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آگهي مزايده (نوبت دوم)

سيد مصطفي مجيدي رئيس اداره

اداره اوقاف شاهرود در نظر دارد يک باب ساختمان مسکوني واقع در کوچه جنب 

هالل احمر طبقه دوم را از طريق مزايده واگذار نمايد متقاضيان جهت کسب اطالع 

بيشتر با شماره ٣٢٢٣٢٠٩٣ تماس حاصل نمايند. 

آگهى مفقودى
 PSX68E8011139 سند كمپانى سوارى رنو سپند مدل 1378 پالك 72-345ل38 موتور002481 شاسى

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت بازرگانى به شــماره 204652 متعلق به احمد ذبيح زاده سوته ف خيراله ش ش 457 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

كارت هوشمند خودرو كاميون راف FA220مدل 1375 به شماره شهربانى 72-991ع23 كارت هوشمند 
ناوگان باربرى شماره 2984775 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد سارى

آگهى وقت رسيدگى
خواهــان: محمدتقى محمدپور و زهرا مهرى و ســميه محمدپور  خواندگان: نورعلــى گرجيان و عفت پورمند 
خواســته: تاييد انفســاخ قرارداد خواهان در پرونده به كالســه بايگانى 950314 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى 
بابلســر دادخواستى به خواسته تاييد انفساخ قرارداد طرح و تقديم داشته كه با ارجاع به اين شعبه براى ساعت 
11:30 مورخ 96/1/21 داراى وقت رسيدگى است. نظر به مجهول المكان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان 
و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 ق آ د م مراتب را با نشــر آگهى به خوانده اعالم تا وى قبل از وقت دادرسى 
به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه دوم دادخواست و ضمائم به وى تحويل و وى نيز اقامتگاه خويش را به اين دادگاه 

اعالم نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر-حيدرى

آگهى وقت رسيدگى
خواهان :محمود موسوى خواندگان:1-مصطفى فرجى2-محسن فرجى3-زهرا فرجى4-فاطمه فرجى5-زهره 
فرجى 6-معصومه رزاقى7-صديقه فالح8-مرضيه گرجى9-مرتضى گرجى خواسته:نقل وانتقال سند خواهان در 
پرونده به كالســه بايگانى 950763 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر دادخواستى به خواسته نقل و انتقال 
سند طرح و تقديم داشته كه با ارجاع به اين شعبه براى ساعت 8:30 مورخ 96/2/20 داراى وقت رسيدگى است. 
نظر به مجهول المكان بودن خوانده، حسب تقاضاى خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 ق آ د م مراتب را 
با نشر آگهى به خوانده اعالم تا وى قبل از وقت دادرسى به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
بــه وى تحويــل و وى نيز اقامتگاه خويش را به اين دادگاه اعالم نمايد در غيــر اين صورت دادگاه غيابا به موضوع 

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى)بابلسر-حيدرى

آگهى حصر وراثت  
آقاى قنبر حيدرى عيسى خندقى ش ش 255 به شرح دادخواست به كالسه 1/95/2746ش از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فرشته حيدرى عيسى خندقى ش ش 319 
درتريخ 95/9/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
متقاضى(پدر متوفى)2-فاطمه داداشى الليمى ف نادر ش ش 2081051117 صادره سارى دختر متوفى3-على 
داداشى الليمى ف نادر ش ش 2080749889 صادره سارى پسر متوفى 4-خورشيد سالخورده ف خيراله ش ش 
577 صادره قائم شهر-بخش جويبار(مادر متوفى)5-على اصغر رحمانى اريمى ف على ش ش 383 صادره سارى 
همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى-رضى

آگهى حصر وراثت  
خانم پروانه صادقى آبكســرى ش ش936 به شــرح دادخواست به كالســه 1/95/2743ش از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حكمت اله صادقى آبكسرى ش ش427 
درتاريــخ 92/12/13 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته كه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-متقاضى(دختر متوفى)2-يحيى ش ش 887 صادره ســارى پسر متوفى3-حسين ش ش 16 صادره سارى 
پســر متوفى4-حسن ش ش 26 پســر متوفى5-محرم ش ش888 صادره سارى دختر متوفى6-رقيه ش ش 7 
صادره سارى-دودانگه دختر متوفى7-معصومه ش ش 2080122975 صادره سارى-دودانگه دختر متوفى8-
محترم ش ش 886 صادره سارى دختر متوفى همگى صادقى آبكسرى فرزند حكمت اله 9-زينب على پور ف رضا 
ش ش 505 صادره سارى همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفترحوزه اول شوراى حل اختالف سارى-رضى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
درخصوص پرونده كالسه 8/95/638 و درخواست شركت فرآورده هاى لبنى صالح با وكالت ياسمن پاشايى 
بــه عنوان خواهــان به طرفيت خانم مينا مالى فر به عنــوان خوانده مبنى بر مطالبه وجه وقت رســيدگى به تاريخ 
96/2/2 ساعت 10 تعيين گرديده است، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود تا خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 8 حل اختالف آمل نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت تعيين شده حضور به هم رساند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد شد 

