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دادنامه

پرونده كالســه 9609982679400509 شــعبه 27 شوراى حل اختالف 

كرج (74 ســابق) مجتمع شــماره 2 (شــهيد ملــك زاده) تصميم نهايى شــماره 

9609972679400801- خواهــان: خانم خديجه خدابنده فرزند على اصغر 

به نشــانى اســتان البرز شهرســتان كرج شــهر كرج گلشــهر خيابان پونه غربى 

خيابان شايســته 10 مترى اول پ 21 واحد 18- خوانده: آقاى شــاهرخ مرادى 

فرزند عباس به نشــانى البرز كرج ، خواســته ها: 1- تامين خواسته 2- مطالبه 

وجه بابت 3- مطالبه خســارات دادرسى (راى شورا) در خصوص دعوى خواهان 

خانم خديجه خدابنده به طرفيت خوانده آقاى شاهرخ مرداى به خواسته مطالبه 

خسارت و افت قيمت خودرو ناشى از تصادف طبق نظريه كارشناسى به انضمام 

حق الزحمه كارشناســى و خســارات دادرســى مقوم بــه 4/500/000 تومان 

با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده مفاد دادخواســت تقديمى اســتماع 

اظهارات خواهان بدين شــرح كه اشــعار داشــته اند مطابق تامين دليل به عمل 

آمده مورخه 96/6/21 راننده سوارى ام وى ام ايكس 315 به شماره انتظامى 

995ب84- ايران 10 به دليل بى احتياطى با خودروى اينجانب ســوارى پرايد 

به شماره انتظامى 178س88- ايران 68 خودرو موجب بروز خسارت به ميزان 

2/800/000 تومان و افت قيمت 1/000/000 تومان گرديد عليهذا شورا با 

امعان نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه حاضر نشــده و دفاع 

موثرى به عمل نياورده اســت و با مالحظه نظريه كارشــناس رسمى  دادگسترى 

شماره 601/23/96 مورخه 96/6/21 كه مصون از اعتراض باقى مانده دعوى 

مطروحه را وارد مقرون به صحت تشخيص و با استناد به مواد 198و519 قانون 

آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2/800/000 

تومان بابت خسارت وارده و 1/000/000 تومان افت قيمت خودرو به انضمام 

120/000 تومــان حق الزحمه كارشناســى و 86000 تومان ابطال تمبر تامين 

دليل و 190000 تومان هزينه دادرسى را در حق خواهان صادر و در خصوص 

تامين خواســته مفتوح و راى صادره غيابى و در مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهى در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى دادگسترى كرج مى باشد. م الف/96/11267

قاضى شعبه 27 شوراى حل اختالف كرج
متن آگهى

شماره بايگانى پرونده: 960573- بدينوسيله به خانم ليال اسدى فرزند سيد نعمت اله كه فعال مجهول المكان 
مى باشد به استناد ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى ابالغ مى گردد ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهى كه 
جهت رسيدگى به اتهام خود مبنى بر مزاحمت تلفنى موضوع شكايت آقاى افشين لكزايى فرزند مجيد جهت اخذ دفاع 
در شعبه 104 دادگاه كيفرى دو سمنان به آدرس سمنان ميدان عدالت دادگسترى شهرستان سمنان حاضر شوند 

نتيجه عدم حضور جلب است در غير اينصورت به موضوع غيابا رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد.
رئيس شعبه 104 دادگاه كيفرى دو سمنان – محمد بلوچى

آگهــى مربوط بــه تجديدنظر – آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائــم تجديدنظر خواهى به آقاى غالمرضا درويشــى 
فرزند اصغر

تجديدنظر خواه آقاى مالك درويشــى دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيــت تجديدنظر خواندگان وراث 
مرحوم عبداله درويشــى به هويت خانم حكيمه درويشى اداره ثبت اسناد و امالك ماهشهر ، و مجهول المكان آقاى 
غالمرضا درويشى نسبت به دادنامه شماره 9609976134100550 در پرونده كالسه 9609986134100159 
شــعبه اول دادگاه عمومى شهرســتان هنديجان تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى گردد تا  تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه 
ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام 

خواهد شد.
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى دادگسترى شهرستان هنديجان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان زهره جعفرى منش فرزند حسين دادخواستى به خواسته مطالبه يك فقره چك به مبلغ 
شصت و دو ميليون ريال و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول محكوم به بانضمام كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرســى و حق الوكاله و  غيره در بدو امر تقاضاى صدور قرار تامين خواســته قبل از ابالغ به 
طرفيت 1- احمد نظرى مجهول المكان 2- ســيد ميالد موسوى 3- فريده نصيرزاده اردستانى به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 842/96 ثبت و براى 
تاريخ 1397/1/22 ساعت 5/15 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه 
در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت كبرى عشــقى لمراسكى فرزند قربان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالســه 9609985457200385 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان خدابخش خميسى در اقامتگاه دائمى خود بدرود حياط گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است به : 1- 
مهدى خميسى فرزند خدابخش به ش ش 7432 متولد 1367 صادره چابهار پسر متوفى 2- اميد خميسى فرزند 
خدابخش به ش ملى 3650921073 متولد 1354 صادره از چابهار پسر متوفى 3- شهناز خميسى فرزند خدابخش 
به ش ملى 3651399011 متولد 1358 صادره از چابهار دختر متوفى 4- حكيمه خميسى فرزند خدابخش به ش 
ملى 3651598829 متولد 1365 صادره از چابهار دختر متوفى 5- خديجه خميســى فرزند خدابخش به ش ملى 
3651313964 متولد 1362 صادره از چابهار دختر متوفى 6- كبرى عشــقى لمراســكى فرزند قربان به ش ملى 
5799649494 متولــد 1342 صادره از مازندران همســر متوفى 7- آمنه خميســى فرزند خدابخش به ش ملى 
3651598810 متولد 1363 صادره از چابهار دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك 
نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف/735
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى رضا عاشورى داراى شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به كالسه 74/96 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن عاشورى بشناسنامه 21 در تاريخ 1330/2/3 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم ليلى عاشورى فرزند 
حيدر به ش ش 20 صادره از دماوند مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/4948
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
در خصوص پرونده صادره به ســود دولت جمهورى اســالمى ايران و به زيان آقاى رضا رضوانى فرزند شهباز 
دائر بر محكوميت به پرداخت مبلغ 700000000 ريال ، واحد اجراى احكام دادگاه عمومى بخش بيســتون در نظر 
دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق ماده 127 قانون اجراى احكام مدنى به فروش برســاند: مشــخصات 
مال غيرمنقول: 1- نام و نام خانوادگى صاحب مال: اله رضا رضوانى پور فرزند شــهباز 2- ملك مســكونى و داراى 
سند ثبتى واقع در شماره 52 فرعى از 17 اصلى 3- قيمتى كه مزايده از آن شروع مى شود: 550388000 ريال 
4- ساعت و روز و محل مزايده: اجراى احكام كيفرى بيستون ساعت 11 صبح دوشنبه مورخه 1396/12/7 ، ضمنا 
مورد مزايده توســط كارشناس رسمى به تاريخ 1396/7/2 ارزيابى شده است طالبين و خريداران مى توانند پنج 
روز قبــل از موعــد مزايده به اين اجرا واقع در دادگاه عمومى بخش بيســتون مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال 
موضوع آگهى فراهم شــود مزايده از قيمت ارزيابى شــده شروع مى شود و هركس كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10 درصد بهاى پيشنهادى را فى المجلس بعنوان 
سپرده به حساب سپرده دادگسترى توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
مزايده به حســاب مزبور واريز كند در صورت عدم پرداخت بقيه بهاى مال در موعد مقرر مطابق ماده قانون اجراى 
احكام مدنى سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جريان 
مزايده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال به نام خريدار صادر مى شود هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار 

