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 جذب نقدینگی در بازار سرمایه
بهترین راه حل معضل اقتصادی 
نگاه دقیق به تاریخ بازار س��هام نشان می دهد که 
پ��س از جهش قیمت ارز و افزای��ش ارزش دارایی ها؛ 
شاخص بورس رشد می کند، بنابراین در شرایط فعلی 

تداوم روند صعودی شاخص اجتناب ناپذیر است.
محمودرضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه 
تم��دن با بیان این مطلب گفت: تغییرات ایجاد ش��ده 
در اقتصاد کالن کش��ور از جمل��ه تکانه نرخ ارز و تورم 
می تواند ارزش دارایی ها و س��ود شرکت های بورسی را 
افزایش دهد. وی افزود: بخش زیادی از سیاس��ت های 
اجرا ش��ده به منظور کنترل بازارهای��ی همچون ارز و 
س��که در ماه های اخیر، موجب شده تا صنایع مختلف 
و ش��رکت های بورسی نتوانند به لحاظ سود سازی و به 
دست آوردن حاشیه سود ناشی از فاکتورهای اقتصادی، 
سود پیش بینی شده خود را محقق کنند. این درحالی 
اس��ت که به رغم همه محدودیت ها، گزارش های مالی 
شرکت ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان 

از افزایش سودآوری ناشران بورسی دارد. 
مدیرعام��ل تامی��ن س��رمایه تمدن با بی��ان اینکه 
هرچن��د در ح��ال حاضر ب��ه دلیل تحلیل های��ی که از 
ریسک های سیستماتیک ارایه می شود، ممکن است روند 
سرمایه گذاری در بورس کند شود، تاکید کرد: اما این به 

مفهوم ارزشمند نبودن سرمایه گذاری در بورس نیست.
وی افزود: علی رغم اینکه تمام دارایی موجود در کشور 
از جمله مس��کن، طال و... خود را با تغییرات ایجاد ش��ده 
تطبیق داده و رشد کرده اند، اما این اتفاق هنوز در بورس 
رخ نداده و این رش��د با یک تاخیر زمانی در بورس ایجاد 
می شود. به گفته وی با تعیین تکلیف مسایل بین المللی 
و همچنین سیاست های که پیش بینی می شود در آینده 

برای شرکت ها و وضعیت آنها اتخاذ شود.   سنا

خیابان حافظ

مسکن گران نمی شود 
 مش��اور س��ابق وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و خروج 
مس��کن از رکود بعد از پنج س��ال از دالیل رش��د قیمت مسکن بود گفت: چون 
مردم راجع به مسکن محتاط شده و هیجانی عمل نمی کنند رشد قیمت مسکن 

در ماه های آینده پیش بینی نمی شود.
سعید اسالمی بیدگلی در مورد اینکه دلیل نوسانات قیمتی رخ داده در مسکن 

در ماه های گذشته چه بود، گفت: افزایش نرخ ارز و خروج مسکن از رکود بعد از پنج سال 
از دالیل اصلی رشد قیمت مسکن در ماه های گذشته بود، اما آنچه که در حال رخ دادن و در 

بخش های دیگر ممکن است اثرگذار باشد، حجم نقدینگی است که در کشور وجود دارد.
وی افزود: بنابراین با هر تغییری در بازارها از جمله تغییرات نرخ بهره و ایجاد مناس��بات 
روانی در نرخ ارز ممکن است که این جریان نقدینگی وارد بازارهای مختلف شود، بنابراین حجم 
نقدینگی به حدی زیاد است که ممکن است هر بازاری را با تالطم جدی مواجه کند.  مهر

خونه به خونه
شفافیت تنها راه مقابله با رانت 
مع��اون وزیر صنعت گفت:بورس دارای مخالفانی اس��ت که از شفاف س��ازی 
مبادالت کاالها آس��یب می بینند و دیگر رانتی ب��رای آنها وجود ندارد؛ از این رو 

حمایت از بازار سرمایه و بورس کاال جزو سیاست های دولت است.
مهدی کرباس��یان گفت: مزیت های بورس کاال به عنوان بستری شفاف برای 