.م/الف
مسئول دفتر شعبه هشتم شوارى حل اختالف آمل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  
خواهان ســيده زهرا آقاجانى احمدى دادخواســتى بــه طرفيت خوانده رجبعلى عبدى به خواســته طالق به 
درخواست زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان بابلسر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان بابلسر واقع در  مازندران –بابلسر-خيابان پاسداران خيابان فلسطين دادگسترى بابلسر ارجاع 
و به كالســه 9509981291101150 و شــماره بايگانــى 951187 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 96/1/14 
ســاعت 9:30 صبح جهت اســتماع گواهى گواهان تعيين شده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم 
و درخواســت خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم در موعد مقرر 
جهت اســتماع گواهى گواهان خواهان در جلســه دادگاه حاضر گردد.در ضمن ظرف يك هفته پس از نشــر آگهى 
مهلت دارند داور واجدالشــرايط خود كه مســلمان،متأهل،مورد اعتماد،آشناى نسبى به مسائل شرعى و خانوادگى 
و حداقل 30 ســال سن داشــته و به فساد اخالقى اشتهار نداشته باشد(بهتر اســت از نزديكان باشد)را به اين 

دادگاه معرفى نمايند.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-زينب نورمحمدپور اميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  
خواهان اشــرف هدايتى دادخواســتى به طرفيت خوانــده مونا ميرزايى به خواســته حضانت فرزند تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان بابلســر نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
بابلســر واقع در  مازندران –بابلســر-خيابان پاســداران خيابان فلســطين دادگسترى بابلســر ارجاع و به كالسه 
9509981291101331 و شــماره بايگانى 951370 ثبت گرديده و وقت رسيدگى 96/1/14 ساعت 9 صبح 
تعيين شــده اســت . به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/ا

لف                                                          م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-زينب نورمحمدپور اميرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسسه تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت1-محمود درويش ترابى ف عباسعلى2-فاطمه خدادادى ف قياس 
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-حبيب كهنسال كفشگرى ف رحيم2-حسين قادرى رستاقى  ف 
ذات اله 3-زينب اســماعيلى قلزم ف محمدعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع  و به كالســه 5/95/491 شوراى 
سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 5 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 96/1/19 ساعت 9 صبح در شعبه 5 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده نوبت اول 
در پرونده كالسه 950276 اجرا ك محكوم عليه حسن مسلمى به پرداخت 82,500,000 رريال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 4,000,000 ريال بابت نيم عشــر محكوم گرديده لذا بنا به درخواســت محكوم له اموال محكوم 
عليه را جهت تامين آن توقيف و از طريق مزايده با حضور نماينده دادستان و مدير اجراى احكام كيفرى دادسراى 
جويبار تحت شــرايط زير به فروش مى رســاند ضمنا مال مورد مزايده تعــداد 173 جفت كفش زنانه و تعداد75 
جفت كفش بچه گانه و تعداد 270 جفت كفش و كتانى اسپرت مردانه مى باشد.1-قيمت كارشناسى شده به مبلغ 
149,520,000 ريال مى باشد2-مزايده از مبلغ  ارزيابى شده پايه شروع و كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند برنده مزايده محســوب و مبلغ ده درصد قيمت پيشــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى آن 
ظرف يك ماه پس از فروش وصول مى گردد.3-موعد و زمان فروش روز سه شنبه 95/12/24 ساعت 11 صبح 
در دفتر اجراى احكام كيفرى دادســراى عمومى و انقالب جويبار مى باشــد. آدرس بازديد مال: جويبار اول خيابان 

بازارروز –مغازه كفش فروشى آقاى سورچى.م/الف
شعبه اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب جويبار

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد اكبر هاشميان ف سيدعلى اصغر به شرح درخواستى كه به شماره 95-2/657 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان زينب دهقان واسوكاليى ف 
على جان ش ش2221 صادره ســارى در تاريخ 95/7/26 در شهرســتان جويبــار بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســيده كلثوم رضايى  واسوكاليى ف سيدرضا ش م 5829476169 مادر 
متوفى2-سيداكبر هاشميان ف سيدعلى اصغر ش م 5829164264 همسر متوفى3-سيدعليرضا هاشميان ف 
سيداكبر ش م 5820197305 پسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه دوم شهرى شوراى حل اختالف جويبار

آگهى حصر وراثت
آقاى حسينعلى سليمى واسوكاليى ف مسيب به شرح درخواستى كه به شماره 4/636/95 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان مسيب سليمى واسوكاليى ف 
مرتضى ش ش339 صادره جويبار در تاريخ 95/7/10 در شهرســتان قائم شــهر بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-حســينعلى ش م 5829897407   2-قربانعلــى ش م 5829663287   
3-عليرضا  ش م 2162480883   4-معصومه ش م 5820049616  همگى سليمى واسوكاليى فرزند مسيب 
5-فرخنده قجر جويبارى ف اسمعيل ش م 5829703963 والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف جويبار

آگهى ابالغ وقت دادرســى و دادخواســت به امير-سميه-مســعود-على –ســپيده همگى جاويد ثابت و زهرا 
صادقى مهيارى و اشرف خانم سيد فرج اهللا

