیله
بدین
ازتاریخ
نزداوباشــد
شرکت از متوفی
بستانکارانویاوصیتنامه
تاهرکس اعتراض دارد
نمایــد
آگهی می
را دریــک نوبت
صنعتیشعبه
صادرخواهدشد .رئیس
داردواال گواهی
مستنداتیک ماه
نشــر نخستین آگهی ظرف
علویجه خیابان  ،5شرکت بافندگی برادران شهسوار علویجه ارسال و
اصفهان شهرک
تقدیمآدرس
شــورارا به
طلببهخود
67شورای حل اختالف ارومیه

آگهی دعوت بستانکاران (نوبت سوم)

یا با شماره تلفن  09131150554تماس حاصل فرمایند ،بدیهی است پس از انقضا مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد

شرکت منحله در اختیار آنان می باشد باید اموال شرکت را به آدرس فوق تحویل نمایند در غیر
اموالی
آگهیکه
شد ،همچنین کسانی
تبادلازلوایح
ابالغ
گردید .در پرونده
 9409972551500997صادره
شماره
دادنامه
به
نســبت
ابراهیم
رحمانی فرزند
طریق مراجع قانونی اقدام خواهد
صورت از
خانم زهرهاین
کالسه  940797این دادگاه تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است نظر به اینکه تجدید نظر خوانده آقای
نوبت
انتشارآگهی
94/10/1یک نوبت آگهی می شود تا نامبرده
اول:مراتب برای
می باشد
المکان
تاریخعلی خان مجهول
نبی اله قبادی فرزند
94/11/17نســخه دوم دادخواست و ضمائم
دادگاه مراجعه و
نوبتدفتر
انتشارآگهیده روز به
تاریخآگهی ظرف مدت
از تاریخ انتشــار این
دوم:
تجدیدنظر خواهی را دریافت و در مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا به این مرجع واقع در ساوه میدان فلسطین
تاریخ انتشارآگهی نوبت سوم94/12/17 :
دادگستری شماره  2تسلیم نماید پس از انقضا مهلت وفق مقررات اقدام خواهد شد .مدیر دفتر شعبه
 5دادگاه عمومی حقوقی ساوه – تبریزی م الف 5027:

مدیر تصفیه شرکت منحله (در حال تصفیه)  -سیمین دخت کهندل

خواهان صفر قاســمی فرد دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد شادمان و معصومه ذوالفقاری و
رضا شــادمان و علی عاملی و عالیه نجات و پریســا عاملی و محمد صادق شــجاعی و پیمان عاملی
و مریم عاملی و مریم عاملی و عاطفه شــادمان و نرجس عاملی و مریم شــادمان و اکرم عاملی به
خواســته مطالبه خسارت دادرسی وسایر دعاوی غیر مالی و پرداخت حق الوکاله تقدیم دادگاه های
عمومی شهرســتان ساوه نموده که جهت رســیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرســتان ساوه واقع در شهرستان ساوه ارجاع و به کالسه  9409982550300729ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن  95/1/23و ساعت  11تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده /
متهم و در خواســت خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ساوه -نبی اله
احمدی م الف 5029:

آیا می دانید هر هکتار جنگل در طول سال بیش از 2/5تن اکسیژن تولید و بیش از 8تن دی اکسید کربن و غبار
هوا را پاالیش می کند.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
خانم پریسا همتی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که مجید احمدی دادخواستی به
خواسته مطالبه طلب به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 147/940524ح ثبت و برای روز شنبه 95/1/21
ساعت  16/30وقت رسیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 73
قانون آیین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم به شعبه  147واقع در همدان -میدان بیمه – ابتدای کوچه مشکی مراجعه و در روز و
ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شورا غیابا رسیدگی و
تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
 /296م الف دبیرخانه  147شورای حل اختالف همدان
خانم افسر کلوندی که فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد که مجید احمدی دادخواستی به

خواهان مهران مفتوح دادخواستی به طرفیت خوانده اکرم کاویانی نسب (پشته کشی سابق) به خواسته
صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کرمانشاه نموده
کرمانشاه واقع در کرمانشاه – بلوار بنت الهدی
که جهت رســیدگی به شــعبه  5دادگاه خانواده شهرستان
متن آگهی
9/30
ساعت
و
95/1/21
آن
رســیدگی
وقت
که
 9409988310500936ثبت
کالســه
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گردیدهطرفیت خوانده  :وحید عرب به خواسته تقدیم دادگاه
دادخواســتی به
رحمت اله بدخشــان
خواهان :
حل قانون
ماده 73
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(29ویژه
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یکجنب
جاللی –
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شهریور –
عمومی–وبلوار
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شــهر
یکی از
نوبت در
بنزینمراتب
پمپدادگاه
دســتور
مدنی
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دادگاهدرهای
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دادگاهرسیدگی
گردیدهآنکهبهوقت
023-33362142میارجاع
ثبتاز مفاد
9409982749300239اطالع
کالســهمتهم پس از نشر آگهی و
شودوتابهخوانده /
تلفنکثیراالنتشار آگهی
جراید
 1395/01/24و ساعت  16:30تعیین شده است  .به علت مجهول المکان بودن خوانده  /متهم و درخواست
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
خواهان  /شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
کرمانشاه –
شهرستان
جرایدخانواده
یکی ازدادگاه
شعبهدرپنجم
منشی
حاضر
رسیدگی
میرزاییپس از
خوانده  /متهم
می شود تا
کثیراالتشار آگهی
یک نوبت
گردد.مراتب
دادگاه
دســتور
و