است. م الف/11068
مدير دفتر اجراى احكام كيفرى دادگاه عمومى بخش بيستون

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم منيره واحدى برزكى به شناسنامه شماره 3323 به شرح دادخواست به كالسه 1454/96 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباسعلى واحدى برزكى بشماره شناسنامه 
8 در تاريخ 96/11/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- بتول معصومى برزكى فرزند حبيب اله به ش ش 82 همســر 2- منيره واحدى برزكى فرزند عباســعلى به ش 
ش 3323- 3- فاطمه واحدى برزكى فرزند عباسعلى به ش ش 180 فرزندان . اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /

متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى اميرحســين حجاريان فينى به شناســنامه شــماره 1250382866 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1411/96 از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على حجاريان 
فينى بشــماره شناســنامه 30 در تاريخ 94/11/20 در اقامتگاه دائمي خود بــدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا حجازى منفرد فرزند قدرت اله به ش ش 40 همسر متوفى 2- امير حسين 
حجاريان فينى فرزند على به ش ش 1250382866 فرزند متوفى 3- ابوالفضل حجاريان فينى فرزند على به ش 
ش 130 فرزنــد متوفى 4- اميــد حجاريان فينى فرزند على به ش ش 176 فرزند متوفى همگى فرزندان متوفى 
والغير . اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

متن آگهى
خواهان آقاى على محمودى به طرفيت شــمس اله حكيمى پازكى به خواســته مطالبه وجه تقديم شــوراى حل 
اختالف شهرســتان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
1503/2/95 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن تاريخ 1396/9/20 و ساعت 17/00 عصر تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خواندگان 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 شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى اصالحيه
در پرونده خواهان ياسر عباسى بابت مطالبه وجه 13 ميليون تومان تاريخ شماره چك 96/6/30-575816 

چاپ گرديده كه به 96/2/30 اصالح مى گردد. 

دادنامه
به تاريخ 96/10/27- پرونده كالسه 111/392/96ح – دادنامه:1201/96- مرجع رسيدگى كننده: شعبه 
111 شــوراى حــل اختالف بهار ، خواهان: محمد ديزچيان به آدرس بهار دوراهــى زاغه ، خوانده: محمد گودرزى به 
آدرس مجهول المكان ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده 
باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر / فوق 
العاده دادگاه به تصدى امضا كنندگان زير تشــكيل شــده و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دادخواست خواهان آقاى محمد ديزچيان بطرفيت 
خوانده آقاى محمد گودرزى دائر بر خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال بابت يك فقره چك عهده بانك سپه 
به شماره 619719 با احتساب هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير در امر تاديه با عنايت به رونوشت مصدق چك 
مرقوم و گواهى  عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه در تصرف خواهان مى باشد و با استناد به اصل 
تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه صرف صدور يا ظهر نويسى چك داللت بر اشتغال ذمه صادر كننده دارد و طبق 
متن دادخواســت تقديمى خوانده ميزان خواســته را به خواهان بدهكار مى باشــد كه خوانده دعوى على رغم ابالغ 
قانونى و با اطالع از دعوا در موعد مقرر رسيدگى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارائه ننموده على هذاشورا 
ضمن احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقاء آن بعلت عدم تقديم هر گونه به منظور اثبات برائت ذمه دعوى 
مطروحه را وارد و موجه تشــخيص و مســتندات به مواد 310و313و314 قانون تجارت و مواد 198و515و522 
قانــون آيين دادرســى مدنى مصوب 79 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلــغ 200/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 5/955/000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه ناشى از تاخير در امر تاديه به ميزان 
خواسته از تاريخ سررسيد چك 95/11/10 الى تاريخ وصول محكوم به بر مبناى آخرين شاخص اعالمى از سوى بانك 
مركزى كه در واحد اجراى محاســبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى سپس بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در محكمه محترم تجديدنظر 

شهرستان بهار مى باشد. م الف/3200
قاضى حوزه 111 شوراى حل اختالف بهار

آگهى ابالغ احضار
بدينوســيله بــه آقاى حامد خوش كالم فرزند – به آدرس فعال مجهول المــكان به اتهام خيانت درامانت ظرف 
يك ماه از تاريخ نشــر آگهى ابالغ مى گردد كه در اين شــعبه داديارى حاضر شــويد در صورت عدم حضور آگهى به 
اســتناد ماده 115 قانون آئين دادرســى كيفرى به منزله ابالغ رسمى است و در مورد شما قرار غيابى صادر خواهد 

شد. م الف/1749
داديار شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دشتستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محسن حيدرى فرزند بهمن
شــماره ابالغنامه:9610102520804279 شــماره بايگانى 960483 خواهان آقاى ابوالقاسم رستمى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609982520800483 شــعبه 8 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 97/1/29 ســاعت 16:30عصر تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت 
مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گــردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و دروقت مقرر جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. قم 
خيابان ايســتگاه راه آهن – مجتمع شــوراى حل اختالف – طبقه زير زمين – شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف 

شهرستان قم 
مسئول دفتر شعبه 8 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – رضا كيوانفر

