
11 د  وشنبه  اول مرداد 1397  شماره 4797  آگهی

آگهي خواهان اكبر سميعي زفرقندي دادخواستي به طرفيت خوانده علي صائمي به خواسته 
اين  به  كه  مطالبه وجه چك مطرح  و  تاخيرتاديه  مطالبه خسارت  و  مطالبه خسارت دادرسي 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980242300113 شعبه 126 دادگاه عمومي 
حقوقي مجتمع قضايي باهنر تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/17 ساعت11:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران باهنر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126  دفتر      110/41894  

 آگهي خواهان شركت پخش مهبان دارو به شماره ثبت332474 سهامي خاص دادخواستي 
به طرفيت خوانده داروخانه مينا و داود فرمهيني فراهاني به خواسته تامين خواسته و مطالبه 
خسارت تاخيرتاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسي  مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
حقوقي  عمومي  دادگاه   126 شعبه   9709980242300213 كالسه  پرونده  شماره  به  و 
مجتمع قضايي باهنر تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/17 ساعت11 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
آگهي  كثيرالنتشار  از جرايد  يكي  در  نوبت  مراتب يك  و درخواست خواهان  خوانده  بودن 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران باهنر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126  دفتر      110/41893  

جاللي-  محمداسماعيل  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  تجارت  بانك  خواهان  آگهي 
غير  به  منافع  انتقال  تجويز  خواسته  به  قدس  علي  و  رحيمي  حسن  رحيمي-  صديقه 
 9709980242300199 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   باهنر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   126 شعبه 
ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت10:30   1397/6/17 مورخ 
درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73
تا خوانده ظرف  خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد 
كامل  نشاني  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  يك 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي  را دريافت  ثاني دادخواست و ضمايم  خود نسخه 

در دادگاه حاضر گردد. 
تهران باهنر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126  دفتر      110/41892  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980216601693 شعبه266 دادگاه خانواده مجتمع قضايى 
خانواده2 ونك تهران تصميم نهايي شماره 9709970216600355  خواهان: كتايون نيكو 
فرزند حسن با وكالت آقاي وحيد نوربخش فرزند محمد خوانده: محمدجعفر يعسوبي فرزند 
مهدي به نشانى مجهول المكان  خواسته ها: مطالبه مهريه و مطالبه خسارت دادرسي و اعسار 
طرفيت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستى  خواهان  گردشكار:  دادرسي  هزينه  پرداخت  از 
خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات 
قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص 
دعوى خانم كتايون نيكو فرزند حسن با وكالت آقاي وحيد نوربخش فرزند محمد به طرفيت 
به خواسته مهريه عندالمطالبه مندرج در  آقاي محمدجعر يعسوبي فرزند مهدي  همسرش 
سند نكاحيه شماره1378 صادره از دفتر ازدواج شماره129 به تعداد 280 سكه تمام بهار 
آزادي مقوم به 4/456/760/000ريال با احتساب خسارت دادرسي نظر به جامع اوراق 
و سند  اسناد سجلي  براساس  خوانده  و  بين خواهان  دايم  رابطه زوجيت  احراز  و  پرونده 
ابالغ در جلسه حاضر نگرديده ودر قبال دعوي  اينكه خوانده عليرغم  به  با عنايت  نكاحيه 
خواهان از خود دفاعي نكرده در نتيجه دعوي خواهان مصون از ايراد مانده است و مهريه نيز 
مستندا به سند رسمي عندالمطالبه مي باشد و اصل بر بقاء دين است مگر آنكه خالف آن از 
سوي مديون ثابت شود با عنايت به مواد ياد شده دادگاه دعوي خواهان را موجه و قانوني 
دانسته و با استناد به مواد 198 قانون آئين دادرسي مدني و ماده1082 قانون مدني و 
مواد 515 و 519 قانون آئين دادرسي در امور مدني خوانده را به پرداخت اصل خواسته 
خواهان به تعداد 280 سكه تمام بهار ازادي در حق خواهان و مبلغ1/530/396ريال بابت 
هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم مي نمايد راي صادره غيابى بوده و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه266  دفتر                            110/41891  

