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آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانبه ايلناز كيامرثى فرزند محمد على به ش ش 901 صادره از گچساران در مقطع 
كاردانى رشــته  علمى كاربردى حسابدارى صادره از واحد دانشگاهى گچســاران به شماره 149003897 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك مذكور را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
گچساران به نشانى گچساران كوى مدرس مجتمع دانشگاهى دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران ارسال نمايند. 

نوبت اول 96/9/23- نوبت دوم 96/10/9- نوبت سوم: 96/10/24- ياسوج

ســند كمپانــى مامــوت نيمــه يدك كانتينربــر به شــماره پــالك 222 ع 23 ايران 26 و به شــماره شاســى 
NACTKT350A1016010 بنام نعمت فوالدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز ماموت نيمه يدك كانتينربر به شماره پالك 222 ع 23 ايران 26 بنام نعمت فوالدى مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

ســند خــودرو ســوارى سيســتم پــژو تيــپ PARS XU7 مــدل 1393 برنگ ســفيد-روغنى به شــماره 
موتور124K0232174 و شــماره شاســى NAAN01CA9DH683435 به شماره پالك ايران84-129 د 96 

به نام سجاد جالل زاده نانگى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز (شناسنامه)  خودرو سوارى پرايد تيپ 111SE مدل1395 برنگ سفيد-روغنى به شماره موتور
M135566467 و شــماره شاسى NAS431100G5858536 به شــماره پالك ايران84-211 س 85 به نام  

زينب زاهدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند ماشين ســوار پرايد مدل 1388 به شــماره پالك 655ج41 ايران 59 به شــماره موتور3180898 
وشماره شاسى S1412288361484  به نام رضا لك زايى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است.گرگان

كارت هوشــمند ناوگان بارى به شــماره 72 ايران 837 ع 16 به شــماره هوشمند 2828679 به نام مجيد 
تقوايى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.تبريز

برگ ســبز (شناسنامه)و ســند كمپانى  خودرو سوارى پژو پارس مدل1388 برنگ سفيد-روغنى به شماره 
موتور12488251407 و شماره شاسى NAAN01CA7AK766439 به شماره پالك ايران84-272 ج 65 به 

نام  شهين محمد زاده شقويى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز اتومبيل ســوارى سمند به شماره شهربانى 38ايران936ل33به شــماره شاسى 70311662و 
شــماره موتــور 12486167269 بنــام اميــر نيك خواه  احمــد آبادى مفقود و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

بهارستان

سند كمپانى وانت پيكان مدل 1393 رنگ سفيدشيرى روغنى بشماره پالك ايران36- 743 م 18 بشماره 
موتور 118P0124018 وشــماره شاســى NAAA36AA3EG710867 بنام عباس مهرى فرزند حسن ش ش 

1738 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1385 رنگ سبز يشمى متاليك بشماره پالك ايران22- 244 ط 48 بشماره 
موتور 1431905  وشــماره شاســى S1412285805632 بنام محمدابراهيم مقدم فرزند على ش ش 2158 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

كارت هوشــمند راننده بشــماره هوشــمند 1215840 بنام آقاى ولى اله دولت آبادى فرزند محمدحســين 
بشماره شناسنامه 1992 و شماره ملى 0790790777 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز سوارى پرايد مدل1381 رنگ سفيد روغنى بشــماره پالك ايران42- 761ن49 بشماره موتور 
00379539 و شــماره شاســى S1412281846180 بنــام ابوالفضــل خيرآبادى فرزند حجى ابراهيم شــماره 

شناسنامه 75 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كليه مدارك اعم از برگ سبز، سندكمپانى و الشه سند خودرو وانت پيكان مدل 1386 رنگ سفيد روغنى 
بشــماره پالك ايران42-217ن92 بشماره موتور 11486038229  وشــماره شاسى 31636575 بنام موسى 

الرضا بى باك فرزند محمد ش ش 695 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه 9500071
بســتانكار: بانك ملت شــعبه فرخشــهر- بدهكار: امير مختاريان فرزند خداكرم- راهــن: همايون دهقانى 
قهفرخى فرزند خدامراد - مورد مزايده: يك باب خانه مسكونى به پالك 828 فرعى از 22 اصلى واقع در فرخشهر 
بلــوار چمران كوچه 29 پــالك 28 به مالكيت آقاى همايون دهقانى قهفرخى فرزند خدامراد كه طبق ســند رهنى 
شماره 1412 دفترخانه 52 فرخشهر در رهن بانك ملت شعبه فرخشهر قرار گرفته بمساحت 304/60 مترمربع 
كه محدود اســت شــماال بطول 13/05 متر ديواريست بديوار خانه كريم همتى از پالك 22 اصلى باقيمانده شرقا 
در ســه قسمت كه قسمت دوم جنوبى اســت اول بطول 80 سانتيمتر ديواريست بكوچه بن بست دوم بطول 90 
سانتيمتر ديواريست بديوار خانه خدامراد دهقانى از پالك 22 اصلى باقيمانده سوم بطول 24/25 متر ديواريست 
بديوار و بديوار خانه خدامراد دهقانى از پالك 22 اصلى باقيمانده جنوبا بطول 12/30 متر ديواريســت بكوچه 8 
مترى نسترن غربا بطول 24/70 متر ديواريست بديوار خانه اسفنديار دوستى از پالك 22 اصلى باقيمانده طبق 
نظر كارشناس رسمى به مبلغ 2370000000 ريال ارزيابى شده و ساختمان با مصالح اسكلت ديوار باربر (بدون 
شــناژ) و ســقف تيراهن و طاق ضربى احداث شده است كه مساحت زيربناى آن در دو طبقه و يك واحد زيرزمين 
جمعا حدود 240 متر مربع كه داراى يك سالن و چهار اتاق و آشپزخانه و سرويسهاى بهداشتى و پاركينگ مى باشد 
سالن و اتاقها دور موزائيك و وسط آن بتن و بدنه هال و اتاقها تا ارتفاع 1 متر سنگ و بقيه تا زير سقف سفيد كارى 
و آشپزخانه سراميك و كاشى و داراى كابينت زمينى و ديوارى فلزى و آبگرمكن مخزنى و بدنه سرويسهاى بهداشتى 
سراميك و كاشى مى باشد كف پاركينگ موزائيك و بدنه سراميك و دربهاى داخلى چوبى و پنجره ها الومينيوم مى 
باشد. كف حياط موزائيك و بدنه با نماى سنگ سفيد 10 سانتى مى باشد و مساحت پاركينگ حدود 29 متر مربع 
سقف تيراهن و طاق ضربى و كف و بدنه سراميك با كاربرى انبارى مى باشد و داراى انشعابات آب- برق و گاز مى 
باشــد. كه برابر گزارش مامور اجراى ثبت شــهركرد مورخه 96/6/27 در تصرف بدهكار مى باشد. پالك فوق از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 در اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد واقع در اداره ثبت اسناد 
و امالك شــهركرد در قبال طلب بانك و هزينه هاى اجرايى پرونده از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده از 
مبلغ 2150000000 ريال شروع و با باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
معلوم 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 مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد 

تنظيم سند انتقال اجرائى موكول به ارائه مفاصا حسابهاى مربوطه خواهد بود. 
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد-رضا بشارتى