آقاى مســعود مســعودى فر به  نشانى تهران دادخوستى به خواسته قلع و قمع به شرح متن دادخواست به 
طرفيت امير-على-مسعود-سميه و سپيده همگى جاويد ثابت-زهرا صادقى مهيارى –اشرف خانم سيد فرج اهللا 
به شعبه سوم دادگاه حقوقى نوشهر تقديم داشته كه به كالسه 951047 سوم حقوقى ثبت و وقت رسيدگى به 
روز چهارشنبه 96/5/4 ساعت 9:30  تعيين گرديده است .باتوجه به اين كه خوانده فعال مجهول المكان مى باشد و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
درج مى گردد تا امير-على-مسعود-ســميه و سپيده همگى جاويد ثابت-زهرا صادقى مهيارى-اشرف خانم سيد 
فرج اهللا با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در جلسه دادرسى شركت يا اليحه 
دفاعيه خود را با تعيين محل اقامت خويش تنظيم و به دادگاه تقديم نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
 منشى شعبه سوم دادگاه حقوقى نوشهر-ماالميرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمد محمدى ف حبيب اله ســاكن نوشهر بلوار شــهيد خيريان مجتمع آفتاب  بلوك Aطبقه اول منزل 
شــخصى دادخواســتى به خواســته ابطال ســند انتقال و ســپس الزام خوانده به تنظيم ســند خط به شــرح متن 
دادخواست به طرفيت محمد اقدامى ف على اكبر به شعبه 7شوراى حل اختالف نوشهر تقديم داشته كه به كالسه 
7/641/95 ثبت گرديده و وقت رسيدگى به روز چهارشنبه 96/1/16 ساعت 10:30صبح تعيين گرديده است . 
با توجه به اينكه خوانده فعالً مجهول المكان مى باشد بنا به تقاضاى خواهان و دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد تا آقاى محمد اقدامى ف 
على اكبر  با مراجعه به دفتر شورا نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در جلسه دادرسى شركت يا اليحه 
دفاعيه خود رابا تعيين آخرين محل اقامت خويش تنظيم و به شورا تقديم نمايند در غير اين صورت غياباً رسيدگى 

و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
شعبه 7 شوراى حل اختالف نوشهر

دادنامه
پرونــده:9409981227200759 رأى دادگاه:در پرونــده به شــماره بايگانى 940766 اين شــعبه خانم 
كتايون نيكو با وكالت آقاى وحيد نوربخش ادعايى به خواسته طالق به طرفيت آقاى محمدجعفر يعسوبى تنظيم در 
تاريخ 94/9/22 به اين شعبه ارجاع و تحت شماره مرقوم ثبت گرديد مدعى در جهت تعليل مدعى به سوء رفتار 
و خالف شان خانواده و ترك زندگى مشترك و نپرداختن نفقه و محكوميت كيفرى زوج را مطرح نموده است نظر به 
مفاد استشهاديه منضم پرونده(صفحه 19) و مودى گواهى گواهان(صفحات 52و53و54و55) و صورت جلسه و 
گزارش هاى رياست اجراييات دادگسترى محمودآباد كه به شماره هاى 9510091227200927-95/9/14 و 
9510091227201187-95/11/18 كه ثبت دفتر لوايح شده و توجها به مرقوم سرپرست و قاضى شعبه اول 
اجراى احكام دادســراى ناحيه 7 به شماره 9510112145508332-95/10/13 و دادنامه پيوست آن صادره 
از شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه مبين محكوميت قطعى زوج(محمدجعفر يعسوبى به تحمل دو سال 
حبس تعزيرى –رد مال در حق شاكى و پرداخت جريمه نقدى به ميزان يك ميلياردوپانصدوشصت يليون ريال در 
حق دولت به اتهام انتقال مال غير داشــته)نظر به اختالف حادث در روابط زوجيت فى مابين متداعيين موضوع به 
داورى ارجاع گزارش داوران به شرح صفحه 52 ضميمه بوده كه مدلول آن مبين اصرار زوجه به متاركه از زوج با 
لحاظ مراتب معروضه و عدم امكان سازش دارد راجع به حقوق مالى توجها به اليحه اى كه وكيل زوجه ايفاد داشته 
ميزان بيســت قطعه ســكه بهار آزادى به انضمام نفقه معوقه به زوج بذل گرديد پيرامون وضعيت حمل زوجه به 
پزشكى قانونى معرفى جوابيه مرجع اخير مبتنى بر عدم وجود حمل در زوجه دارد بنا به مراتب مرقوم و به استناد 
مــاده 1119 قانون مدنى و مواد 27و28و29و32و34و35و37و39 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه 
ادعاى خواهان را حمل بر صحت تلقى نموده گواهى عدم امكان ســازش صادر و به زوجه اذن داده مى شــود تا به 
وكالت از زوج و با حق توكيل به غير و در قبال بذل بيست قطعه سكه بهار آزادى و قبول بذل به  وكالت از زوج و با 
حق توكيل به غير خود را به طالق از نوع خلع مطلقه نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران و با انقضاى 