مبادالت کاالها، باعث شده تا عرضه انواع محصوالت از جمله فوالد و پتروشیمی ها 
در این بازار به نفع تولیدکننده و مصرف کننده واقعی باش��د و اگر رضایتی از بورس 

کاال وجود ندارد، به نارضایتی عده ای رانت خوار برمی گردد.
وی گفت: بورس کاالی ایران به عنوان بازاری هدفمند، نقش مهمی در توسعه و رونق 
بخشی به صنایع مختلف ایفا کرده و می کند، بنابراین ما نیز در جایگاه خود در راستای این 
سیاست ها، به همکاری نزدیک در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه حوزه فوالد و مس 

با بورس کاال ادامه می دهیم تا به رونق بخشی این صنایع کمک کنیم.  بورس کاال

دیدگاه دولتی 
معامالت بازار ثانویه ۳۰۰ میلیون دالر شد

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اعالم انجام ۳۰۰ میلیون دالر معامله 
ارزی در بازار ثانویه، گفت: متاسفانه اصرار غیرکارشناسی دولت بر ارز تک نرخی، 

تشکیل بازار ثانویه را سه ماه به تاخیر انداخت.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه سوال از رئیس جمهور در کمیسیون 

اقتصادی با حضور نمایندگان وی، افزود: ۵ سوال اساسی در دستور کار بود که یکی 
از آنها مباحث ارزی بود. وی با اشاره به اینکه پیشنهاد مجلس از ابتدای امسال، تشکیل 

بازار ثانویه ارز بود، گفت: متاسفانه اصرار غیرکارشناسی دولت بر ارز تک نرخی، تشکیل بازار 
ثانویه را سه ماه به تاخیر انداخت و این موضوع اثر منفی بر منابع ارزی کشور گذاشت.

وی افزود: دولت فقط ۲۰ درصد از درآمد صادرات غیر نفتی را برای بازار ثانویه ارز 
اختصاص داده اس��ت که تصمیم اشتباهی است. پیش��نهاد ما این است بازار ثانویه باید 

برای محصوالت صادرات غیرنفتی و پتروشیمی و... باشد.  صداوسیما

جنب استانبول 

به گفته کارشناس��ان التهاب  ل و بازار ارز دامنگیر بنزین ش��ده پت�����ر
و س��ود قاچ��اق آن را افزای��ش داده اس��ت؛ در 
ش��رایطی که دولت برنامه افزایش قیمت بنزین را 
ندارد، توسعه صنعت س��ی ان جی می تواند راهکار 

مناسبی برای جایگزینی باشد.
آخرین روز از اولین ماه تابستان در حالی پایان 
یاف��ت که طبق اعالم وزارت نفت، در کل این ماه ۲ 
میلیارد و ۸۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف 
ش��ده است که با یک حس��اب سرانگشتی می توان 
گفت ایرانی��ان روزانه به ط��ور میانگین حدود ۹۱ 
میلی��ون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزی��ن مصرف کرده اند. 
محمدرضا موس��وی خواه مدیرعامل ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی در روزهای پایانی س��ال 
گذشته پیش بینی کرد که مصرف بنزین کشور برای 
امسال حدود ۸.۸ تا ۹ درصد افزایش یابد و مصرف 
به میانگین روزانه حدود ۸۷.۸ میلیون لیتر برس��د؛ 
این در حالی اس��ت که رش��د مصرف بنزین امسال 
حدود ۱۱ درصد بوده اس��ت. همچنین طبق اعالم 
وزارت نفت میانگین روزانه مصرف بنزین در تیرماه 
سال قبل ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر به ثبت رسید 
که این میزان مصرف نس��بت به مدت مشابه سال 
۹۵ نشان دهنده رش��دی ۱۲.۱درصدی بوده است. 
به ای��ن ترتیب با نیم نگاهی ب��ه آمار مصرف بنزین 
و مقایس��ه آن با مدت مشابه س��ال قبل به وضوح 
می توان متوجه روند مصرف بنزین با سیاس��ت های 
اش��تباه وزارت نفت بویژه حذف کارت س��وخت و 

سهمیه بندی، روندی صعودی بخود گرفته است. 