متن آگهى
بدينوسيله آقاى حسن عيوضى مجهول المكان كه حسب شكايت آقايان غالمرضاقبادى،ربعلى رنجكش،بيت 
اله پزشــك وشماره پرونده950404دادگسترى شهرســتان بهارستان به اتهام تحصيل مال مسروقه پرونده وى 
به شــعبه104كيفرى دوارجاع ووقت رســيدگى براى مورخه97/2/2ساعت10_8تعيين گرديده لذامراتب وفق 
ماده344قانون آيين دادرســى كيفــرى دراين روزنامه آگهى تانامبرده درجلســه دادگاه حاضروازخود دفاع نمايد 

درصورت عدم حضوردادگاه وفق قانون به صورت غيابى صادرمى گردد./.
فتحى _رييس شعبه104كيفرى دو دادگسترى بهارستان

راى دادگاه 
درخصــوص دادخواســت متيــن علــى پورمعصــوم آبادباواليت قهــرى آقــاى بهزادعلى پورمعصــوم آبادبه 
طرفيت 1_آقامعلى شــعارى فرزندسيفعلى 2_على فتحى الهى فرزندموســى3_عمت اله ساجدى فرزندمحمد4_
محمودجانقربان فرزندجعفر به خواسته الزام خواندگان به تنظيم سندرسمى يك دستگاه اتومبيل ال نودبه شماره 
پالك ايران94378م83بااحتساب هزينه دادرسى بدين شرح مختصركه خواهان مدعى گرديده به داللت مبايعه 
نامه مورخ 95/8/11يك دســتگاه اتومبيل ال نودبه شماره پالك فوق الذكرازخوانده رديف اول خريدارى نموده 
كه نامبرده ازانتقال ســندامتناع وخوددارى مى نمايد لذابه شرح ستون خواسته تقاضاى خودرامطرح نموده است 
باعنايت به محتويات پرونده وجميع اوراق آن،مفاددادخواست تقديمى ومدارك ابرازى ازناحيه خواهان كه مويدنقل 
وانتقال خودروى متنازع فيه ازمالك اوليه به خواهان مى باشد وتوجهابه اينكه برابراسنادومدارك ابرازى ازناحيه 
خواهان تصويرمصدق ســندكمپانى خودروى متنازع فيه ووكالت نامه رسمى شماره7980 مورخه90/4/14دفتر 
اسنادرسمى71 قم كه درراستاى انتقال خودروى مذكورازسوى خوانده رديف چهارم به خوانده رديف سوم تنظيم 
گرديده است به عبارت ديگرآخرين سندقطعى تنظيمى دردفتراسنادرسمى به نام خوانده رديف چهارم بوده است 
وتوجهابه پاســخ اســتعالم واصله از اداره راهورناجابه تاريخ1396/7/13كه طــى آن آخرين مالك پالك خودروى 
مذكورخواهان اعالم گرديده اســت واينكه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى درجلســه دادگاه حاضرنگرديده وهيچ 
گونه ايرادودفاعى درمقابل خواسته خواهان بعمل نياورده اند لذا دادگاه ضمن احرازتسلسل نقل وانتقال قانونى 
خودروى متنازع فيه ازمالك رسمى وقانونى به خواهان حكم به محكوميت خوانده رديف چهارم به حضوردردفترخانه 
وتنظيم سندرسمى انتقال يك دستگاه خودروى ال نودبامشخصات فوق الذكربه نام خواهان وهزينه دادرسى به 
ماخذمحكوم به درحق خواهان صادرواعالم مى دارد.راى صادره غيابى بوده ظرف مهلت بيست روز ازتاريخ ابالغ قابل 
وا خواهى دراين دادگاه وپس ازآن ظرف بيســت روزقابل تجديدنظردرمحاكم محترم تجديدنظراستان تهران مى 
باشد. جاده ساوه_كيلومتر25_نسيم شهر_ميدان هفت تير_ابتداى بلوارخيرآباد_خيابان دادگسترى_دادگسترى 

شهرستان بهارستان
حسنى_دادرس شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

اخطاريه
خواهان:ايوب مرادى نام پدر:فاضل نشانى:سبزدشــت گلهاى8پ:22- خواندگان:محمدباقرمحمديان،على 
پنــاه زاده به نشــانى مجهول المكان- وقت حضور:96/11/25ســاعت:16- علت حضور:وقت رســيدگى- محل 

حضور:حوزه16شوراى حل اختالف بهارستان به نشانى:گلستان فلكه اول باالى بانك ملى
حوزه16شوراى حل اختالف بهارستان

حصروراثت
آقاى عبدالحميد توغدرى داراى شناســنامه شماره 308 به شرح دادخواست به كالسه 6/960834 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بايرام قلى توغدرى به شناسنامه 6 
درتاريــخ 94/03/25 دراقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به 
:1-عبدالحميد توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 308 ت-ت 1348 صادره از گنبد پسر متوفى2-عبدالخليل 
توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 449 ت-ت 1354 صادره از گنبد پسر متوفى 3-عبدالجليل توغدرى فرزند 
بايرامقلى به ش ش 399 ت-ت 1351 صادره از گنبد پسرمتوفى 4-عبدالمجيد توغدرى فرزند بايرامقلى به ش 
ش 494 ت-ت 1356 صادره از گنبد پسر متوفى 5-عبدالصالخ توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 735 ت-ت 
1361 صادره از گنبد پســر متوفى 6-عبدالرشــيد توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 2020089890 ت-ت 
1364 صادره از گنبد پســر متوفى 7-حالى خانم توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 307 ت-ت 1347 صادره 
از گنبد دختر متوفى 8-شــهناز توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 8 ت-ت 1362 صادره از گنبد دختر متوفى 
9-سعيده توغدرى فرزند بايرامقلى به ش ش 11 ت-ت 1363 صادره از گنبد دختر متوفى 10-زهره توغدرى 
فرزند بايرامقلى به ش ش 2020089904 ت-ت 1368 صادره از گنبد دختر متوفى. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 

او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
بارانى-رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت مقدار ششدانگ پالك شماره 306فرعى از 63فرعى از1019 - اصلى واقع در بخش يك سقز 
كه ذيل ثبت 36102 صفحه 359 دفتر جلد 250- داخلى بنام خانم معصومه فالحتى صادر و تسليم گرديده است 
. سپس مالك فوق با تقديم دو برگ استشهاديه فقدان سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 
109 سقز رسيده مدعى است كه سند مالكيت فوق الذكر بشماره مسلسل 936112 در اثر مراجعه به محل كار 
مفقود و با جســتجوى كامل پيدا نشــده است لذا باســتناد ماده 120 اصالح موادى از آئيننامه قانون ثبت مصوب 
80/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاص نسبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله 
و يا وجود اصل سند مالكيت و يا سند معامله نزد خود باشند از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبا همراه با اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم نمايند بديهى است ، چنانچه ظرف مدت ده 
روز اعتراضى واصل نگردد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت 
را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد و در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبتنى بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند مالكيت 

به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. م/الف:2153 - تاريخ انتشار : 96/10/24 
سيد اميد زمانى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