موعد در ظرف بيست روز قابل فرجام در ديوان عالى كشور مى باشد.م/الف
ناصر ناصرى-رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول
جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شــركت تعاونى اعتبار شــبكه 
بهداشت شيروانچرداول راس ساعت 11/00 روز چهارشنبه مورخ 95/9/24 
در محل سالن كنفرانس بيمارستان امام على (ع) تشكيل ميگردد از عموم اعضاء 
دعــوت بعمــل مى آيد كــه در روز مقرر و در محل مذكور حضور بهم رســانند ، 
بديهى است حضور كليه اعضاء در جلسه ضرورى و در صورت عدم حضور برابر 
مفاد اساســنامه هيچگونه اعتراضى در رابطه با تصميمات متخذه موثر نخواهد 
بــود ضمنــاً هر عضو مى تواند اســتفاده از حق راى خود را بــه يك نماينده تام 
االختيار از ميان اعضاء و يا خارج از اعضاء واگذار كند. دستور جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده: 1- گزارش وضعيت تعاونى توسط رئيس هيئت مديره 
2- قرائت بيالن مالى ســال 94 -3- انتخاب يا ابقاء هيئت مديره ، بازرس 4- 
تصميم گيرى در خصوص افزايش مبلغ تسهيالت و سرمايه اعضاء 5- ماموريت 
ثبت تصميمات حاصله به هيئت مديره. توضيح: كانديداهاى سمت بازرس مى 

توانند جهت ثبت نام و تكميل فرم مربوطه به دفتر تعاونى مراجعه فرمايند.
عبدالكريم قنبريان- رئيس هئيت مديره تعاونى اعتبار شبكه بهداشت شيروانچرداول

آگهى ابالغ و احضارمتهم مهدى نيرى
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى بدين وسيله به شما ابالغ مى گردد جهت رسيدگى و دفاع 
از كيفرخواست صادره به شــماره 951808-95/11/6 دادسراى تنكابن براى تاريخ 96/1/28 ساعت 10:30 
صبح در پرونده كالسه 102/950728 تعيين وقت رسيدگى شده ، در اين دادگاه حاضرشويد در غير اين صورت 

دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف1055/95
مديردفترشعبه 102 دادگاه كيفرى 2 تنكابن-لطفى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پ: 10/1608/95 نظر به اين كه خواهان آقاى رضا حيدرى ف كاظم دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه به طرفيت اكبر رسولى در اين شعبه تسليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 10/1608/95 
ثبــت و براى تاريخ 96/1/27 ســاعت 10 تعيين وقت گرديده اســت ، لذا به لحاظ مجهــول المكان بودن خوانده، 
بــه تقاضاى خواهان و به اســتناد ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى ،مراتب يك نوبــت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى در شعبه دهم حاضر و قبل از آن جهت دريافت 
نسخه دوم دادخواست و ضمايم آن به دفتر شعبه دهم مراجعه نمايد.در غير اين صورت مفاد دادخواست و ضمايم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه دهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى مزايده نوبت اول 
در پرونده كالسه 950300 اجرايى آقاى غالمرضا مهدوى ف محمود با وكالت آقاى احمد بحرى به پرداخت مبلغ 
دوميليارد و پانصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 75,290,000 ريال هزينه دادرسى و مبلغ 52,200,000 
ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاير تاديه وجه چك از تاريخ مطالبه آن(تاريخ تقديم دادخواست)94/4/14 لغايت 
زمان پرداخت برمبناى شاخص اعطاى بانك مركزى در حق محكوم له آقاى كيقباد و پروانه ف حسين با وكالت آقاى 
على انگورج غفارى محكوم گرديده است و چون پالك ثبتى 1664 فرعى از 31 اصلى بخش 5 ثبت رامسر ششدانگ 
عرصه  و اعيان يك قطعه زمين به مســاحت 246 مترمربع مشــتمل بر بناى احداثى انبار در مورد تامين خواســته 
شماره 9299-94/8/12 اداره ثبت اسناد وامالك رامسر توقيف گرديده و وكيل محكوم له الجرم اجرا بر تقاضاى 
ارزيابى و فروش آن را نموده است و پرونده جهت ارزيابى قرارارجاع امر به كارشناسى صادر و آقاى يوسف نيا به 
عنوان كارشناس به طرفين ابالغ و در جهت مقرر قانونى نسبت به نظريه كارشناس اعتراض به عمل نيامده علهذا 
در اجراى مبحث اول از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنى در روز شــنبه 95/12/21 از ساعت 12 لغايت 13 
ظهر در محل اجراى احكام مدنى متمركز رامسر از طريق مزايده به فروش مى رسد. خريداران مى توانند تاريخ قبل 
ازمزايده از مورد مزايده بازديد نمايند.ضمنا خريداران جهت شركت در مزايده بايستى ده درصد قيمت كارشناسى 

را به حساب سپرده دادگسترى واريز  سپس در مزايده حاضر شوند.م/الف
دانشور-مدير اجراى احكام مدنى متمركز دادگسترى رامسر