آگهى ابالغ اجرائيه
شــماره نامــه 1396002000507468 شــماره پرونــده 9609982515600398 شــماره بايگانــى 
960404 مشــخصات محكوم له خانم طيبه سادات شيرازى فرزند سيد محمد على نشانى قم – خيابان ساالريه 
– خيابان ياســمن – پالك 154 – واحد9 مشــخصات محكوم عليه محمد شــريف روحانى فرزند قاســم نشــانى 
مجهول المكان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9609972515600784 
حكــم بــه محكوميت خوانده به پرداخــت مهريه خواهان به ميزان 110 عدد ســكه تمام بهــار آزادى (مقوم به 
201000000 ريــال) در حــق خواهان صادر شــد حق االجــرا مبلغ 1005000 تومان بعهــده محكوم عليه مى 
باشد پرداخت مبلغ دويست هزار تومان هزينه دادرسى بر عهده محكوم لها مى باشد وفق ماده 9 قانون اجراى 
احكام مدنى مفاد اجرائيه بوسيله اين آگهى به محكوم عليه ابالغ مى شود كه راسا و طوعا نسبت به اجراى مفاد 
حكم اقدام نمايد و اال 10 روز پس از ابالغ اين آگهى حكم به موقع اجرا گزاشته مى شود در اين صورت براى 
عمليــات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيســت مگر اينكه محكــوم عليه محل اقامت خود را 

ظرف مهلت مقرر كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد.
رئيس شعبه 6 دادگاه خانواده قم – سيد محمد تقى معنوى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422521600223 شــماره پرونــده 9509982521600686 شــماره بايگانى 
950687 مشــخصات محكــوم له مجتبــى باقريه فرزند على اصغر نشــانى قم – خ چهارمردان – ســيدان – ك 
28 – جنب بانك تجارت – فروشــگاه موتورسيكلت سرعت مشخصات محكوم عليه فاطمه رحمانى فرزند يدالـله  
محكــوم به: بموجب درخواســت اجراى حكــم مربوطه به شــماره 9610092521600559 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9509972521601005 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 10000000 ريال بابت دين بعالوه 
هزينه دادرســى به مبلغ 1090000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه چك موصوف 
از تاريخ سررســيد آن لغايت اجراى حكم به حســب شاخص بهاى بانك مركزى ايران در حق محكوم له وهمچنين 

پرداخت نيم عشر هزينه اجرايى در حق دولت.
متصدى امور دفترى شعبه 16 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- محمدقربانى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422524100396 شــماره پرونــده 9509982524100563 شــماره بايگانى 
950565 مشــخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با وكالت مع الواســطه بهروز درخشــان نشــانى قم – 55 م 
عمارياســر سرپرســتى بانك مهراقتصاد مشــخصات محكوم عليه 1.محمد صبورى فرزند حســين نشانى مجهول 
المــكان 2. فاطمــه احمدى ورزنه فرزند حبيب نشــانى مجهول المكان 3. حســين بيطرفان فرزند رجب نشــانى 
قــم – آذر – ك 69 – نبــى زاده – ك 9 – پ 57 نماينــده قانونــى محكــوم له: على پورمهجــور فرزند حبيب اله 
نشانى قم – خيابان عطاران – بين گلستان و مفتح – دفتر وكالت پورمهجور محكوم به: بموجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شماره 9610092524100883 و شماره دادنامه مربوطه 9609972524100185 محكوم 
عليهم محكومند تضامنى به پرداخت مبلغ 174000000 ريال بابت اصل دين بانضمام پرداخت خسارت تاخير 
تاديه چك شــماره 93653617 از تاريخ سررســيد 95/6/17 لغايت اجراى حكم حســب شــاخص بهاى بانك 
مركزى ايران  پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ 452000 تومان هزينه دادرســى در حق 

محكوم له و پرداخت نيم عشردولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 41 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- فالح

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422520900259 شــماره پرونــده 9509982520900674 شــماره بايگانى 
950676 مشخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشان نشانى قم – خ ارم –جنب داروخانه 
نصــر بانك مهر اقتصاد شــعبه ارم مشــخصات محكوم عليــه 1.على نجيب فرزند مصطفى نشــانى قم – جعفريه 
روســتاى دولت آباد باال جنب نانوايى ســابق پالك 199 2.داود بدخشان فرزند غالمعلى قم – جعفريه گازرون – 
فرهنگ 5 3.حسين آزاد فرزند حسن نشانى مجهول المكان نماينده قانونى محكوم له: حسين پناهى فر فرزند 
صفرعلــى نشــانى قــم – خ توحيد – نبــش ك 10 – پ 6 – ط دوم نماينده حقوقى بانك مهــر اقتصاد با مديريت 
بهروز درخشان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم به شماره پرونده 9509982520900674 و شماره 
دادنامــه 960997252090052 محكوم عليه محكوم اند بطــور تضامنى به پرداخت مبلغ 17000000 ريال 

بابت اصل دين و نيز هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – جعفر مرادى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422520900258 شــماره پرونــده 9509982520900677 شــماره بايگانى 
950679 مشخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشان نشانى قم – خ ارم –جنب داروخانه 
نصر بانك مهر اقتصاد شــعبه ارم مشــخصات محكوم عليه 1.حســن افسر فرزند حســين نشانى مجهول المكان 
2.هاشــم اســمعيلى افشــار فرزند محمد نشــانى قم – بوســتان علوى – چاپخانه ياران نماينده قانونى محكوم 
لــه: حســين پناهى فر فرزند صفرعلى نشــانى قم – خ توحيــد – نبــش ك 10 – پ 6 – ط دوم نماينده حقوقى 
بانــك مهــر اقتصاد بــا مديريت بهروز درخشــان محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم به شــماره پرونده 
9509982520900677 و شــماره دادنامه 9609972520900041 محكوم عليه محكوم اند بطور تضامنى 
به پرداخت مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار تومان بابت اصل دين و نيز هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
چك موصوف از تاريخ سررســيد آن لغايت زمان اجراى حكم به حســب شاخص بهاى بانك مركزى در حق محكوم 

له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – جعفر مرادى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422520900260 شــماره پرونــده 9509982520900670 شــماره بايگانى 
950672 مشخصات محكوم له بانك مهر اقتصاد با مديريت بهروز درخشان نشانى قم – خ ارم –جنب داروخانه 
نصر بانك مهر اقتصاد شعبه ارم مشخصات محكوم عليه 1.كاظم احمدى فرشيد فرزند نوروز على نشانى مجهول 
المكان 2.هاجر آدينه فرزند حســن نشــانى مجهول المكان نماينده قانونى محكوم له: حســين پناهى فر فرزند 
صفرعلــى نشــانى قــم – خ توحيد – نبــش ك 10 – پ 6 – ط دوم نماينده حقوقى بانك مهــر اقتصاد با مديريت 
بهروز درخشان محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم به شماره پرونده 9509982520900670 و شماره 
دادنامه 9609972520900042 محكوم عليهم محكوم اند بطور تضامنى به پرداخت مبلغ 19000000 ريال 