مزايده
خواهان:1-زهره نــورى2- حديث برادران صفارى-خوانــده:1-آزاده- آيدا- اميد-امير-همگى برداران 
صفار  به موجب پرونده كالسه 960715 اجرامدنى شعبه دوم دادگاه حقوقى سبزوار و به استناد مواد 1 و 4 قانون 
افراز و فروش امالك مشاع و مواد 9 و 10 آيين نامه اجرايى آن دستور فروش ملك مشاع يكباب منزل مسكونى 
بشماره پالك ثبتى4329فرعى مجزى شده از 170 فرعى از يك اصلى بخش12 سبزوار نسبت به ششدانگ بنام 
علــى برداران صفــار را صادر تا برابر مقررات قانون اجراى احكام مدنى به فروش و پس از كســر هزينه عمليات 
اجرايى باقى مانده وجوه حاصل از فروش نســبت به ســهام بين شركا تقسيم شود. كارشناس منتخب ششدانگ 
پالك مذكور را به شرح ذيل ارزيابى نموده است:ازششدانگ عرصه و اعيان با پالك ثبتى 4329فرعى از يك اصلى 
بخش12ســبزوار عرصه مسكونى و تجارى به مســاحت349/5مربع و اعيان آن به مساحت120مترمربع واقع در 
خيابان شهيد خوشبين و باتوجه به موقعيت مكانى، مساحت و عرصه و اعيان،كيفيت مصالح مصرفى، ساخت و قدمت 
بنا نوع سازه و ساير عوامل موثر در قيمت گذارى از جمله عرف محل، ارزش ششدانگ با امتيازات آب و برق و گاز 
برابر با 495/825/000 تومان تعيين و تقويم ميگردد.مقرر گرديد مزايده در روز دوشنبه مورخ 1396/11/09 
ساعت 10 صبح از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان سبزوار در 
محل اجراى احكام مدنى دادگسترى به فروش برسد. مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسانى كه باالترين 
مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا ترتيب بازديدشان از ملك مذكور داده شود. قابل ذكر اينكه مبلغ ده درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و فى 

المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد. تخليه و تنظيم سند تابع مقررات جارى مى باشد.
شم ابادى- دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى سبزوار

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 819/96 شوراى حل اختالف شماره20 فرخ شهر
خواهان: پرويز جراحيان فرزند رحيم (فرخ شــهر بلوار ولى عصر ك 4 پ5)- با وكالت زهره بهاميرى فرزند 
كيامرث (شــهركرد – خ كاشــانى – نبش خ رجايى-ســاختمان وكال)- خواندگان: 1- مسلم آريان 2- احمد آريان - 
هردو فرزند على (هردو مجهول المكان)- خواســته: مطالبه يك فقره چك به شــماره 905300 مورخ 96/2/23 
به مبلغ 50/000/000 ريال- وقت رسيدگى: 96/11/28 ساعت 15 - خواهان دادخواستى به خواسته مذكور 
در مورخه 96/10/13 بطرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شــماره20 فرخ شــهرنموده به كالسه 
819/96  ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود.
دبيرشوراى حل اختالف شماره20 فرخ شهر- كريمى

آگهى مفقودى
برگ ســبز و تسلسل اسناد خودرو وانت نيســان مدل 1372 به شماره موتور 003632 و شماره شاسى 

076637 به شماره انتظامى 41-917ب43 متعلق به اسداله گودرزى مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

پروانه اشتغال نظام مهندسى به شماره 2940000065 به نام سجاد محمودى نژاد فرزند غالم حسين به 
شماره شناسنامه 606 و تاريخ تولد 62/5/14 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اصل ســند و برگ ســبز پرايد رنگ نوك مدادى مدل 1390 و شماره شــهربانى 586و38- ايران 63 و 
شــماره موتور 4054862 و شماره شاسى 5430090053336 بنام محمد حسين جوانمردى مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است. شيراز

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين بشماره 195 فرعى از 114 اصلى واقع در مرانك ذيل ثبت و صفحه 
43 دفتــر جلد 176 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 3/214258 بنام آقاى على مالوردى صادر و تســليم 
گرديده اســت. سپس حســين مالوردى طبق وكالتنامه 7980-1396/8/25 دفترخانه 1420 از جانب وراث 
نامبرده با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 11619-1396/8/29 بگواهى 
دفترخانه 6 دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت جابجايى مفقود گرديده است و درخواست 
صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت 
به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى 

به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/4834
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمد آقا بيجارى فرزند حسن به نشانى لرستان بروجرد روستاى جهان 
آبــاد ، مشــخصات محكوم عليه / محكــوم عليهم: كبرى مينجانى فرزند محمود ، مشــخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له / محكوم عليه: فاطمه محمدى فرزند عين اله به نشــانى لرســتان بروجرد خ حافظ جنوبى جنب 
عينك ســازى كاويانى ط 2 وكيل محمد آقا بيجارى ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره 
9610096705600728 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976705600610 محكوم عليه محكوم است بر 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
925/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل 2/100/000 ريال و خســارت تاخير تاديه از زمان 
مندرج در چك 94/7/6 تاريخ سررسيد پرداخت چك به شماره 533806 لغايت زمان اجراى حكم طبق محاسبه 
در اجراى احكام با رعايت نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق محكوم له. محكوم عليه مكلف اســت از 

تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) 
مسئول دفتر شعبه ششم شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى بهمن فتاحى برج احمدى داراي شناســنامه شــماره 187 به شرح دادخواست به كالسه 961642 از 
اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليجان فتاحى برج احمدى 
به شناسنامه 2 در تاريخ 1396/9/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- بهمن فتاحى برج احمدى فرزند عليجان به ش ش 187 فرزند متوفى 2- گلزار فتاحى برج 
احمــدى فرزند عليجان ش ش 19599 فرزند متوفى 3- مژگان فتاحى برج احمدى فرزند عليجان ش ش 188 
فرزند متوفى 4- شمســه يار مرادى فرزند روضان ش ش 3 همســر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
 رئيس شعبه دوم حصر وراثت شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى مهدى جهان شــاهى زاده فرزنــد احمد و خانم ژاله 
رضا پور فرزند محمد

خواهان آقاى محمد امين نصرتى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى مهدى جهان شاهى زاده و خانم ژاله 
رضاپور به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988603100415 
شــعبه 31 شــوراى حل اختــالف مجتمع امــام خمينى (ره) شهرســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1396/12/5 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 

خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 31 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ دادنامه به آقايان 1- احسان تير كمانپور 2- رامين قيماسى 3- غضنفر رضايى 
پيرو آگهى مورخ 96/9/9 روزنامه سياست روز موضوع شكايت دادستان عمومى وانقالب كرمانشاه عليه 
شــما دادگاه پس از رسيدگى به موجب دادنامه شــماره 2401136 مورخ 1396/10/10 حكم به برائت شما 
از اتهــام انتســابى صادر نمود راى صادره ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهــى در دادگاه هاى تجديدنظر 

كرمانشاه مى باشد. م الف/2020
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (101 جزايى سابق

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خليل الرحمن ربانى فرزند محمد موســى به شــرح دادخواســت تقديمى 
ثبت شــده به كالســه 9609985457100427 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حبيب الرحمن ربانى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
شخص منحصر است به 1- زيور خاتون مالزهى مادر متوفى 2- خليل الرحمن ربانى پدر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
اى از متوفــى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مــدت يكماه به اين دادگاه تقديــم دارد واال گواهى حصر 