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده نيابتى به  كالسه 940407 اجرايى شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود محكوم عليه بهنام سيدى 
به پرداخت مبلغ 700 عدد ســكه تمام بهارآزادى معادل هفت ميليارد ريال در حق محكوم له نســيرين مســلمى 
بابت مهريه و مبلغ 2550000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى محكوم گرديده است محكوم عليه تاكنون نسبت 
بــه پرداخــت ديون خود هيچ اقدامــى ننموده باتوجه به معرفى مال از ســوى محكوم له شــامل 478 طاقه پارچه 
مجلســى زنانــه و مردانه و پيراهن نخى – فاستونى-ســاتن-پالتويى و غيره متعلق به محكــوم عليه كه باتوجه به 
نظريه كارشــناس منتخب دادگاه قيمت اموال توقيف شــده 362267300 ريال مى باشــد و از طريق مزايده در 
تاريخ 95/12/23 روز دوشــنبه  از ســاعت 10 الى 11 صبح به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز 
قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول دادگاه مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت 
كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس 
ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت 
كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 

شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف328
  مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى مياندرود-رضايى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)  
شش داتگ پالك ثبتى به شماره 10138 فرعى از باقيمانده 5479 فرعى از 3190 فرعى از 44 اصلى بخش 
9 ثبت آمل به انضمام انبارى شماره يك به مساحت 4/10 مترمربع و پاركينگ شماره 4 مساحت 24/60 مترمربع 
ذيل ثبت 69853 صفحه 338 دفتر جلد 331 به نام زهرا صادقى صادر و تسليم شد به آدرس: آفتاب 50  درزى 
8 پالك 78 حدود مشخصات پالك فوق بدين شرح اعالم مى گردد. شمال به صورت شكسته به طول هاى 3/35 متر 
و 1/60متر و4/79متر و 3/75 متر و 4/97متر و 0/43 متر و 7/01 متر به ترتيب ديوار و پنجره است به فضاى 
كوچه و حياط شمالى و درب و ديوارى است به راه پله و آسانسور و ديوار و پنجره است به فضاى كوچه شرق به طول 
9/50متر ديوار و پنجره است به فضاى كوچه جنوبا به طول 13/90متر ديوار و پنجره و نرده تراس است و ديوار 
و پنجره اســت به فضاى حياط جنوبى غربا به صورت شكســته به طول هاى 8/198متر و 1/70 متر و 0/80 مترو 
1/70 متر و 5/80 متر به ترتيب ديوارى اســت به فضاى پالك مجاور و ديوار و پنجره اســت به نورگير و ديوارى 
است به فضاى پالك مجاور به شرح صورت مجلس محلى 95/9/15 هيأت سه نفره كارشناس رسمى قوه قضاييه 
پــالك فــوق يك واحد آپارتمان 146 مترى در طبقه اول يك مجتمع 5 طبقه 4 واحدى با اســكلت بتنى ديوار گچى 
درب چوبى كف سراميك كابينت ام دى اف پنجره آلومينيوم نما سنگ دار و بى آسانسور رادياتور آب و برق و گاز 
حياط كوچك در جلوى ساختمان مى باشد پالك فوق در تصرف مديون و تحت اجاره شخص ثالث تا  تاريخ 95/4/17 
بوده و مداركى دال بر بيمه ارائه نشــده اســت  لذا شش دانگ پالك 10138 فرعى از 44 اصلى بخش 9 ارزيابى 
شده به مبلغ دوميلياردوششصد ميليون ريال 2,600,000,000 ريال بابت پرونده 9301312 به طلبكارى بانك 
ملى از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ پانزده اسفند هزاروسيصدونودوپنج(1395/12/15)  در محل اجراى 
ثبت اسناد آمل از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا 
فروخته مى شــود.الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك 
و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده اعم از اين كه مبل قطعى آن معلم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول مى گردد.ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در 
همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار آگهى مزايده: پنج شنبه 95/11/28 مى باشد.م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل- سيد اسماعيل بنى هاشمى

متن آگهى
خواهان ابوالفضل قرنى فرزند حســن دادخواســتى به طرفيت خوانده يوسف خزلى 
فرزند حســن به خواسته مطالبه ، تقديم شــوراى حل اختالف شهرستان دامغان نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان دامغان واقع در استان سمنان 
دامغان شهرك گلستان بلوار نسترن نبش خ گل نيلوفر ساختمان شوراى حل اختالف ارجاع 
و به كالسه 950290 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى ان 96/1/26 ساعت 1645 تعيين 
شــده است بعلت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
دبير شعبه چهارم شوراى حل اختالف دامغان- مبشرى

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد قلعه آقابابائى فرزند  غالمعلى به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شــده به كالسه 9509982336300620 از اين دادگاه درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شــادروان محســن قلعه آقابابايى در اقامتگاه 
دائمــى خــود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- محمد قلعه 
آقابابائى فرزند غالمعلى به ش ش 275 پدر متوفى 2- عاليه خال فرزند حسن به ش ش 
264 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان دامغان- حاجب

آگهى ابالغ
مشــخصات ابالغ شونده حقيقى: محمود مجيبيان فرزند عبدالحســين كدملى 4430655723 به نشانى يزد 
بلوار شهيد دشتى كوچه هفتم كوچه آهن آالت ايران صنعت ، تاريخ حضور: 1396/01/26- شنبه ساعت 09/00 
، محل حضور يزد خيابان مهدى كوچه كميته امداد مجتمع شوراى حل اختالف شهرستان يزد ، در خصوص دعوى سعيد 

ميرجليلى به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف/3949
 شعبه 30 شوراى حل اختالف شهرستان يزد