بابت اصل دين و نيز هزينه دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى هزينه اجراى احكام.
مسئول دفتر شعبه 9 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – جعفر مرادى

اجرائيه
شــماره اجرائيه 9610422513400249 شــماره پرونــده 9509982513400433 شــماره بايگانى 
950508 مشــخصات محكوم له مجتبى آقا بزرگى فرزند مرتضى نشــانى قم – شاه جمال – بلوار دانش – جنب 
مسجد فاطمه الزهرا – مدرسه علميه آيت الـله مجتهدى تهرانى مشخصات محكوم عليه 1.غالمرضا مزرعه شاهى 
2. ناصر مزرعه شــاهى محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 1396002000502120 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609972513400728 محكوم عليهما به نحو تضامن محكوم هســتند به پرداخت 
مبلغ 1000000000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ شــاخص تورم از 
تاريخ 95/8/1 تا زمان پرداخت وجه سفته ها و مبلغ 402000 ريال بعنوان خسارات دادرسى و پرداخت حق 

االجراء وفق مقررات در حق دولت.
 رئيس شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى قم – احد صلحى

مدير دفتر شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى قم- سيد مهدى خليلى

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم معظم الســادات دريابارى با ارائه دو برگ استشهاديه به شماره 39567-96/11/17 كه به تاييد 
دفترخانه 86 آمل رســيده طى تقاضاى وارده به شماره 96/35829-96/11/16 اعالم داشته كه اصل سند 
مالكيت به شــماره چاپى 952259 شــش دانگ پالك باقيمانده 500 فرعى از 33 اصلى واقع در بخش 3 ثبت 
آمل ســند مالكيت  كه در صفحه 573 ج 24 ذيل شــماره 3990 به نام اســداله بابايى صادر و تســليم گرديد 
كه برابر ســند قطعى شماره 18319-90/2/10 دفترخانه 142 آمل به خانم معظم السادات دريابارى منتقل 
گرديد و در اثر جابه جايى منزل مفقود شده رانموده است داراى پنج مورد بازداشتى كه دو مورد آن مربوط به 
اجراى ثبت آمل و سه مورد مربوط به دادرسى شعبه پنجم حقوقى آمل و قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى 
آمل مى باشــد پنجم توســط رياست شــعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى آمل مى باشــد كه در اجراى ماده 120 
اصالحى آيين نامه قانون ثبت مبادرت به نشر اين آگهى در روزنامه كثيراالنتشار در يك نوبت مى گردد چنانچه 
اشــخاصى مدعى انجام معامله يا وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار 
آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم نمايند.چنانچه پس ازاتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اين اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنى به نام مالك خواهد نمود.م/الف96/150/261
سيد محمدحسن روشنايى-رييس ثبت اسناد و امالك آمل

آگهى احضار متهم 
نظربه اين كه حســام الدين عالئى به اتهام تخريب در پرونده كالســه 960795 تحت تعقيب اين دادسرا 
مى باشــد و ابالغ اخطاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است، بدين وسيله در اجراى 
ماده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه اول بازپرسى رامسر 
جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضرشود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام 

قانونى معمول خواهد شد.م/الف96/220/228
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب رامسر-اميرحسين رضائى نژاد

 آگهى احضار متهم 
نظربه اين كه محمدرضا چوپانكريمى به اتهام انتقال مال غير در پورنده كالسه 960837 تحت تعقيب اين 
دادسرا مى باشد و ابالغ اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است، بدين وسيله در 
اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه اول بازپرسى 
رامسر جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضرشود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 

اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف96/220/226
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب رامسر-اميرحسين رضائى نژاد

  دادنامه 
پرونده:15/94/44 پيوســت:94/469 به تاريخ 94/8/26 در وقت مقرر جلســه شورا با حضور اعضا 
تشــكيل اســت قاضى شــورا باتوجه به محتويات پرونده و اعالم نظر اعضاى شــورا ختم رســيدگى را اعالم و با 
اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأى مى نمايد.خواهان:على زراوشــان با وكالت حسينعلى عيوضى 
خوانده: اكبــر گلــردى و محســن عرب-مجهول المــكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى على زراوشــان 
بــه طرفيــت اكبر گلردى و محســن عرب به خواســه مطالبه وجه مبلــغ 45,000,000 ريال بــه موجب يك فقره 
چــك به شــماره 154615-93/10/30 عهده بانك تجارت به انضمام خســارت دادرســى و تاخير در تاديه از 
تاريــخ سررســيد لغايت زمان اجــراى حكم مطرح تقاضاى رســيدگى نمودند با تعيين وقت رســيدگى خواندگان 
دعــوى با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حاضر نشــده اند و دفاع بــه عمل نياورده اند مفاد ســند داللت 
بــر تعهــد خوانــدگان به پرداخت وجــه آن دارد و نام برده دليلــى دال بر پرداخت و برائــت  ذمه خويش ارائه 
نكــرده انــد و بقاى اصل ســند در يد دارنده داللت بر اشــتغال ذمه وى دارد با اســتصحاب بقــاى دين بر ذمه 
خوانده رديف اول دعوى خواهان را وارد تشــخيص و مســتندا به موتاد 249و310 الى 315 ق تجارت و مواد 
198و515و519و502 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام مورخ 77/9/21 حكم به محكوميت خوانده رديف اول به پرداخت 45,000,000 ريال بابت اصل خواسته 
و 310000 هزارريال هزنيه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سند لغايت زمان اجراى حكم 
براســاس تعرفه در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صارده غيابى اســت ظرف بيست روز قابيل واخواهى در 
همين شعبه و ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومى آمل مى باشد.دعوى خواهان به طرفيت خوانده 
رديف دوم به لحاظ اين كه خواهان پس از 15 روز موضوع ماده 315 ق تجارت اقدام به مطالبه وجه چك نموده 

لذا قرار عدم استماع دعوى خواهان صادر و اعالم مى گردد.م/الف1383
قاضى شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف آمل-محمدى

مفقودى
مــدرك موقت تحصيلى حامد خلعتبرى متولد 1370 ف نعمــت ش ش 2210119170 صادره از تنكابن 
،مقطع كارشناســى رشــته شــيمى كاربردى از دانشــگاه  آزاد تنكابن مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد./

نوبت دوم   سارى

ســند كمپانــى خــودرو پاتــرول دودرب رنــگ مشــكى مــدل 77 ش موتــور Z24046971Z شاســى 
PNK15Z620329 به شماره ايران82-873ط61 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كليه مدارك اعم از سند كمپانى و برگ سبز پيكان وانت مدل 90 رنگ سفيد ش موتور11490024632 
شاســى NAAA36AA5BJ240806 به شــماره ايران72-386د54 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