وراثت صادر خواهد شد. م الف/686
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم  مهدى رفتنى عباسيه فرزند محمد
خواهان آقاى / خانم طيبه خاكســفيدى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم مهدى رقتنى عباسيه 
به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609985477300820 شعبه 
ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/11/28 ساعت 
10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظــرف يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/2394
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

آگهى اصالحيه
پيرو چاپ آگهى اخطاريه انتقال و تنظيم ســند رســمى يك دســتگاه اتومبيل وانت نيســان محكوم زهره 

هاشمى چاپ گرديده كه به زهره هاشمى فينى اصالح مى گردد. 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره پرونده: 139604022675000204- به موجب پرونده اجرائى كالســه فوق شــش دانگ يك 
باب خانه پالك 6819-1 اصلى و صادر و مع الواســطه به خانم / آقاى صفر خاكســفيدى فرزند على جان منتقل 
شــده است طبق سند رهنى شــماره 131953-94/8/10 دفترخانه 2 در قبال مبلغ 751198168 ريال در 
رهن بانك صادرات قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 480000000 ريال ارزيابى شده و پالك 
فــوق داراى 112 مترمربع اعيانى در يك طبقه داراى انشــعابات كه برابر گــزارش مامور اجرا در تصرف مالك 
مى باشــد پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز يكشــنبه 96/11/8 در اداره ثبت اســناد و امالك زابل واقع در 
خيابان فردوســى از طريق مزايده به فروش مى رســد مزايده از مبلغ 480000000 ريال شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شــود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از 
حق انشــعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده اســت و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
مسترد خواهد شد 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. م الف/2409
اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى اخطار اجرائى
مشــخصات محكوم عليــه: الهداد ريگى فرزند مراد ، شــغل آزاد ،مجهول المكان ، مشــخصات محكوم له: 
وحيــد قلندرزهــى فرزند ملك محمد ، شــغل آزاد ، به نشــانى خاش ريــگ آباد خيابان شــهيد باهنر پالك 56 ، 
محكوم به بموجب راى شــماره 96-2-76 تاريخ 96/6/12 حوزه دوم شــوراى حل اختالف شهرستان خاش (و 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به تحويل 
و انتقال ســند خودروى اتومبيل تويوتا وانت هايلوكس به شــماره پالك 95-745ج24 مقوم به هفتاد ميليون 
ريال در حق محكوم عليه- به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى 
اجتماعــى فرهنگــى محكوم عليه مكلف اســت: پس از ابــالغ اين اخطار اجرائــى ظرف ده روز مفــاد آنرا بموقع 
اجــرا بگــذارد و يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يــا انجام تعهد و مفاد راى بدهــد در غير اينصورت برابر 
مواد 24و34و35و38و64و66 قانون اجراى احكام مدنى و مواد 522و523و526 قانون آئين دادرسى مدنى 

اقدام قانونى از سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد. م الف/636
قاضى شوراى حل اختالف خاش

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مهتاب اميرشاهى فرزند اكبر داراى شناسنامه شماره 3660356980 بشرح دادخواست به كالسه 
960516 از اين شــورا در خواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان ماه منير 
زرگران بشناسنامه 11458 در تاريخ 96/8/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ، 1- مهتاب اميرشــاهى فرزند اكبر به ش ملى 3660356980 دختر متوفى 2- بابك 
اميرشــاهى فرزند اكبر به ش ش 310 پســر متوفى 3- اسفيديار اميرشــاهى فرزند اكبر به ش ش 45 پسر 
متوفى 4- مهر نگار اميرشاهى فرزند اكبر به ش ش 8808 دختر متوفى 5- مهربانو اميرشاهى فرزند اكبر به 
ش ش 150 دختر متوفى 6- منصوره اميرشاهى فرزند اكبر به ش ش 54 دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى 
ندارد ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/2412
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عليرضا ســنچولى فرزند موســى داراى شناســنامه شــماره 3660047538 بشــرح دادخواست به 
كالســه 960517 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان موسى 
ســنچولى بشناســنامه 150 در تاريخ 96/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ، 1- عليرضا ســنچولى فرزند موسى به ش م 3460047538 پسر متوفى 2- محمود 
سنچولى فرزند موسى به ش ش 713 پسر متوفى 3- سجاد سنچولى فرزند موسى به ش ملى 3660227927 
پســر متوفى 4- مجتبى ســنچولى فرزند موســى به ش ش 3660846031 پســر متوفى 5- نصرت سنچولى 
فرزنــد موســى بــه ش ش 804 دختر متوفى 6- ســميه ســنچولى فرزند موســى بــه ش ش 24 دختر متوفى 
7- نســرين ســنچولى فرزند موســى به ش ملى 366466999 دختر متوفى 8- نرگس سنچولى فرزند موسى 
بــه ش ملــى 3660661554 دختر متوفى 9- ســكينه ســنچولى فرزند ملنگ به ش ش 466 همســر متوفى 
10- نســا ســنچولى فرزند حســين به ش ش 305 مادر متوفــى ، متوفى وارث ديگرى نــدارد ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/2388
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن نورا فرزند محمد حســين داراى شناســنامه شــماره 5607 بشــرح دادخواســت به كالســه 
960513 از اين شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان صغرا نورا 
بشناســنامه 20 مواليــد در تاريخ 94/10/17 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به ، 1- حســن نورا فرزند محمد حســين به ش ش 5607 پســر متوفى 2- حسين نورا 
فرزند محمد حســين به ش ش 5009 پســر متوفى 3- عباس نورا فرزند محمد حسين به ش ش 5606 پسر 
متوفى 4- محمد نورا فرزند محمد حسين به ش ش 21050 پسر متوفى 5- رمضان نورا فرزند محمد حسين 
به ش ش 23743 پسر متوفى 6- فاطمه نورا فرزند محمد حسين به ش ش 5276 دختر متوفى 7- شمسيه 
نــورا فرزنــد محمد حســين بــه ش ش 6010 دختر متوفى 8- زهــرا نورا فرزند محمد حســين به ش ش 32 
دختر متوفى 9- محمد حســين نورا فرزند عباس به ش ش 2798 همســر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/2398
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت به نام شــهربانو پرازده به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609987430300837 از ايــن دادگاه درخواســت گواهــى حصــر وراثــت نموده و چنين توضيــح داده كه 
شــادروان شمشــير ترخش در اقامتگاه دائمــى خود در تاريــخ 1396/2/20 بدرود حيات گفتــه و ورثه حين 
الفوت آن عبارتند از: 1- هاشم صابرى نيا فرزند شمشير به ش ش 4220403965 فرزند 2-قاسم صابرى 
نيا فرزند شمشير به ش ش 551 فرزند 3- مشكى ترخش فرزند شمشير به ش ش 4220153896 فرزند 
4- شهربانو پرازده فرزند سلبعلى به ش ش 2009 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

متن آگهى
شــماره بايگانى شــعبه :960798 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه 
آقــاى محمد حيدر پور متهم اســت به خيانت در امانت موضوع شــكايت آقاى علــى قنبرى زاده كه پرونده جهت 
رســيدگى بــه شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالســه فــوق ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
96/11/21 ســاعت 11/30 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 
قانون آيين دادرســى كيفرى و بنا به دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 

متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد.
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خديجه نظرى داراى شناسنامه شماره 411 بشرح دادخواست تقديمى از شوراى حل اختالف حوزه شماره 
5 گناوه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طال نظرى بشناســنامه شماره 
320 صــادره از گنــاوه در تاريخ 87/4/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- خديجه نظرى ش ش 411 ت ت 1325 -2- صفيه نظرى ش ش 412 ت ت 1326- 3- سكينه 
نظرى ش ش 2 ت ت 1333 ، والغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا چنانچه اشخاص اعتراض دارند و يا وصيتنامه اى از متوفى نزدشان باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم واال گواهى صادر مى گردد ضمناً هر وصيت نامه جز سرى و رسمى كه بعد 

از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. م الف/1008
رئيس شوراى حل اختالف حوزه شماره 5 گناوه

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى حميدرضا قطبى به شناســنامه شــماره 24 به شــرح دادخواست به كالســه 1274/96 از اين شورا 
درخواســت گواهــي حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اشــرف حســينى راوندى بشــماره 
شناســنامه 50 در تاريــخ 95/12/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- حميدرضا قطبى فرزند حســن آقا به ش ش 24 -2- محمدرضا قطبى فرزند حسن به ش 
ش 107- 3- اكبر قطبى فرزند حســن به ش ش 46- 4- على اصغر قطبى فرزند حســن به ش ش 55- 5- 
حسينعلى قطبى فرزند حسن به ش ش 1591- 6- صديقه قطبى فرزند حسن به ش ش 81- 7- طاهره قطبى 
فرزند حســن به ش ش 1139- 8- فاطمه قطبى فرزند حســن به ش ش 22- 9- اكرم قطبى فرزند حسن به 
ش ش 115- 10- اعظم قطبى فرزند حســن به ش ش 74 فرزندان 11- حســن آقا قطبى فرزند على اكبر به 
ش ش 26 همسر متوفى . اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك 

ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهــى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجراء مفاد اســناد رســمى الزم االجراء مصــوب تيرماه 1355- 
چك

شماره پرونده: 139604029105000593/1- شــماره بايگانى پرونده:9600642-  بدينوسيله به 
شــركت ثمين تجارت ساحل (وام گيرنده) به نشــانى سمنان شهرك غرب بلوار فجر و آقاى اميد ناظرى (ضامن) 
فرزند رمضانعلى به آدرس ســمنان خ دانشــگاه كوچه نور ابالغ مى گردد كه بســتانكار بانك ملت شعبه ميدان 
ســعدى ســمنان براى وصول الزم االجراعلى الحســاب مبلغ 1/274/457/397 ريال به موجب قرارداد بانكى 
شــماره 932241667/42-1394/1/15 مســتند پرونــده اجرائى كالســه 9600642 از طريق اداره اجراء 
ســمنان اجرائيه صادر گرديده و طبق درخواســت بســتانكار نتوانسته آدرس دقيق شــما را جهت ابالغ واقعى 
اعــالم نمايــد لذا برابر تقاضاى متعهد له به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفــاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد 
كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى 

مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار: يكشنبه 1396/10/24
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى شهرام قربانى بيدرونى فرزند مصطفى
خواهان آقاى نادر ريگى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى شــرام قربانى بيدرونى به خواســته مطالبه 
اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609985457300085 شعبه 3 شوراى 
حل اختالف شهرستان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/12/5 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا 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/687
رئيس شعبه شوراى حل اختالف شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به ســيد رحيم  بنى فرحانى و حميده منى فرحانى و رباب و  
سيد صالح و سيد فالح و همگى به شهرت منسى فرحانى

خواهــان آقاى ســيد مرتضــى بنى فرحانى دادخواســتى به طرفيت خواندگان ســيد رحيم بنــى فرحانى و 
حميده منى فرحانى و رباب و ســيد صالح و ســيد فالح همگى به شــهرت منســى فرحانى به خواســته الزام به 
تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986310300236 شعبه 3 
دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان آبادان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1396/11/30 ساعت 9/30 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1/851
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه: 960058- خواهان: پروانه جهانيان همدان خ بوعلى پشــت دادگسترى روبروى 
هنرســتان انقالب ساختمان كاوه پالك 9- خوانده: 1- على حيدرى ثابت فرزند قدرت اله همدان ميدان بعثت 
پل نيازمند ســاختمان بهارســتان واحد 6 و 2- الدن طاهرخانى فرزند نامدار مجهول المكان ، خواســته: تنظيم 
ســند ، گردشــكار: خواهان دادخواستى به خواســته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به 
اين شــعبه و ثبت و اجراى تشــريفات قانونى قاضى شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه ختم رسيدگى را اعالم 
و بــه شــرح ذيل با اســتعانت از خداوند منان مبــادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص 
دادخواســت خواهــان خانم پروانه جهانيان فرزنــد محمدعلى به طرفيت خواندگان 1- آقــاى على حيدرى ثابت 
فرزند قدرت اله 2- الدن طاهرخانى فرزند نامدار به خواسته تقاضاى صدور حكم بر الزام خواندگان به تنظيم 
سند يكدستگاه اتومبيل پژو 206 به شماره انتظامى 537ط23- ايران 18 مقوم بر 12 ميليون تومان و جبران 
خســارات دادرسى با عنايت به شــرح دادخواست تقديمى از ناحيه خواهان و حضور نامبرده در جلسه رسيدگى 
كه اظهار نموده اســت خوانده دعوى رديف اول به موجب مدارك موجود وكافى يك دســتگاه اتومبيل ســوارى 
پژو 206 به شــماره انتظامى 382ط22- ايران 18 را به اينجانب فروخته اســت و با وكالتى كه از صاحب قبلى 
داشته است به اينجانب وكالت داده و تعويض پالك به نام بنده نيز صورت گرفته است ولى سند را بنام بنده 
انتقال نداده لذا با توجه به اينكه معامله اينجانب با خوانده دعوى رديف اول محرز و مســلم اســت ولى خودرو 
بــه نام خوانده رديف دوم مى باشــد لذا تقاضاى رســيدگى طبق خواســته را دارم خوانــده رديف دوم به جهت 
مجهول المكان بودن اخطاريه از طريق نشــر آگهى ابالغ گرديده اســت خواندگان عليرغم ابالغ وقت رســيدگى 
در جلســه حضور نيافته و اليحه دفاعيه ايى به حوزه ارائه و ارســال ننموده اســت طبق استعالم بعمل آمده از 
شــماره گذارى پليس راهور اســتان همدان پالك خودرو به نام خواهان مى باشد عليهذا با توجه به مراتب فوق 
الذكر و مدارك و محتويات پرونده قاضى شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و محمول بر صحت تلقى 
و به اســتناد مواد 10و219و220و222و223و362 قانون مدنى و مواد 198و502و515و519 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف دوم خانم الدن طاهرخانى 
به حضور در يكى از دفاتر اســناد رسمى و انتقال سند رسمى يك دستگاه اتومبيل پژو 206 به شماره انتظامى 
537ط23- ايران 18 به نام خواهان صادر و اعالم مى گردد و همچنين پرداخت مبلغ 3/375/000 ريال بابت 
هزينه هاى دادرســى در حق خواهان صادر مى دارد و نســبت به خوانده رديف اول در خصوص دعوى الزام به 
انتقال رسمى خودرو ياد شده با توجه به اينكه خودرو به نام خوانده رديف اول نمى باشد و مالكيتى بر خودرو 
ندارد لذا دعوى را متوجه خوانده رديف اول ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسى دادگاه 
هــاى عمومــى و انقالب در امور مدنى قرار رد دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى محســوب 
و ظــرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر 
در محاكم عمومى شــهر همدان مى باشــد قرار صادره ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومى شهر 