بنزین دونرخی می شود؟
مصرف بنزین در کشور در حالی رو به فزونی است 
که از طرفی دولت توجه کافی به اجرای سیاست های 
کنترلی مصرف نداشته و از سویی دیگر از زمان روی 
کار آم��دن دولت تدبیر و امید تاکنون با وجود اجازه 
قانونی، هیچگونه افزایش قیمتی در راس��تای واقعی 

کردن قیمت حامل های انرژی )در راس��تای کاهش 
سهم یارانه ای دولت( انجام نشده است؛ از آنجا که به 
گفته کارشناسان یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل 
مصرف، قیمت اس��ت، نمی توان ارزانی قیمت بنزین 
را در مصرف باالی آن بی تاثیر دانس��ت. اخیرا بحث 
بنزی��ن دونرخی بین برخی از بهارس��تانی ها و البته 
محافل کارشناس��ی کلید خورد و با اعالم ش��رکت 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفت��ی مبنی بر الزام 
استفاده دارندگان خودرو از کارت سوخت شخصی، 

احتمال دونرخی شدن بنزین قوت گرفت.

افزایش قیمت بنزین فعال نه!
با وج��ود این گمانه ها، بی��ژن زنگنه وزیر نفت 
آب پاکی را روی دس��ت هم��ه ریخت و تاکید کرد: 
دونرخی ش��دن قیمت بنزین ش��ایعه است و فعال 
درباره این موضوع چیزی در دولت تصویب نش��ده 
است. در همین حال حسام الدین آشنا رئیس مرکز 
بررسی  های استراتژیک ریاست  جمهوری در نشست 
»بررس��ی گزینه  های جدید سیاست یارانه بنزین« 
ک��ه ۱۰ تیرماه س��ال جاری برگزار ش��د، گفته بود: 
درصورت عدم کنترل وضعیت فعلی رش��د مصرف، 
کش��ور مجدداً نیازمند واردات بیشتر خواهد بود. با 
این وضعیت، رشد شتابان مصرف بنزین ادامه دارد 
و در صورتی که تولید و مصرف را با هماهنگ نکنیم 

وارد دوره  ای با کمبود فزاینده خواهیم شد.
به اعتقاد وی، الزم اس��ت تدابیری جهت اصالح 
مبن��ای قیمت گذاری، مصرف س��وخت و باز توزیع 
درآمدهای حاصل از سیاست های قیمت اتخاذ شود. 
وی با اشاره به تبعات اجتماعی سیاست افزایش کافی 
قیمت پایه، آن را در حال حاضر امکان  پذیر ندانسته و 

گفته بود: باید به دنبال گزینه  های دیگری باشیم.

ردپای قیمت دالر در افزایش قیمت بنزین
نکت��ه ای که در این میان نباید از آن غافل بود، 
ردپای افزایش نرخ ارز در رشد ظاهری مصرف است. 

ط��ی ماه های اخیر با افزایش ش��تابان نرخ ارز، بازار 
قاچاق س��وخت هم داغ شده است. با کاهش ارزش 
ریال در مقابل دالر، س��ود قاچ��اق چرب تر از قبل 
ش��ده و چون مکانیزم های کنترلی مصرف مدت ها 
قبل با سیاست های اشتباه دولت، حذف شده؛ عمال 
شرایط برای قاچاق سوخت از کشور جذاب و پرسود 
گش��ته اس��ت. در عین حال با این ش��رایط، سهم 
یارانه ای که دولت روی سوخت پرداخت می کند نیز 
به مراتب افزایش یافته اس��ت. سهمی که می تواند 
در بخش تولید، اش��تغال زایی، توس��عه زیرساخت 
و... هزینه شود، بدلیل قاچاق، به جیب قاچاقچیان 
سوخت سرازیر می شود. نگاهی به قیمت بنزین در 
کشورهای همس��ایه ایران می بینیم که بازار قاچاق 
برای سودجویان بسیار جذاب و اغواکننده است. به 

این ترتیب اکنون ارز حاصل از قاچاق س��وخت که 
البته تنها ش��امل بنزین نش��ده و نفت گاز را نیز در 
بر می گیرد در بازار آزاد بجای ۴ یا ۵ هزار تومان به 

نرخ ۸ تا ۹ هزار تومان فروخته می شود.