 اجراييه مشخصات محكوم له / محكوم لهم: ابراهيم شايسته، نام پدر: مرتضى مشخصات 
محكوم عليه / محكوم عليهم: فرضعلى صغرى صومعه، نام پدر: نوراله محكوم به: به موجب 
درخواست اجراى حكم صادره مربوطه به شماره پرونده 9609980918901329 و شماره 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9709970918900097 مربوطه  دادنامه 
58/480/000 ريال بابت اجور معوقه از تاريخ 93/9/30 لغايت 94/1/30 به انضمام 
مبلغ 853/500 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/8/10 الى اجراى 

حكم و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و نيم عشر دولتى. 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                        110/40714  
مقدم رضائى  الميرا   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   640

ناجيان فرزند هاشم به شرح دادخواست   متن آگهى خواهان رونوشت حصر وراثت داود 
گواهى  دادگاه درخواست  اين  از  به كالسه 9709981010500241  ثبت شده  تقديمى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رفعت قربان دائى در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- داود ناجيان نام 
پدر هاشم ش ش 53897 نسبت با متوفيه  پسر 2- ناهيد ناجيان نام پدر هاشم ش ش 
1099 نسبت با متوفيه دختر 3- نادره ناجيان نام پدر هاشم ش ش 470 نسبت با متوفيه 
منصوره  دختر 5-  متوفيه  با  نسبت  هاشم ش ش 459  پدر  نام  ناجيان  عارفه  دختر 4- 
ناجيان نام پدر هاشم ش ش 466 نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                      110/40712  
فالح بهاره   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  دو  شماره  مجتمع   55 شعبه 

تاريخ   9709971011500190 دادنامه:  شماره   74/65/97 پرونده:  كالسه  دادنامه   
دادنامه: 97/4/12 خواهان : ولى خانعلى زاده با وكالت امين عرب سعيدى خوانده: محمد 
به خواسته  خليلى خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: خواهان دادخواستى / درخواستى 
فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و 
جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده / مقرر حوزه به تصدى امضاكننده زير تشكيل 
است با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ولى  درخصوص دعوى خواهان  "راى قاضى شورا"  نمايد.    راى مى  به صدور  مبادرت  زير 
خانعلى زاده با وكالت امين عرب سعيدى به طرفيت خوانده محمد خليلى به خواسته رسيدگى 
 12  – به شماره 9233/873224  فقره چك  وجه يك  ريال  مبلغ 50/000/000  مطالبه 
مورخ 1396/7/15 عهده حساب جارى شماره 009598451005 بانك ملى شعبه 2471 و 
با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه، با توجه به محتويات پرونده و دادخواست 
تقديمى و مالحظه تصويرمصدق چك /  چك هاى مستند دعوى و گواهى نامه عدم پرداخت 
بانك محال عليه، و خوانده نيز عليرغم ابالغ قانونى وقت رسيدگى در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و اليحه اى نيز تقديم نداشته و دفاع موجهى در مقابل دعوى مطروحه در جهت برائت 
ذمه خويش ارائه ننموده است.   بنابراين دعوى خواهان به كيفيت مطروحه وارد و محمول 
بر صحت تشخيص و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 
310 الى 314 قانون تجارت و ماده 9 قانون شوراى حل اختالف حكم به محكوميت خوانده به 
مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 715/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و مبلغ.  .  .  .   ريال بابت حق الوكاله و پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان سررسيد تا 
اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى تهران مى باشد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى   2 شماره  مجتمع   59 شوراى  قاضى               110/40710  

صمصامي  فرخ  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  شيرزادي  صمصامي  فاروق  خواهان  آگهي 
شيرازي به خواسته اعالم بطالن معامله- ابطال سند رسمي(موضوع سند مل ك است) مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980242300011 شعبه 126 
دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 
ساعت11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران باهنر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126  دفتر      110/41897  

شكوهي-  شمسي  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  اسدي  شهرام  خواهان  آگهي 
الزام  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  رهن-  فك  به  الزام  خواسته  به  فرد  كريمي  مرتضي 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  ملك  رسمي  سند  تنظيم  به 
9709980242300301 شعبه 126 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي باهنر تهران 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/18 ساعت11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به  مدني  دادرسي  آئين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
تا  مي گردد  آگهي  كثيرالنتشار  جرايد  از  يكي  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و 
اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهي  انتشار  تاريخ  از  پس  ماه  يك  ظرف  خوانده 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران باهنر  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه126  دفتر      110/41895  