شناسنامه ســوارى پژو 206 مدل 1388 رنگ سفيد، شاسى 91154801 ش موتور13588000845 
به شماره ايران 88-717ج39 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى حصر وراثت 
آقاى حســن عرب ف رمضانعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 9600442 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شــادروان حميده عرب ف محمدابراهيم ش 
ش 38 صادره ســارى در تاريخ 96/10/10 در شهرســتان مياندرود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-محمدابراهيم عرب ف محمداسماعيل ش ش 474 پدر متوفى2-ليال ساداتى طبق 
ف ميرمحمدعلى ش ش 2 مادر متوفى3-حســن عرب ف رمضانعلى ش ش 8 همسر متوفى4-سيف اله ش ش 
30   5-نصراله ش ش 636   6-مرتضى ش ش 1481   7-مظاهر ش ش 8260 همگى عرب  فرزند حســن 
والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف96/284
متصدى شعبه اول شوراى حل اختالف مياندرود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمد عبداله بيگى ف محمود دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بــه طرفيت1-عباداله رضائيان 
زاده2-عليرضا رضايى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 4/96/814 ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 4 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
دوشنبه 97/1/20 ساعت 10 صبح در شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واالّ اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك رفاه با نماينده حقوقى الهام ميركى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 1- افشين2- 
محمود هردو فالح ف شــهريار تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 2/96/473 ثبت شده، چون خوانده 
مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى 
مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه دوم حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز چهارشــنبه 97/1/22 ســاعت 9 در شعبه 2 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين 

شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى احمد آقاجانى حاجى آبادى ف قربانعلى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 1-سيروس 
شايســته2-ايوب ستارى ف ســهراب تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 3/96/712 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 شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه سوم حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز شــنبه 97/1/18 ســاعت 9:30 در شعبه 3 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 مدير دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عباس مهدويان ف فتحعلى با وكالت خانم فاطمه الســادات مســتورى دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه به طرفيت1-حســن راجع2-محسن عمادى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 5/96/765 شوراى 
ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب 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 تاريخ 97/1/21 ساعت 11 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 ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد با نمايندگى مهدى بازارى دادخواســتى به خواســته وقت رســيدگى به طرفيت 1-رضا 
يزدانى ف محمد2-موســى يزدانى ف ميرزاخان تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9/96/664 شوراى 
ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشــنبه 97/1/20 ساعت 9 در شعبه 9 شوراى حل اختالف حضور 

به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيد جالل داورى امرئى ف نبى اله دادخواســتى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت 1-احمدرضا 
بريمانى2-مهــدى بريمانــى ف احمد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9/96/662 شــوراى ســارى 
ثبــت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهــى مــى شــود كه خوانده بــا مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 97/1/22 ساعت 9 در شعبه 9 شوراى حل اختالف حضور 

به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد با نمايندگى مهدى بازارى دادخواســتى به خواســته وقت رســيدگى به طرفيت 1-امين 
جرگونى ف حسين2-على جرگونى ف نصرت اله تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9/96/665 شوراى 
ســارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشــنبه 97/1/20 ســاعت 9:30 در شــعبه 9 شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حبيب اهللا ســورى گرجى با وكالت مجتبى مقدســى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 
مديريت شــركت كشــت و توســعه دانه هاى روغنى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 14/96/576 
شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشنبه 97/1/20 ساعت 11صبح درشعبه 14حقوقى شوراى حل 

اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك مهر اقتصاد با وكالت زهرا نيكخو دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت رضا پوراسماعيل 
ف حميد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 15/96/601 ثبت شــد، چون خوانده مجهول المكان مى 
باشــد لذا طبق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى 
مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 15 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در تاريخ 97/1/20 ساعت 9 درشعبه 15شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين شورارسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه 
ش پ:6/96/16 محكــوم له:شــركت تعاونى اعتبار عام كشــاورزان در حال تصفيه به مديريت عيســى 
بابايى با وكالت عادله شــجاعى ف قاسم محكوم عليهم:1-سارا الوندى2-مكرم رحمانى3-على عشورى 4-بهنام 
عشورى سوادكوهى 1و3و4 مجهول المكان 2-سارى خ پيروزى ك مجيب ساختمان سوگند 3 واحد1 منزل على 
عشــورى   به موجب رأى شــماره 287-96/5/22 شعبه 6 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى 2,650,000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل وفق تعرفه 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 93/10/14 تا اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط 
بانك مركزى اعالم مى گردد، محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.ضمنا نيم عشر دولتى هزينه 
اجرايى طبق تعرفه محاسبه مى گردد. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه 
مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:2/96/546 دادنامه:602-96/10/18 خواهان:ســهيل قاســمى خوانده:محسن راعى-مجهول 
المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دادخواست ســهيل قاسمى به طرفيت محسن راعى مكارى به خواسته مطالبه 
صدميليــون ريال نظر به اين كه خواهان تا اولين جلســه به موجب اليحه تقديمى به شــماره 96/1/15-282 
دادخواست خود را مسترد نموده،شورا با استناد به بند الف ماده 107 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مى نمايد.قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:2/96/334 دادنامــه:600-96/10/16 خواهان:زهرا ميرعمادى خوانده:مريم  تقوى-مجهول 
المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى سيده زهرا ميرعمادى ف سيدحسين به طرفيت خوانده مريم تقوى به 
خواســته مطالبه صدوچهل ميليون ريال به انضمام خســارات وارده قانونى از جمله هزينه دادرســى و خسارت 
تاخير تاديه به اســتناد چهارفقره ســفته به شــماره  هاى 686727-686728- 914743-914744 نظر به 
محتويات پرونده و اين كه وجود ســند ابرازى در يد خواهان هرچند واخواســت نشــده و داراى اعتبار اســناد 
تجارى نمى باشــد داللت بر اســتحقاق در مطالبه وجه ســند مذكور دارد و خوانده با وصف ابالغ اخطاريه ايراد 
يا تكذيبى نســبت به ســند به عمل نياورده و ســند مذكور مصون از هرگونه ايرادى باقى مانده وبه اصالت آن 
خدشه اى وارد نشده و امضاى اسناد بر ضرر صاحب امضا دليل محسوب مى گردد و خوانده مذكور دليلى دال 
بر پرداخت وجه ســفته و برائت ذمه خود ارائه ننموده لهذا شــورا با عنايت به مطالبه معنونه خواســته خواهان 
را محمول بر صحت تشخيص با احراز مديونيت و استصحاب بقاى دين با استناد به مواد 198و519و522 ق آ 
د م حكم بر محكوميت به پرداخت صدوچهل ريال اصل خواســته و يك ميليون و نهصدوپنجاه و پنج هزارريال 
هزينه دادرســى، هــم چنين چهارميليون و پانصدوشــصت هزارريال حق الوكاله وكيل وفــق تعرفه و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت زمان اجراى حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه 
توسط بانك مركزى اعالم مى نمايد محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.رأى صادره غيابى 
ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 
در دادگاه عمومى ســارى مى باشــد و راجع به خواســته خواهان مبنى بر مطالبه خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
صدور نظر به اين كه يكى از شــرايط تعلق خســارت تاخير تاديه مطالبه دين از سوى داين مى باشد و خواهان با 
تقديم دادخواســت آن را مطالبه نموده و قبل از آن مطالبه نكرده به لحاظ فقدان ادله اثباتى با اســتناد به مواد 
197و522 ق آ د م حكم به بطالن دعوى صادر مى گردد. رأى صادره حضورى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
على اصغر حسين زاده-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:6/96/566 دادنامه:688-96/11/8 خواهان:امراهللا مشهدى ف اكبر خوانده:عباس حيدريان 
ف محمد-مجهول المكان ((قرار شوراى حل اختالف)):درخصوص دادخواست امراهللا مشهدى به طرفيت عباس 
حيدريان به خواسته مطالبه وجه با احتساب خسارات قانونى نظر به اين كه خواهان ، دادخواست خود را مسترد 
نموده لذا اين مرجع با استناد به بند الف ماده 107 ق آ د م قرار ابطال دادخواست را صادر واعالم مى نمايد.