سی ان جی بهترین جایگزین بنزین
سیدحمیدرضا قریشی پژوهشگر حوزه انرژی با 
بیان اینکه افرایش قیمت جهانی نفت موجب رشد 
ارزش فرآورده های نفتی شده است، گفت: با وجود 
شکل گیری چنین شرایطی، همچنان قیمت بنزین 
در ایران ثابت مانده است. البته در دولت یازدهم در 
دو مرتبه شاهد افزایش نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به 

۷۰۰ و از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان بودیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه وجود کارت س��وخت و 

بنزین سهمیه بندی شده به هر حال هزینه قاچاق 
را افزایش می دهد، تصریح کرد: در ش��رایط فعلی 
که قیمت نفت و همچنین نرخ ارز باال رفته، صرفۀ 
قاچاق بیش��تر شده است. درنتیجه طبیعتا بخشی 

از رشد مصرف ناشی از قاچاق است.
به گفته قریشی، ش��رایط اقتصادی و اجتماعی 
جامع��ه باعث ش��ده دولت فعال تصمیم��ی در مورد 
بنزی��ن اتخاذ نکند. اما ضروری اس��ت در هر حال با 
اجرای سیاست هایی زمینه برای اصالح قیمت بنزین 
و مدیری��ت مص��رف آن فراهم ش��ود. از جمله این 
سیاست ها که می توان از آن به عنوان برگ برنده یاد 
کرد، توسعه هرچه بیشتر و سریع تر صنعت سی ان جی 
است. به نحوی که با همکاری بخش های مختلف از 
جمله وزارت نف��ت ووزارت صنعت، معدن و تجارت 

باید تقاضای مطلوبی در این زمینه ایجاد شود.
این پژوهشگر حوزه انرژی اظهار داشت: نخستین 
گامی که می توان برای حمایت از این صنعت برداشت، 
ایجاد تناس��ب بین کارمزد جایگاهداران سی ان جی 
نسبت به ارزش زمین احداثی است که البته تدوین 
راهکارهای الزم را می طلبد. از س��ویی دیگر می توان 
برای تعویض مخزن های سی ان جی و معاینه های فنی 
یاران��ه ای را در نظر گرف��ت. در این میان حل کردن 
مش��کل خشکی موتورهای گازسوز از جمله مواردی 
اس��ت که می تواند در ایجاد جذابیت برای استفاده از 
خودروهای گازسوز موثر باشد. گفتنی است اختراعاتی 

در این زمینه نیز ثبت شده است.
این کارش��ناس ح��وزه انرژی تصری��ح کرد: در 
گام بعدی ضروری است نرخ اضطراری بنزین وضع 
شود. به این معنی که هر کس بدون کارت سوخت 
ش��خصی اقدام به س��وخت گیری کند، باید قیمت 
بیش��تری بپردازد و تنها با کارت مختص خودروی 
خودش می تواند از بنزین ۱۰۰۰ تومانی بهره بگیرد.

وی ادامه داد: در گام س��وم نیز دولت می تواند با 
اجرای نظام قیمت پلکانی، به صورت تدریجی، قیمت 
بنزین را فقط برای پرمصرف ها افزایش دهد.  مهر

بنزینی که به پای افزایش نرخ ارز می سوزد؛

نان قاچاقچیان در روغن

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى ســيد على مدرسى ســريزدى داراى شناسنامه شماره 13644 
به شرح دادخواست به كالسه 970463 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد محمد مدرسى 
سريزدى به شناسنامه شــماره 8594 در تاريخ 1396/11/8 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر اســت 
به: 1- فاطمه طباطبائى ت ت 1325/4/4 ش ش 1581 فرزند سيدرضا 
همسر متوفى 2- سيد على مدرســى سريزدى ت ت 1351/6/30 ش 
ش 13644 فرزند سيد محمد پسر متوفى 3- سيد حسين مدرسى ت 
ت 1368/9/30 ش ش 0310692377 فرزند سيد محمد پسر متوفى 
4- حورى مدرســى ســريزدى ت ت 1347/1/12 ش ش 855 فرزند 
سيد محمد دختر متوفى 5- زهرا مدرسى سريزدى ت ت 1355/6/28 
ش ش 14945 فرزند ســيد محمــد دختر متوفى 6- زينب الســادات 
مدرسى ســريزدى ت ت 1360/4/8 ش ش 5070 فرزند سيد محمد 
دختر متوفى . اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف مدت يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/12071
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف كرج