همدان مى باشد. 
 قاضى شعبه 114 شوراى حل اختالف شهر همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم منا ســادات كاظمى نژاد به شــماره شناســنامه 115 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى 
شناســنامه ورثه درخواســتى به شماره 96/4/584 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان 
ســيد حســين كاظمى نژاد به شناسنامه شماره 17 در تاريخ 1396/10/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات 
گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- سيد مهدى كاظمى نژاد فرزند سيد حسين به ش ش 136 صادره 
از دماوند پســر متوفى 2- منا ســادات كاظمى نژاد فرزند سيدحســين به ش ش 115 صادره از دماوند دختر 
متوفى 3- هاجر كاظمى نژاد فرزند سيد حسين به ش ش 2 صادره از دماوند دختر متوفى 4- مهديه السادات 
كاظمى نژاد فرزند ســيد حســين به ش ش 143 صادره از دماوند دختر متوفى 5- عفت الســادات كاظمى نژاد 
فرزند ســيد كاظم به ش ش 4167 صادره از تهران همســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/4832
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اخطاريه طالق
نــام و نام خانوادگى مخاطب: آقاى حســنعلى ســلطانى ســراجه ، شــغل بيــكار ، مجهول المــكان ، موضوع: 
مخاطب محترم خانم فرشــته صفرى ، همســر دائمى شما خانم فرشته صفرى با در دست داشتن دادنامه شماره 
9609972214300390 مــورخ 1396/6/22 و پرونده كالســه 9609982214300103 از شــعبه دوم 
دادگاه حقوقى رودهن باين دفترخانه مراجعه و طالق ايشان ذيل شماره 2440-1396/10/19 دفتر طالق 2 
پرديس بطالق خلع نوبت اول (بائن) ثبت رسيده است. آدرس دفترخانه: بومهن بلوار اصلى روبروى رستوران 

آرش. م الف/4836
دفتر طالق 2 پرديس

آگهى اخطار اجرائى
مشــخصات محكوم عليه: رضا البرز فرزند غالمحســين ، شغل آزاد ،مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: 
بالل بازيارى فرزند نادر ، شغل آزاد ، به نشانى خاش خ سرباز شمالى محله حاجى نادر منزل شخصى حاجى نادر ، 
محكوم به بموجب راى شماره 96-2-99 تاريخ 96/8/9 حوزه دوم شوراى حل اختالف شهرستان خاش (و راى 
شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم است به تحويل و انتقال 
سند خودروى اتومبيل وانت پيكان به شماره پالك 137ج59- ايران 65 مقوم به پنجاه و سه ميليون ريال- به 
اســتناد ماده 19 آئين نامه اجرائى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى اجتماعى فرهنگى محكوم 
عليــه مكلف اســت: پس از ابالغ اين اخطار اجرائى ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى 
پرداخــت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غيــر اينصورت برابر مواد 24و34و35و38و64و66 
قانون اجراى احكام مدنى و مواد 522و523و526 قانون آئين دادرســى مدنى اقدام قانونى از ســوى اجراى 

احكام دادگسترى صورت مى پذيرد. م الف/637
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان / خواهانها حبيب ملتيان فينى دادخواســتى به خواســته اعســار از پرداخت محكوم 
به به طرفيت اشــرف آرمون به دادگســترى كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه ششم دادگاه حقوقى به 
كالســه 960555 ثبت و براى روز 96/11/28 ساعت 9/00 صبح/ ظهر وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا 
كــه خوانده / خوانــدگان مجهول المكان بودن لذا بــه تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده نامبردگان ابالغ كه در وقت مقرر در جلســه دادگاه حاضر شــوند ضمناً 
نامبردگان مى توانند تا قبل از جلســه رســيدگى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم آن به دفتر 
دادگاه مراجعــه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضــور دادگاه تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقى كاشان

متن آگهى
در پرونده كالســه شــماره 9609987413101147 متهم آقاى محمد قاسم خالقداد فرزند خالقداد به 
اتهام خيانت در امانت موضوع شــكايت ســيد ناصر حســينى مهر فرزند ســيد مختار تحت تعقيب مى باشــد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب در روزنامه 
آگهــى تــا ظرف مدت 30 (ســى روز) از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه اول بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب 
شهرســتان بويراحمد (ياســوج) به آدرس بلوار ابوذر ابتداى بلوار كاشانى مجتمع دادسرا و دادگاه هاى عمومى 
وانقالب ياســوج حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اظهار 

عقيده مى نمايد.
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيد ابوالفضل بيطرفان فرزند سيد جواد  
شــماره ابالغنامه:9610102535503487 شــماره بايگانى 960356 خواهان اداره امور ورشكستگى 
دادخواســتى بــه طرفيت خوانده فوق به خواســته ابطال مبايعــه نامه و ابطال انتقال بالعــوض مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982535500342 شعبه دادگاه عمومى بخش كهك ثبت وقت 
رســيدگى مورخ 96/11/30 ساعت 9 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. 
 دفتر شعبه دادگاه عمومى بخش كهك

آگهى ابالغ دادخواســت تجديد نظر و نســخه ثانى و ضمايــم آن به آقاى مجيد محمدى، فرزند اســمعيل و خانم 
محبوبه كدخدازاده، فرزند حسن.

شــماره   9609982513300182: پرونــده  شــماره  ابالغنامــه:9610102513306932  شــماره 
بايگانــى :960212 تجديدنظــر خــواه : بانــك مهر اقتصاد بــا وكالت آقاى رضــا مبارك فرزند علــى تجديدنظر 
خواســته : 9609972513300807 در مــورخ 96/8/22 تجديدنظــر خواهــى خــود نســبت بــه دادنامــه 
9609972513300807(شــعبه ســيزدهم دادگاه عمومى حقوقى قم ) به طرفيت تجديدنظر خوانده به اين 
شــعبه دادگاه تقديم نموده و پس از ثبت، با توجه به مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده حســب درخواست 
تجديدنظر خواه و با اســتناد به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى 
مــى گــردد تجديدنظر خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى و در اجراى مــاده 346 ق.آ.د.م جهت اعالم 
نشــانى محل اقامت خود و دريافت نســخه دادخواســت تجديدنظر و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و هرگونه 
پاسخى نيز دارد ظرف مدت 10 روز به صورت كتبى به دفتر دادگاه تسليم و يا ارسال نمايد بديهى است پس 
از انقضاى مهلت ياد شــده اعم از اينكه پاســخى رسيده يا نرسيده باشد پرونده امر به مرجع تحديدنظر استان 