قرار صادره پس از ابالغ ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

دادنامه 
پرونده:8/96/407 دادنامه:712-96/11/23 خواهان:ليال شريف زاده ف احمد خوانده:مسعود رنجبر 
خانقاه ف حيدر خواســته:الزام به تنظيم ســند قطعى خودرو ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعواى ليال شريف 
زاده ف احمد به طرفيت مسعود رنجبر خانقاه ف حيدر به خواسته صدور حكم مبنى بر الزام خوانده به تنظيم و 
انتقال قطعى سند يك دستگاه اتومبيل پژو206 تيپ 2 به شماره انتظامى 483ج59 ايران62 با احتساب كليه 
خســارات قانونى بدين توضيح كه خواهان در متن دادخواســت تقديمى بيان داشــت خوانده به استناد مبايعه  
نامه پيوســتى يك دستگاه اتومبيل پژو206 با مشــخصات مندرج در مبايعه نامه پيوستى به اين جانب فروخته 
و ثمــن معاملــه را دريافــت نمود و على رغم مراجعات مكــرر تا كنون از تنظيم و انتقال ســند خودرو امتناع مى 
نمايد لذا تقاضاى حكم را دارم خوانده دعوى با وصف دعوت از طريق نشــر آگهى در جلســه شورا حاضر نشد و 
هيــچ دفاعى به عمل نياورد و تاكنون اليحه اى هم از ســوى وى واصل نگرديــد از اين رو با عنايت به محتويات 
پرونده خصوصا مبايعه نامه و اســتعالم به عمل آمده از نيروى انتظامى و ســاير محتويات پرونده دعواى خواهان 
وارد تلقــى و مســتندا به مواد 198و519 ق آ د م مصــوب 1379 و مواد 10و219و220و323 ق مدنى حكم 
بــه محكوميت خوانده به انتقال قطعى ســند اتومبيل پژو206 تيپ 2 به شــماره انتظامى 483ج59ايران62 و 
پرداخت يك ميليون و سيصوشــصت و پنج هزارريال هزينه دادرســى در حق و به نام خواهان صادر واعالم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى محســوب ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه ســپس ظرف 

بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
 قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه 
محمدحســن  ف  زرســاو  اصغــر  خواهان:علــى  دادنامــه:96/9/25-626  پرونــده:12/96/491 
خواندگان:1-محمد رضايى ف قربانعلى2ســيده ســاره حسين نژاد ف ســيدجعفر(مجهول المكان) ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعواى على اصغر زرســاو ف محمدحســن به طرفيت1-محمد رضايى ف قربانعلى2-سيده 
ســاره حســين نژاد ف سيد جعفر به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفتر اســناد رسمى و انتقال قطعى 
ســند اتومبيل ســوارى سايپا به شماره انتظامى 62-393ب24به انضمام خســارات دادرسى است خواهان به 
موجب قولنامه مورخ 93/2/18 و سند مالكيت وسيله نقليه صادره از پليس راهنمايى و رانندگى توضيح داد 
اتومبيل فوق را از خوانده رديف اول خريدارى نمود و به موجب وكالت نامه تعويض پالك به نام خودش را هم 
انجام داد ليكن مالك خودرو كه ســند به نام وى اســت خانده رديف دوم مى باشــد كه جهت انتقال سند حضور 
نمــى يابد خوانده رديف دوم على رغم ابالغ صحيح وقت رســيدگى حاضر نگرديــد و هيچ دفاعى در برابرادعاى 
خواهــان ارائه  ننمود ليكن خوانده رديف اول با حضور در جلســه رســيدگى اظهارات خواهــان را تاييد نمود با 
اســتعالم از دفاتر اسناد رسمى 22 سارى به موجب پاســخ مورخ 96/7/17 اعالم گرديد سند اتومبيل مذكور 
به نام سيده ساره حسين نژاد روشن مى باشد ليكن از حضور در دفتر و انتقال سند امتناع مى ورزد بنابراين 
باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه اســناد و مدارك موجود دعواى خواهان وارد تشــخيص و به اســتناد مواد 
219و222و331و362و367و1257و1258 ق مدنــى و 198و519 ق مدنــى و 198و519 ق آ د م حكم به 
محكوميت خوانده رديف اول از باب تسبيب به پرداخت 1,645,000 ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى 
وفــق تعرفه و محكوميت خوانده رديف دوم به حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند اتومبيل 
ســوارى ســايپا تيپ 131le مــدل 1392 به شــماره انتظامــى 62-393ب24 ش موتور 5007346 شاســى 
nas411100d3624195بــه نام خواهان صادر مى گردد.رأى صادره نســبت به خوانــده رديف اول حضورى 
و در مهلت بيســت روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى ســارى و در خصوص خوانده رديف دوم 
غيابى و ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى دراين مرجع و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه 

عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونده:15/96/199 دادنامه:556-96/9/14 خواهان:رضا شــهمير شورمستى ف قدم على با وكالت 
حامــد صفرى نودهى ف علــى خوانده:مجتبى مهدى پور احمــدى ف پنجه على ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص 
دعواى رضا شــهمير شورمســتى ف قدم على با وكالت حامد صفرى به طرفيت مجتبى مهدى پور احمدى ف پنجه 
علــى به خواســته مطالبه طلب بــه مبلغ 74,000,000 ريــال مبلغ چك شــماره 351153-95/8/2 بانك رفاه 
كارگران و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه شورا باتوجه به تصوير چك و گواهى عدم 
پرداخت آن صادركننده چك خوانده و دارنده خواهان است و به علت كسرى موجودى قابل پرداخت نمى باشد 
و وفق مقررات صادركننده چك مســئول پردات مبلغ آن مى باشــد به استناد مواد 249و310و312و314 ق 
تجارت و مواد 198و519و515 ق آ د م و تبصره 2 ماده 2 ق صدور چك خوانده را به پرداخت 74,000,000 
ريال مبلغ چك و 995,000 ريال هزينه دادرســى و 2,700,000 ريال حق الوكاله وكيل به ميزان تمبر مالياتى 
و خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 95/8/2 تا اجراى حكم در حــق خواهان محكوم مى نمايد.اين رأى غيابى ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
 قاضى شوراى حل اختالف سارى-حميد حسينيان

دادنامه
پرونــده:18/255/96 دادنامــه:536-96/11/7 خواهان:ليــال عرب سيســتانى با وكالت ســيد ميثم 
موســوى و زهــرا كيانــى خوانده:حســن جهانــى بهنميرى-مجهول المــكان خواســته:مطالبه نفقــه ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى ليال عرب نيســانى ف محمدعلى با وكالت ســيد ميثم موســوى وكيل دادگســترى به 
طرفيت حســن جهانى بهنميرى به خواســته مطالبه مهريه به مبلغ دويســت ميليون ريال به نرخ روز و خسارات 
قانونى باتوجه به محتويات پرونده1-حســب تصوير مصدق ســند ازدواج شــماره 344 صارده از دفتر رســمى 
شــماره 168 حــوزه ثبت جويبار وجود علقه زوجيت دائم بين طرفين محرز و مســلم اســت و براســاس ســند 
مزبــور تاريــخ وقوع عقد نكاح 51/8/11 و ميزان مهريه به مبلغ يكصدوســى هزارريال وجه رايج اســت2-به 
اســتناد ماده 1082 ق مدنى به مجرد وقوع عقد،زن مالك مهريه مى شود3-حســب تصوير مصدق سند ازدوج 
مهريــه عندالمطالبــه بود و زن هروقت كه بخواهد مى تواند آن را مطالبه نموده و زوج مكلف به پرداخت آن مى 
باشــد4-خوانده على رغم ابالغ قانونى اخطاريه در موعد مقرر در جلســه رســيدگى شــورا حاضر نشده واليحه 
دفاعيه ارسال نكرده و مستندات ابرازى خواهان مصون از اعتراض وايراد مانده على هذا شورا دعوى را وارد 
و ثابت دانسته و با استناد به ماده 1082 ق مدنى و تبصره الحاقى مصوب 1376/4/29 و قانون استفساريه 
تبصره ذيل ماده 1082 مصوب 1384/2/27 مجلس شــوراى اسالمى آيين نامه اجرايى تبصره الحاقى و مواد 
198و519 ق آ د م خوانده را باتوجه به خواســته خواهان به پرداخت دويســت ميليون ريال اصل خواســت و 
يكصدوپنجــاه هزارريال هزينه دادرســى و حق الوكالــه وكيل مطابق تعرفه قانونى در حــق خواهان محكوم مى 
نمايد.خوانده مكلف اســت مابه التفاوت مهريه از تاريخ صدور حكم تا زمان پرداخت را باتوجه به شــاخص تورم 
اعالمى از ســوى بانك مركزى كه در زمان اجراى محاســبه خواهد شــد رد حق خواهان پرداخت نمايد و خواهان 
مكلف اســت مابه التفاوت هزينه دادرســى را در زمان اجرا پرداخت نمايد.رأى صادره غيابى محســوب و ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

دادگسترى سارى خواهد بود.م/الف
قاضى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى –حسن رمضانى

دادنامه
پرونــده:18/55/96 دادنامه:555-96/11/7 خواهان:موسســه مالى و اعتبــارى كوثر با وكالت احمد 
اســمعيلى ســراجى خواندگان:1-مريم فرد اســرمى-مجهول المكان2-اصغر حاجيان3-محمد حاجيان –مجهول 
المكان4-محمد گدايى ((رأى قاضى شــورا)):در پرونده كالســه 18/96/55 حقوقى اين شعبه موضوع دعوى 
موسســه مالى واعتبارى كوثر به مديريت عيســى رضايى با  وكالت احمد اسمعيلى سراجى وكيل دادگسترى به 
طرفيت 1-مريم فرد اســرمى ف قنبر 2-اصغر حاجيان ف رمضان3-محمد حاجيان ف اصغر4-محمد گدايى ف 
براتعلى به خواســت مطالبه وجه يكصدوهشت ميليون ريال با احتساب خسارات دادرسى وخسارت تاخير تاديه 
دين به اســتناد يك فقره چك پرداخت نشدنى به شماره 547169-95/4/12 به مبلغ يكصدوشصت ميليون 
ريــال عــده بانك رفاه كارگران شــعبه بلوار امام رضا و گواهينامــه عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشــد با 
التفات به جامع اوراق محتويات پرونده و مفاد دادخواست تقديمى و مدارك و مستندات خواهان كه از تعرض 
و تكذيب مصون مانده و خوانده در قبال ادعاى خواهان ايراد و دفاعى به عمل نياورده لذا دعوى خواهان وارد 
و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص و به استند مواد 198و519و522 ق آ د م و مواد 310و313 ق تجارت 
حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت يكصدوشــصت ميليون ريال اصل خواســته و ســه ميليون و 
هفتنادهزارريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه در حق خواهان 
صــادر واعــالم مى نمايد.دايــره اجراى احكام مدنى مكلف اســت خســارت تاخير تاديه ديــن را از تاريخ صدور 
گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه لغايت اجراى حكم با رعايت تغيير تناســب شاخص ساالانه كه از سوى 
بانك مركزى اعالم مى گردد محاســبه ، از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت نمايد.رأى صادره نســبت 
به خوانده رديف اول و ســوم وچهارم غيابى محســوب ظرف بيست روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين 
شــعبه وپس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم دادگسترى سارى خواهد بود و نسبت به 
خوانده رديف دوم اصغر حاجيان حضورى محســوب و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم 