آگهى ابالغ
به درخواســت آقاى ســعيد ميرجليلى فرزنــد رضا عليه آقاى امين فيروزى فرزند كمــال مبنى بر مطالبه وجه 
چك، خوانده در جلســه شوراى حل اختالف حوزه 15 شهرستان در ساعت 10/00 مورخ 95/12/18 چهارشنبه به 
آدرس يزد ، خ مهدى ، كوچه كميته امداد ، بعد از اولين چهارراه  ، ســمت چپ ،مجتمع شــوراهاى حل اختالف شماره 

يك حضور يابند. م الف/3948
دفتر شوراى حل اختالف حوزه 15 يزد

دادنامه
شــماره پرونده 638/95- شــماره دادنامه: 1136/95- تاريخ رســيدگى:95/10/14- مرجع رســيدگى: 
شــوراى حل اختالف حوزه 1 يزد ، خواهان: روح اهللا دولت دوســت فرزند قاســم با وكالت آقاى حســن زارع بيدكى 
بنشانى يزد بلوار باهنر نرسيده به ميدان باهنر ساختمان فرش صنعت طبقه 3 واحد  – خواندگان: 1- آقاى عباس 
دهســتانى فرزند رضا 2- آقاى كامران پيروز هر دو مجهول المكان ، خواســته: الزام به تنظيم و انتقال ســند يك 
دستگاه خودرو سوارى نيسان به شماره پالك 54-632ص88 بانضمام كليه خسارات قانونى و هزينه هاى دادرسى 
و حق الوكاله وكيل - گردشــكار: خواهان دادخواســتى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر جلسه شورا به تصدى امضاء كنندگان 
ذيل تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى 
شــورا) در خصوص دادخواســت آقاى روح اهللا دولت دوست با وكالت آقاى حسن زارع بيدكى به طرفيت خواندگان 
به خواسته الزام به تنظيم و انتقال سند يك دستگاه خودرو سوارى نيسان به شماره پالك 54-632ص88 نظر به 
اينكه طبق نامه شماره 1/2933-3913/2/1206 رييس راهور خوانده رديف 2 آقاى كامران پيروز مالك اتومبيل 
شــماره فوق الذكر ميباشــد و خوانده رديف 1 طبق قولنامه مورخ 94/6/12 اتومبيل مذكور را به خواهان فروخته 
اســت و با توجه به اينكه ســند از توابع مبيع و حق خريدار است و اينكه خواندگان با وصف ابالغ وقت دادرسى در 
صفحه 1 روزنامه قدس مورخ 95/8/24 در جلسه شورا حاضر نشده اند و مطلقاً دفاعى ننموده اند لذا شورا با توجه 
به محتويات پرونده دعوى مطروحه را ثابت تشخيص و مستنداً به ماده 356 قانون مدنى خوانده رديف 2 آقاى كامران 
پيروز را ملزم به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال سند يك دستگاه خودرو سوارى نيسان به شماره پالك 
54-632ص88 به نام خواهان مينمايد و همچنين نامبرده را به پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت هزينه تمبر 
در حق خواهان محكوم مينمايد و در خصوص خوانده رديف 1 آقاى عباس دهستانى با عنايت به اينكه مالك رسمى 
اتومبيل نميباشــد و دعوى متوجه وى نميباشــد لذا به استناد مواد 84 و 89 ق آ د م قرار رد دعوى خواهان صادر و 
اعالم ميگردد راى صادره غيابى و پس از ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين شورا ميباشد و پس از ابالغ  

ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى يزد ميباشد. م الف/3939
قاضى شوراى حل اختالف حوزه يك يزد

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه به ورثه پرونده اجرائى كالسه 9500569 – اجراى ثبت اسناد سبزوار
بدينوسيله به ورثه مرحوم محمد داورزنى كه برابر گواهى انحصار وراثت شماره 68-776-95/11/2 شعبه 
پنجم شوراى حل اختالف سبزوار عبارتند از محمد رضا داورزنى و محمد حسن شهامت منش و طيبه داورزن وعلى 
اصغــر داورزن و موســى الرضــا داورزن و تهمينه داورزن و فاطمه آبرودى و على اكبر داورزن و حســين نيائى فر و 
عبــاس داورزن و حليمــه خاتون داورزن و زهــرا داورزن و فاطمه فروتن جم ابالغ مى شــود كه خانم ليلى داورزنى 
فرزند محمد ابراهيم جهت وصول مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به استناد سند ازدواج 11048 دفترخانه ازدواج 
1 ســبزوار عليه مورث شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9500569 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 95/11/26 اداره پســت شهرســتان ســبزوار ابالغ واقعى اجرائيه به تعدادى از ورثه زهرا 
داورزن و محمد حسن شهامت منش و فاطمه آبرودى و محمدرضا داورزنى و عباس داورزن و حليمه خاتون داورزن 
و تهمينه داورزن و طيبه داورزن و فاطمه فروتن جم و موســى الرضا داورزن و على اصغر داورزن ميســر نگرديده 
است لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب 
مى گردد نســبت به پرداخت بدهــى مورث خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. تاريخ انتشــار: 