قم ارسال خواهد گرديد.
 مدير دفتر شعبه 13 دادگاه عمومى (حقوقى) قم – محسن رازينى

  
دادنامه 

در پرونده كالســه 9609982521600364 اين شــعبه با توجه به فوت مرحوم آقاى اسماعيل شوندى 
فرزند محمد نبى به شــماره شناســنامه صادره آوج متولد 1334 كه ساكن قم بوده وتوسط آقاى محمود شوندى 
درخواســت تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديده است لذا بدين وسليه به ورثه متوفاى ياد شده 
يا نمايندگان قانونى آنها وبستانكاران از متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر طريقى حق به تركه متوفى 
دارد ابالغ مى شــود در ســاعت 16 عصر و تاريخ 96/12/8 ياد شده در شعبه 16 شوراى حل اختالف قم واقع 

در قم خيابان ساحلى كوچه 5 جهت شركت در عمليات تحرير تركه حاضر شوند. 
دبير شعبه 16 شوراى حل اختالف قم – امير فرمانى

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163600400 شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972163601228 خواهان: شركت 
با وكالت  امام  آقاى مهدى حسين زاده  عاملى  با مديريت  كار (سهامى عام)  ليزينگ خودرو 
خانم بهاره مهرابى فرزند محمد حسين  خواندگان:1. خانم منصوره قنبرى فرزند منصور 2. 
آقاى منصور قنبرى فرزند موسى  خواسته ها :1. مطالبه خسارت دادرسى 2. استرداد مال 
(منقول) 3. مطالبه خسارت 4. مطالبه اجور معوقه 5.  5. الزام به فك پالك خودرو 6. مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه    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 فوق العاده 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 مى نمايد.   راى دادگاه در 
خصوص دعوى شركت ليزينگ خودرو كار با وكالت خانم بهاره مهرابى ومديريت عاملى مهدى 
حسين زاده امام بطرفيت خانم منصوره قنبرى وآقاى منصور قنبرى به خواسته محكوميت 
خسارت  و  معوقه  اجور  مطالبه  و  هوو  خودرو  دستگاه  يك  استرداد  به  خواندگان  تضامنى 
تاخيرتاديه به شرح دادخواست و فك پالك و الزام به پرداخت خسارت دادرسى ماحصل 
شماره 85/12/17-53019  تمليك  شرط  به  اجاره  قرارداد  بموجب  كه  اينست  خواسته 
به عنوان مستاجر  اول  و خوانده رديف  به عنوان موجر  ليزينگ  مابين شركت  تنظيمى فى 
كاميون موصوف به شماره انتظامى 132 ع16 –ايران 51 در قالب قرارداد اجاره به شرط 
تمليك در اختيار ايشان قرار گرفته و بموجب ماده 7 ذيل قرارداد ضامن كليه تعهدات ناشى 
از قرارداد را متضامنا با مستاجر تقبل نموده حسب بند 5 ماده 6 ذيل قرارداد مزبور در 
صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد ملزم به رد و تحويل عين مستاجره به موجر مى باشد 
و طبق ماده 4 قرارداد و تبصره 2 ذيل آن خوانده رديف اول متعهد به پرداخت اقساط مال 
االجاره و جرايم ديركرد ناشى از آن بوده ليكن حسب ادعاى خواهان از ايفاى تعهد امتناع 
كرده وخواندگان عليرغم ابالغ قانونى حضور نيافته و در قبال دعوى مطروحه دفاعى بعمل 
نياورده اند لذا دادگاه دعوى را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 
به محكوميت تضامنى  آئين دادرسى مدنى حكم  و684 و694 قانون مدنى و 519 قانون 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  موضوع  منقول  مال  استرداد  و  پالك  فك  به  موصوف  خواندگان 
بابت خسارت  ريال  ومبلغ 1/104/958/278  اقساط  اصل  بابت  ريال   684/907/253
تاخيرتاديه اقساط قراردادى و نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضا اين مهلت تا بيست روز قابل اعتراض 

در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  حقوقى  دادگاه   211 شعبه  رئيس          110/133641    

حقوقى  عمومى  دادگاه   147 شعبه   9609980231200158 كالسه  پرونده  دادنامه   
 9609970231200658 شماره  نهايى  تصميم  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان:شركت صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليتهاى معدنى با مديريت آقاى محمدرضا 
آقاى   .2 على  فرزند  تاراس  امين  آقاى  خواندگان:1.  جعفر    فرزند  شاهى  مزرعه  عربى 
عبدالعظيم كارگر فرزند داراب  خواسته ها:1. مطالبه وجه چك 2. مطالبه خسارت دادرسى 
3. مطالبه خسارت تاخيرتاديه 4. پرداخت حق الوكاله  راى دادگاه  در خصوص دادخواست 
حميد  آقاى  حقوقى  نمايندگى  با  معدنى  فعاليتهاى  گذارى  سرمايه  بيمه  صندوق  شركت 
به  داراب   فرزند  كارگر  عبدالعظيم   .2 على  فرزند  تاراس  امين   .1 به طرفيت  خونسارى 
خواسته مطالبه وجه پنج فقره چك به شماره 774742 مورخ 1392/6/12 و 774743 
مورخه 1392/8/12 و 774744 مورخه 92/10/12 و 774745 مورخه 92/12/16 و 
774746 مورخه 93/2/13 جمعا به مبلغ 2/069/309/184 ريال به عهده بانك انصار 
قانونى  تشريفات  جرى  از  پس  دادگاه  دادرسى  خسارت  و  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  و 
و  دادرسى  صورتجلسه  شرح  به  خواهان  اظهارات  استماع  اخذ  و  دعوى  اصحاب  دعوت  و 
مالحظه اسناد و مدارك ابرازى نظر به اينكه خوانده رديف اول  عليرغم ابالغ قانونى در 
جلسه دادرسى دادگاه حاضر نشده و در قبال ادعا وخواسته خواهان دفاعى ننموده است و 
خوانده رديف دوم (عبدالعظيم كارگر فرزند داراب) اقرار به دين دارد و وجود گواهينامه 
عددم پرداخت بانك محال عليه و وجود چك مستند دعوى در يد خواهان داللت بر اشتغال 
با  دادگاه  تجارى  اسناد  تنجيزى  و  تجريدى  وصف  به  عنايت  با  و  دارد  را  خواندگان  ذمه 
استصحاب بقاى دين دعوى خواهان به كيفيت مطروحه را وارد و ثابت تشخيص و با استناد 
به مواد 198 و519 قانون آئين دادرسى مدنى و مواد 310 و313و320 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت 
ريال   2/069/309/184 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنى  محكوميت  به  حكم  نظام 
بابت اصل خواسته و نيز پرداخت خسارت تاخيرتاديه بر مبناى شاخص نرخ تورم اعالمى 
حكم  اجراى  روز  تا  چك  سررسيد  تاريخ  از  ايران  اسالمى  جمهورى  مركزى  بانك  سوى  از 
وهمچنين به پرداخت مبلغ 73/210/821 ريال به عنوان هزينه دادرسى و پرداخت حق 
نمايد راى صادره  بر مبناى تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى  الوكاله وكيل 
نسبت به خوانده رديف اول غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در اين شعبه و پس ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض و تجديدنظر خواهى در 
محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. ولى راى صادره نسبت به خوانده رديف 
دوم حضورى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و تجديدنظر 

خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   147 شعبه  رئيس    110/133640  

حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه   9609982163600408 كالسه  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972163601300 خواهان: 
شركت ليزينگ خودرو كار (سهامى عام) با مديريت عاملى آقاى مهدى حسين زاده امام با 
وكالت آقاى مرتضى ميرزائى مقدم فرزند غالمرضا  خواندگان:1. آقاى غالمرضا لرستانى 
عليخانى فرزند  آقاى محمدرضا   .3 آقاى ساالر ساالرى فرزند عبدالكريم   .2 فرزند جمعه 
شاهمراد 4. آقاى جمعه لرستانى فرزند نجفعلى  خواسته ها :1. استرداد مال منقول 2. 
 .5 تاخيرتاديه  مطالبه خسارت   .4 دادرسى  مطالبه خسارت   .3 تاخيرتاديه  مطالبه خسارت 
باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته  به  دادخواستى  گردشكار:خواهان  معوقه   اجور  مطالبه 
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى 
در وقت فوق العاده دادگاه به  تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات 
راى  نمايد.    مى  راى  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگى  ختم  پرونده 
با وكالت  كار  ليزينگ خودرو  نمايندگى شركت  با  پارسيان  بانك  دادگاه در خصوص دعوى 
آقاى مرتضى ميرزايى مقدم و ساالر ساالرى جمعه لرستانى و غالمرضا لرستانى ومديريت 
به خواسته محكوميت تضامنى  بطرفيت محمدرضا عليخانى  امام  عاملى مهدى حسين زاده 
خواندگان به استرداد يك دستگاه خودرو كاميون بى ام سيو و مطالبه اجور معوقه و خسارت 
تاخيرتاديه به شرح دادخواست و فك پالك و الزام به پرداخت خسارت دادرسى ماحصل 
 85/7/11-46242 شماره  تمليك  شرط  به  اجاره  قرارداد  بموجب  كه  اينست  خواسته 
تنظيمى فى مابين شركت ليزينگ به عنوان موجر و خوانده رديف اول به عنوان مستاجر 
كاميون موصوف به شماره انتظامى 166 ع13 –ايران 19 در قالب قرارداد اجاره به شرط 
تمليك در اختيار ايشان قرار گرفته و بموجب ماده 7 ذيل قرارداد ضامن كليه تعهدات 
ناشى از قرارداد را متضامنا با مستاجر تقبل نموده حسب بند 5 ماده 6 ذيل قرارداد مزبور 
در صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد ملزم به رد و تحويل عين مستاجره به موجر مى 
پرداخت  به  متعهد  اول  رديف  خوانده  آن  ذيل   2 تبصره  و  قرارداد   4 ماده  طبق  و  باشد 
اقساط مال االجاره و جرايم ديركرد ناشى از آن بوده ليكن حسب ادعاى خواهان از ايفاى 
تعهد امتناع كرده و مستاجر در حضور دادگاه ادعا نمود خودرو در سال 1390 تصادف و 
به گاراژ منتقل گرديد و شركت موجر خسارت پرداختى بيمه را بابت اقساط دريافت نمود 
بر آن دعوى  نمايد مضاف  اقدام  آن  تعمير  به  اين مدت نسبت  توانست  حالى كه مى  در 
ايشان نمى گردد و  برائت ذمه  نيز مطرح نگرديده و وقوع تصادف موجب  فسخ قرارداد 
ساير خواندگان عليرغم ابالغ قانونى حضور نيافته و در قبال دعوى مطروحه دفاعى بعمل 
نياورده اند لذا دادگاه دعوى را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 
و684 و694 قانون مدنى و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى 
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  موضوع  منقول  مال  استرداد  پالك  فك  به  موصوف  خواندگان 
584/697/131 ريال بابت اصل اقساط ومبلغ 1/393/741/325 ريال بابت خسارت 
تاخيرتاديه اقساط قراردادى و نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت به آقاى محمدرضا عليخانى 
حضورى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر و نسبت به ساير خواندگان 
غيابى وظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضا 
اين مهلت تا بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
   110/133644   قاضى دادگاه حقوقى شعبه 211 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران 
حقوقى  عمومى  دادگاه   211 شعبه   9609982163600406 كالسه  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره 9609972163601255 خواهان: 
شركت ليزينگ خودرو كار (سهامى عام) با مديريت عاملى آقاى مهدى حسين زاده امام با 
وكالت آقاى مرتضى ميرزائى مقدم فرزند غالمرضا  خواندگان:1. خانم رعنا حاجيان فرزند 
عباسقلى 2. آقاى بابك بنى محمدى فرزند محمد  خواسته ها :1. مطالبه خسارت تاخيرتاديه 
 .5 تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه   .4 دادرسى  خسارت  مطالبه   .3 (منقول)  مال  استرداد   .2
الزام به فك پالك خودرو 6. مطالبه اجور معوقه   گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق 
به  تصدى امضا كننده زير تشكيل  العاده دادگاه  و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق 
است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
با وكالت آقاى  ليزينگ خودرو كار  راى مى نمايد.   راى دادگاه در خصوص دعوى شركت 
و  بطرفيت رعنا حاجيان  امام  عاملى مهدى حسين زاده  مرتضى ميرزايى مقدم و مديريت 
بابك بنى محمدى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به استرداد يك دستگاه خودرو 
كاميون هوو و مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخيرتاديه به شرح دادخواست و فك پالك و 
الزام به پرداخت خسارت دادرسى ماحصل خواسته اينست كه بموجب قرارداد اجاره به 
شرط تمليك شماره 02-52101-85/12/6 تنظيمى فى مابين شركت ليزينگ به عنوان 
موجر و خوانده رديف اول به عنوان مستاجر كاميون موصوف به شماره انتظامى 347 ع15 
–ايران 46 در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك در اختيار ايشان قرار گرفته و بموجب 
تقبل  مستاجر  با  متضامنا  را  قرارداد  از  ناشى  تعهدات  كليه  قرارداد ضامن  ذيل   7 ماده 
نموده حسب بند 5 ماده 6 ذيل قرارداد مزبور در صورت تخلف مستاجر از مفاد قرارداد 
ملزم به رد و تحويل عين مستاجره به موجر مى باشد و طبق ماده 4 قرارداد و تبصره 2 
ذيل آن خوانده رديف اول متعهد به پرداخت اقساط مال االجاره و جرايم ديركرد ناشى از 
ابالغ  امتناع كرده وخواندگان عليرغم  ايفاى تعهد  از  ليكن حسب ادعاى خواهان  آن بوده 
قانونى حضور نيافته و در قبال دعوى مطروحه دفاعى بعمل نياورده اند لذا دادگاه دعوى 
را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و190 و230 و684 و694 قانون مدنى 
و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان موصوف به فك 
پالك و استرداد مال منقول موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 841/766/499 ريال بابت 
اصل اقساط ومبلغ 1/381/014/910 ريال بابت خسارت تاخيرتاديه اقساط قراردادى و 
نيز پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
اعتراض در دادگاه محترم  تا بيست روز قابل  اين مهلت  انقضا  از  اين دادگاه و پس  در 

تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  حقوقى  دادگاه   211 شعبه  رئيس          110/133642    