دادگسترى سارى خواهد بود.م/الف 
قاضى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى –حسن رمضانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقايــان 1-بشــير حياتبخش ف حميد2-جليــل عصائيان شــما در پرونده كالســه 102/961088 بنا به 
شــكايت اميرحســين كاكوئى با وكالت اسحق حبيبى به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب بوده و وقت 
رســيدگى به تاريخ 96/12/23 ســاعت 10 صبح  تعييــن گرديده، لذا در موعد مقرر در جلســه دادگاه حاضر 
و از اتهــام انتســابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشــكيل و وفق مقررات قانونــى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/

الف96/220/227
             رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- باقرى

دادنامه  
بــا وكالــت صفــدر عليــزده  پرونــده:18/421/96 دادنامــه:550-96/11/7 خواهان:بانــك ســينا 
خواندگان:1-فائــز ســليمانى2-مهرزاد فالحت گر(مجهول المكان)3-نيما طريقى(مجهــول المكان)((رأى قاضى 
شــورا)):در پرونده كالســه 18/96/421 حقوقى اين شعبه موضوع دعوى مديريت بانك سينا با وكالت صفدر 
عليزاده وكيل دادگســترى به طرفيت 1-فائز ســليمانى كيادهى ف كرم2-مهرزاد فالحت گر3-نيما طريقتى به 
خواســته مطالبه هشتادوســه ميليون ريال با احتساب خسارات دادرسى و خســارت تاخير تاديه دين به استناد 
يك فقره چك پرداخت نشدنى به شماره 242695-95/12/4 به مبلغ نودميليون ريال عهده بانك سينا شعبه 
بلوار كشــاورز و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشــد با التفات به جامع اوراق محتويات پرونده و 
مفاد دادخواست تقديمى و مدارك و مستندات خواهان كه از تعرض و تكذيب مصون مانده و خوانده در قبال 
ادعاى خواهان ايراد و دفاعى به عمل نياورده لذا دعوى خواهان وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخيص و 
بــه اســتند مواد 198و519و522 ق آ د م و مواد 310و313 ق تجــارت حكم به محكوميت تضامنى نامبردگان 
به پرداخت هشــتاد و ســه ميليون ريال اصل خواســته و يك ميليون و يكصدوهفت هزاروپانصد ريال هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه در حق خواهان صادر واعالم مى نمايد.
دايره اجراى احكام مدنى مكلف است خسارت تاخير تاديه دين را از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت بانك 
محال عليه لغايت اجراى حكم با رعايت تغيير تناســب شــاخص ســاالانه كه از سوى بانك مركزى اعالم مى گردد 
محاســبه ، از محكــوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت نمايد.رأى صادره غيابى محســوب ظرف بيســت روز 
پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى دراين شــعبه وپس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

دادگسترى سارى خواهد بود.م/الف 
قاضى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى –حسن رمضانى

دادنامه
پرونــده:19/96/353 دادنامــه:496-96/8/24 خواهان:كلثــوم رودبارى مشــك آبــادى ف ذات اله 
خواندگان:1-احمد بحرى2-سمانه وطن دور هردو مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى كلثوم 
رودبار مشــك آبادى به طرفيت1-احمد بحرى2-ســمانه وطن دور به خواســته مطالبه وجــه باقى مانده وديعه 
به اســتناد ســند اجاره نامه با توجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك اســتنادى خواهان وارد 
و اشــتغال ذمــه خواندگان ثابت تشــخيص به اســتناد مــواد 198و519و522 ق آ د م نامبــردگان متضامنا به 
پرداخت 48,000,000 ريال اصل خواســته و 790,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
دادخواســت 96/5/31 تا اجرا با رعايت تناسب شــاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى محســوب ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در اين شورا و ظرف مدت بيست روز پس از انقضاى واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم 

حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 19 شوراى حل اختالف سارى-آسال

آگهى ابالغ احضاريه به متهم حسين قاسم زاده
ش پ:9609982023301113 ش بايگانــى شــعبه:961277 بــه موجــب پرونده كالســه 961227 
داديارى شــعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب بابل درخصوص شــكايت حميده گل آقائى درزى ف محمدرضا 
عليه شــما مبنى بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشــروع در اين شعبه در حال رسيدگى مى باشد و 
چون شــاكى آدرس شــما را مجهول المكان اعالم نموده،لذا مقرر است ظرف مدت يك ماه طبق ماده 115 قانون 
از تاريخ  نشرآگهى خود را به اين شعبه معرفى و از خود دفاع نماييد.نتيجه عدم حضور جلب است در غير اين 

صورت تصميم مقتضى صادر خواهد شد.م/الف
داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب بابل-مريم عبداله زاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پ: 10/1255/96 نظر به اين كه خواهان حسين اخوان ف شعبان دادخواستى به خواسته مطالبه 
وجه به طرفيت 1-قربانعلى حدادى گلوگاهى ف على اصغر2-مهدى محمدى كردخيلى ف رضاقلى در اين شعبه 
تســليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى به كالسه 10/1255/65 ثبت و براى تاريخ 97/1/29 ساعت 
9:15 صبح تعيين وقت گرديده است ، لذا به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده، به تقاضاى خواهان و به استناد 
ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى ،مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و به خوانده 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شــعبه 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 ابالغ وقت رسيدگى به ابوالفضل رضايى ف رمضانعلى
خواهان شــهردارى محمودآباد دادخواستى به طرفيت ابوالفضل رضايى به خواسته مطالبه وجه چك بدوا 
صدور قرار تامين خواســته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981227100565 
شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/1/19 ساعت 12:30 تعيين گرديد كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتــب يــك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-زينب قلى زاده

آگهى حصر وراثت 
آقاى حســين اكبريان ف لطيف به شــرح درخواستى كه به شــماره 3/1009/96 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زهرا عسگر رمكى ف عباس ش ش 
12 صادره رامســر در تاريخ 96/11/9 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه :1-مريم رحيم نصيريان ف اســد ش ش 457 مادر متوفى2-حســين اكبريان ف لطيف ش 
ش 1147 همســر دائمــى متوفى3-حميدرضا اكبريــان ش ش 2270037162   4-على رضا اكبريان ش ش 
2270063971 پســران متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ميثم تقى زاده دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت سميه حيدرزاده كردى ف حيدرقلى 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 14/96/495 شــوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان 
مــى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 
97/1/18 ســاعت 11 درشــعبه 14حقوقى شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و 

اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت دادرســى خواهان ســحر پرستش كاســب ف محمد مربوط به شعبه چهارم شوراى حل 
اختالف ســارى منتشرشــده در 18 بهمن، كالســه 4/96/787 صحيح اســت كه به اشــتباه 4/96/878 درج 

گرديده و بدين وسيله اصالح مى گردد.