پنجشنبه 95/11/28
اميد خيرخواه رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم عليه: غالم رضا وحيدى آرام مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: محمد هادى خليلى با 
وكالت فرزاد بختيارى به نشــانى همدان آرامگاه بوعلى ابتداى بلوار خواجه رشــيد روبه روى فرماندارى ســاختمان 
بهمن طبقه سوم- محكوم به: بموجب راى شماره 9500000267 تاريخ 95/5/31 حوزه 141 شوراى حل اختالف 
(و راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
جمعاً صدو پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته وجه چكهاى شماره هاى 619390 مورخه 94/5/15 و چك شماره 
ى 619391 مورخه 94/6/16 و مبلغ دو ميليون و ســيصد و ســى هزار ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ چهار 
ميليون و هشتصد هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى و مبلغ دويست و پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
انتشــار آگهى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم توسط اجراى احكام محاسبه مى شود 
در حق محكوم له ضمناً نيم عشــر دولتى برابر مقررات برعهده محكوم عليه مى باشــد. . به اســتناد ماده 34 قانون 
شوراهاى حل اختالف مصوب سال 1387 محكوم عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه موقــع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد واال اقدامات الزمه 

قانونى معمول خواهد گرديد. 
رئيس حوزه 116 شوراى حل اختالف همدان

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم) شماره16-95 ق

١- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن
٢- شرح مختصر موضوع مناقصه : اجراي بخشي از رينگ آبرساني شهر آستارا

٣- مهلت خريد اسناد: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ   ٩٥/١٢/٣
٤- محل خريد حضوري اسناد : رشت، جنب پارک قدس- شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن، دفتر قراردادها- تلفن: ٣٣٣٦٨٤٨٢

٥- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه:
مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ ريال به حساب جاري ٢٠٠٠٠٠٠٠٥٨ بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام (ره) کد ١٣٩١ به نشاني رشت بلوار امام خميني (ره) بنام شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن

٦- ميزان سپرده شرکت در مناقصه : ٨٧٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال (نوع تضمين صرفا ضمانت نامه بانکي معتبر بر اساس آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي شماره ١٢٣٤٠٢/ت ٥٠٦٥٩ ه  مورخ 
٩٤/٩/٢٢ مي باشد.) مبلغ برآورد ١٧,٥٢٩,٦٢٠,٥٨٨ريال مبناي برآورد اوليه : فهرست بها پايه سال ٩٥  

نوع فهرست بها : شبکه توزيع آب- خطوط انتقال آب- تاسيسات مکانيکي- ابنيه
٧- مهلت و محل تحويل پيشنهاد:

تا ساعت ١٤ روز شنبه مورخ ٩٥/١٢/١٤ 
دبيرخانه شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن

٨- زمان و مکان گشايش پيشنهادها : ساعت ١٠ صبح روز يکشنبه مورخ ٩٥/١٢/١٥ – دفتر قراردادها
٩- رشته پيمانکار : آب (تنها شرط حضور پيمانکاران در مناقصه ي حاضر سابقه ي اجراي موفق حداقل ١٠٠٠ متر لوله گذاري خطوط لوله ي آب شرب با لوله چدني با اقطار ٤٠٠ ميليمتر و باالتر و 

حداقل ١٠٠٠ متر لوله گذاري خطوط لوله ي آب شرب با لوله پلي اتيلن با اقطار حداقل ٤٠٠ميليمتر و باالتر مي باشد، ارائه مدارک مثبته ذيل الزامي است:
-ارائه ي موافقتنامه ي اسناد پيمان هاي فوق الذکر که طي ٥ سال گذشته انجام شده و در آن موضوع پيمان ، شرح مختصر کار ، مدت پيمان و مبلغ اوليه ي پيمان مشخص شده است ٢- ارائه   
صورتجلسه تحويل موقت پيمان هاي فوق الذکر که در آن متراژ کار انجام شده ذکر شده باشد و يا در صورتي که قسمتي از پروژه انجام شده باشد ارائه آخرين صورت وضعيت که در آن ريز متره 

کار انجام شده وجود داشته باشد ٣-ارائه ي کپي برابر با اصل ابالغ قرارداد پروژه هاي فوق الذکر از طرف کارفرما و صورتجلسه ي تحويل موقت پروژه و يا آخرين صورت وضعيت تاييد شده.)
١٠- محل تامين اعتبار : عمراني (طرح شماره ١٣٠٧٠٠٢٠٠٣ ، ساير طرحهاي داراي اعتبار و پرداخت به صورت نقد يا اوراق (سکوک اسالمي))

١١- دستگاه نظارت : معاونت مهندسي و توسعه
 http://iets.mporg.ir : ١٢- سايت ملي مناقصات کشور

   www.abfa-guilan.ir سايت شرکت آب و فاضالب شهري استان گيالن
١٣- مهلت اعتبار پيشنهاد : سه ماه (براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد مي باشد)

١٤- هزينه يک نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثيراالنتشار استان و يک نوبت آگهي مندرج در روزنامه کثير االنتشار کشور بعهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومى شركت آب و فاضالب شهرى استان گيالن