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و
حاضر گردد .م الف  2620دبیر شعبه بیست
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
مفقودی
سمنان
شناســاییشهر
حل اختالف
ایثارگران)
و نهم(ویژه
رحیمیان شماره پالک 55
–مینا متالیک به
خاکستری
خودرو رانا
شورایکارت
برگ سبز) و
شناســنامه مالکیت(

خواسته مطالبه طلب به طرفیت شما تقدیم که به کالسه 147/940523ح ثبت و برای روز شنبه  95/1/21ایران  764ق  57و شــماره شاســی  114008FTبه نام الهام عشــقی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
ســاعت  16وقت رســیدگی تعیین گردیده ،لذا مراتب جهت تقاضای خواهان در اجرای مقررات ماده 73
آگهی تحریر ترکه
قانون آیین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار است .نیشابور
بدینوســیله به اطالع میرســاند اجرای قرار تحریر ترکه مرحوم اکبر رضایی فرزند بیرامعلی روستای
محلی همدان درج می گردد خوانده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی جهت دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم به شعبه  147واقع در همدان -میدان بیمه – ابتدای کوچه مشکی مراجعه و در روز و
ساعت مقرره فوق در جلسه رسیدگی حاضر و هرگونه دفاعی دارد به عمل آورد واال شورا غیابا رسیدگی و
تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود و چنانچه منبعد آگهی الزم شود یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
دبیرخانه  147شورای حل اختالف همدان

اجراییه
مشــخصات محکوم له  /محکوم لهم بانک مهر اقتصاد به نشانی :همدان – میدان امام – ابتدای خ
اکباتان مشــخصات محکوم علیه  /محکوم علیهم علیرضا بهرامی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان
عباس پریان فرزند صادق شهرستان همدان – کوی استادان – بلوار کاج – پالک  15مشخصات نماینده
یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم علیه حامد نوبهار فرزند حسین به نشانی :همدان – خ بوعلی جنب
پاساژ محمدی ساختمان آزاد ط دوم نوع رابطه  :وکیل محکوم له  /محکوم لهم :بانک مهر اقتصاد محکوم
به :به موجب دادنامه شماره  9409978111100725مورخ  1394/7/9شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی
همدان حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  18/620/000ریال به عنوان اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  599/860تومان (پانصد ونود و نه هزارو هشــتصد و شــصت هزار تومان) بابت خسارت
دادرســی و پرداخت مبلغ  567/888تومان بابت حق الوکاله وکیل به ماخذ مرحله بدوی در حق خواهان
صادر واعالم می گردد ضمنا دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه اصل محکوم به را
از تاریخ برگشتی چک که همان تاریخ چک بوده لغایت یوم الوصول را طبق شاخص اعالمی از سوی بانک
مرکزی محاسبه و از دادباختگان اخذ و در حق دادبرده کارسازی نمایند عشریه دولتی وفق مقررات وصول
شود با رعایت تبصره ذیل ماده  306ق.آ.د.م  .محكوم علیه مكلف است از تاریخ ابالغ اجراییه -1ظرف ده
روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی) -2ترتیبي براي پرداخت محكوم به
بدهد -3مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استیفاي محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي
مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجود نقدی که در هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور
از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارایه نماید واال به
درخواست محکوم له بازداشت می شود (مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 )1394خوداداری
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد
( مــاده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م  .ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی )1394
 -5انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می
شود (ماده  21قانون نحوه اجرای محکوم مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه شود
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد
بــود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  .)1394رییس شعبه یازدهم دادگاه عمومی
حقوقی دادگستری شهرستان همدان
خواهان مهران مفتوح دادخواستی به طرفیت خوانده اکرم کاویانی نسب (پشته کشی سابق) به خواسته
صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کرمانشاه نموده
که جهت رســیدگی به شــعبه  5دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه – بلوار بنت الهدی
ارجاع و به کالســه  9409988310500936ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  95/1/21و ساعت 9/30
تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد .منشی شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه – میرزایی
مفقودی
شناســنامه مالکیت( برگ سبز) و کارت شناســایی خودرو رانا خاکستری متالیک به شماره پالک 55
ایران  764ق  57و شــماره شاســی  114008FTبه نام الهام عشــقی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است .نیشابور