دادنامه پرونده كالسه 9409980259501184 شعبه 57 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران تصميم نهايى شماره 9409970259501327  خواهان :خانم 
سيده فاطمه نغمه خوان دهنده فرزند سيد احمد با وكالت آقاى وحيد كرم فرزند جعفر   خوانده:آقاى حسين توفيقى فرزند كريم  خواسته ها :1.  مطالبه خسارت دادرسى 2. مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه 3. مطالبه وجه بابت.  .  .  .  .    گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مينمايد.   راى دادگاه در خصوص دادخواست سيده فاطمه نغمه خوان دهنده با وكالت وحيد كرم بطرفيت حسين توفيقى مبنى بر مطالبه مبلغ يكصد وبيست ميليون ريال و خسارت 
دادرسى و خسارت تاخيرتاديه دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى صورتجلسه مورخ 93/6/25 كالنترى 109 بهارستان كه طى آن خوانده متعهد گرديده مبلغ خواسته را به 
خواهان پرداخت نمايد و اينكه در خصوص اين دعوى از سوى خوانده هيچ اليحه و دفاعيه اى نيز واصل نگرديده است لذا دعوى خواهان را در شق مطالبه اصل خواسته و خسارت 
دادرسى مربوطه وارد تشخيص و مستندا به مواد 198 و519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت دادرسى مربوطه در حق 
خواهان صادر و اعالم مينمايد ولكن در خصوص مطالبه خسارت تاخيرتاديه ادعايى با توجه به اينكه مطالبه خسارت تاخيرتاديه منوط به مطالبه بوده كه دليل اين امر دادخواست تقديمى 
مفقود است مستندا به ماده 2 و522 قانون آئين دادرسى مدنى مرقوم بر رد دعوى خواهان اعالم راى مينمايد راى صادره در خصوص محكوميت خوانده غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران و در خصوص رد دعوى خواهان حضورى ظرف مدت 

بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   57 شعبه  دادرس              110/137318   

شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  تقى   فرزند  صادقى  عليه:آرزو  محكوم  مشخصات  على   احمد  فرزند  داورى  له:صغرى  محكوم  مشخصات  اجرائيه  
9510090213102600 و شماره دادنامه مربوطه 9509970213100939 محكوم عليه محكوم است به رد سند رسمى پالك ثبتى 125/13658 بخش 11 تهران و پرداخت 

مبلغ 295/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  دفتر  مدير  و  رئيس             110/137316  

اجرائيه  مشخصات محكوم له:تعاونى اعتبار ثامن االئمه   مشخصات محكوم عليه:محمدرضا حسنوند فرزند على رضا  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9510090213103046 و شماره دادنامه مربوطه 9509970213100781 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 229/000/000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
7/760/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 6/696/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل به انضام خسارت تاخيرتاديه بر اساس تغيير شاخص قيمت بانك مركزى از سررسيد چك 

لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  دفتر  مدير  و  رئيس             110/137314  

اجرائيه  مشخصات محكوم له:محمد على بختيارى فرزند بيك رضا  مشخصات محكوم عليهم:1.  سهراب حيدر زاده 2. يوسف حيدرزاده فرزند سهراب   محكوم به:بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شماره 9510090213103007 و شماره دادنامه مربوطه 9509970213100719 محكوم عليهم متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ 300/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/125/000 ريال بابت هزينه دادرسى به انضمام خسارت تاخيرتاديه بر اساس تغيير شاخص بانك مركزى از تاريخ مطالبه (95/3/1) تا زمان اجراى 

حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  دفتر  مدير  و  رئيس             110/137312  

 اجرائيه  مشخصات محكوم له:ابوالفضل دهستانى شهربابكى فرزند محمدعلى   مشخصات محكوم عليه:محمد جاگرانى فرزند عباس  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه 
به شماره 9510090213102969 و شماره دادنامه مربوطه 9509970213100992 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 450/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 14/230/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 12/000/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل به انضمام خسارت تاخيرتاديه بر اساس تغيير شاخص قيمت بانك مركزى از 

سررسيد چكها لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  دفتر  مدير  و  رئيس             110/137309  

 اجرائيه  مشخصات محكوم له:منيژه زال فرزند محمدعلى  مشخصات محكوم عليه:حميدرضا عباسى  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9510090213103088 
و شماره دادنامه مربوطه 9509970213100926 محكوم عليه محكوم است به پرداخت خسارت تاخيرتاديه مبلغ 500/000/000 ريال بر اساس تغيير شاخص بانك مركزى از 

سررسيد چك ها تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  دفتر  مدير  و  رئيس             110/137307  

اجرائيه  مشخصات محكوم له:محمد باقر اميرى فر فرزند مصطفى   مشخصات محكوم عليه:محمود امين آبادى فرزند اصغر  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9510090213102990 و شماره دادنامه مربوطه 9509970213100954 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/129/000/000 ريال بابت اصل خواسته به انضام 

خسارت تاخيرتاديه بر اساس تغيير شاخص بانك مركزى از سررسيد چك ها تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. 
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  دفتر  مدير  و  رئيس             110/137304  

 خواهان اميره شماعيان دادخواستى به طرفيت خوانده شميم صادقى به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 178 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران واقع در تهران يافت آباد كوى وليعصر مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 9509980213100854 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/1/19 و ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى            110/137302  

 