توحیدلو موضوع پرونده کالســه  164/1/94در مورخه شنبه  95/1/28ساعت  15می باشدلذا افراد ذینفع
یا ورثه آن مرحوم دعوت می شــود در وقت مقرر در شــورای حل اختالف شعبه اول نوبران حضور داشته
باشــند  .عدم حضور هر یک از ورثه مانع اجرای قرار نمی گردد .شورای حل اختالف – شعبه اول
نوبران م الف 5032:

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آیسان صبا دارای شناسنامه شمار274 0315597بشرح دادخواست به کالسه/94/701412
ش 67ازاین شــورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین صبا
بشناســنامه 9درتاریخ 94/8/26اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراســت به
 -1آیســان صبا ش.ش  2740315597صادره ارومیه متولد 69/9/5دختر متوفی -2افســون صبا
ش.ش  4838صــادره ارومیــه متولد  65/11/12دختر متوفی -3مریم حاجــی حاتم لو  704صادره
مهاباد متولد  48/11/12دختر متوفی -4افســر سالمت کردلر  691صادره ارومیه متولد 21/6/25
مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حذفی
را دریــک نوبت آگهی می نمایــد تاهرکس اعتراض دارد ویاوصیتنامه از متوفی نزداوباشــد ازتاریخ
نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم داردواال گواهی صادرخواهدشد .رئیس شعبه
67شورای حل اختالف ارومیه
آگهی ابالغ تبادل لوایح
خانم زهره رحمانی فرزند ابراهیم نســبت به دادنامه شماره  9409972551500997صادره در پرونده
کالسه  940797این دادگاه تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است نظر به اینکه تجدید نظر خوانده آقای
نبی اله قبادی فرزند علی خان مجهول المکان می باشد مراتب برای یک نوبت آگهی می شود تا نامبرده
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه دوم دادخواست و ضمائم
تجدیدنظر خواهی را دریافت و در مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا به این مرجع واقع در ساوه میدان فلسطین
دادگستری شماره  2تسلیم نماید پس از انقضا مهلت وفق مقررات اقدام خواهد شد .مدیر دفتر شعبه
 5دادگاه عمومی حقوقی ساوه – تبریزی م الف 5027:
خواهان صفر قاســمی فرد دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد شادمان و معصومه ذوالفقاری و
رضا شــادمان و علی عاملی و عالیه نجات و پریســا عاملی و محمد صادق شــجاعی و پیمان عاملی
و مریم عاملی و مریم عاملی و عاطفه شــادمان و نرجس عاملی و مریم شــادمان و اکرم عاملی به
خواســته مطالبه خسارت دادرسی وسایر دعاوی غیر مالی و پرداخت حق الوکاله تقدیم دادگاه های
عمومی شهرســتان ساوه نموده که جهت رســیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرســتان ساوه واقع در شهرستان ساوه ارجاع و به کالسه  9409982550300729ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن  95/1/23و ساعت  11تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده /
متهم و در خواســت خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان ساوه -نبی اله
احمدی م الف 5029:
اگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم می شود آقای حامد دالوند دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت آقای حمید
ذوالفقاری تســلیم شــوراهای حل اختالف ساوه شعبه سوم نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه
 940242ثبت و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه  95/1/18ساعت  16:45تعین شده است اینک
به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دســتور شورا و تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده از تاریخ
انتشار این آگهی ظرف یکماه به دبیر خانه شورا واقع در ساوه شهرک فجر جنب اب و فاضالب روستایی
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد
شده جهت رسیدگی حاضر گردد در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا عدم ارسال الیحه دفاعیه
وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان ساوه
م الف 5030:
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سودوکو یک جدول  9 * 9بوده که ش�امل  9باکس  3 * 3کوچکتر می
باشد  .موضوع جدول این است که همه اعداد از یک تا  9در هر یک از
باکس های  3 * 3و همچنین در هر ردیف و ستون قرار گیرد  .از آنجائی
که هر باکس و همچنین هر ردیف و ستون شامل  9خانه می باشند ،
شما باید اعداد  1تا  9را به گونه 2 9 4 8 1 7 5 6 3
ای در ج�دول بگنجانید که در 1 7 5 3 6 9 8 4 2
هیچ ردی�ف و س�تون و باکس 8 3 6 2 5 4 1 7 9
عدد تک�راری ق�رار نگی�رد 9 8 1 5 2 6 4 3 7 .
ش�روع کار را با اع�دادی آغاز 5 2 7 9 4 3 6 8 1
کنید که بیش�تر از همه تکرار 4 6 3 1 7 8 2 9 5
شده باش�ند  .جدول سودوکو 6 4 2 7 9 1 3 5 8
در جه�ان ب�ه عن�وان بهترین 7 1 8 4 3 5 9 2 6
3 5 9 6 8 2 7 1 4
ورزش فکری یاد می شود .
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