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى عبدالرحمن كنكاش داراى شناســنامه شــماره 2278 به شرح 
دادخواســت به كالســه 337/3/97 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زمان ســتايش به 
شناســنامه شماره 34435 در تاريخ 1396/1/11 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت مرحوم منحصر است به: 1- مهدى 
كنكاش فرزند عزيز ش ش 373 متولد 1325/4/23 پســر متوفى 2- 

جعفر كنكاش فرزند عزيز ش ش 370 متولد 1328/5/24 پسر متوفى 
3- عبدالحسين كنكاش فرزند عزيز ش ش 570 متولد 1335/5/28 
پســر متوفى 4- رجبعلــى كنكاش فرزنــد عزيــز ش ش 1489 متولد 
1340/9/1 پســر متوفى 5- عبدالرحمان كنكاش فرزند عزيز ش ش 
2278 متولد 1343/1/1 پســر متوفى 6- محمد كنكاش فرزند عزيز 
ش ش 5292 متولــد 1347/9/27 پســر متوفــى 7- شــكوه كنكاش 
فرزند عزيز ش ش 250 ت ت 1330/6/20 دختر متوفى 8- جهان بانو 
كنــكاش فرزند عزيز ش ش 3639 متولد 1337/11/3 دختر متوفى . 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/97/12069
رئيس شعبه 4 شوراى حل اختالف كرج
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقــاى / خانم محمد جواد عباســى فرزند 

احمدعلى
خواهان آقاى امين عابدينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد جواد عباسى به خواسته 
مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988602900207 شعبه 
29 شــوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/6/10 ســاعت 09/00 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 نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 29 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى سياوش كرمى كانى باغى فرزند جهانبخش
شــاكى آقاى جبار ملكى دادخواســتى عليه ســياوش كرمى كانى باغى به اتهام فروش مال  غير 
نسبت به يك دستگاه خودرو سوارى سمند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609988404800572 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانســر (101 جزايى سابق) ثبت 
ووقت رسيدگى مورخ 1397/06/31 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 انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
(قاضى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهمين نســرين پور حســين و ســحر اميرى به اتهام ســرقت گوشى تلفن همراه 
موضوع شــكايت طيبه حاصلى به شماره كالسه 96/444 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان 
مى باشــد لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى از طريق انتشــار آگهى در روزنامه 
بــه نامبرده ابــالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى جهــت دفاع از خود در 
اين شعبه داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه حاضر در غير اين صورت غيابا اتخاذ تصميم 

خواهد شد. م الف/476
دفتر شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهم ســعيد نورايى فر به اتهام ترك انفاق موضوع شــكايت طيبه حاصلى به شــماره كالسه 
96/1079 تحت تعقيب كيفرى بوده و مجهول المكان مى باشــد لذا در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرســى 
كيفرى از طريق انتشــار آگهى در روزنامه به نامبرده ابالغ مى گردد كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار اين 
آگهى جهت دفاع از خود در اين شعبه داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه حاضر در غير اين صورت غيابا 

اتخاذ تصميم خواهد شد. م الف/477
دفتر شعبه ششم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى انتقال اشتراك آب و برق
احتراماً خانم شيرين جان حسينى فرزند محمد دادخواستى به خواسته صدور حكم مبنى بر الزام به انتقال 
اشتراك آب و برق يك باب منزل مسكونى بطرفيت ورثه مرحوم صادق عاشورى فرزند سلطان به اين شعبه از 
دادگاه تقديم نموده كه به شــماره 970485 ثبت گرديد نظر به اينكه خواندگان مجهول المكان ميباشــند در 
راستاى اعمال ماده 73 آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر تا نامبرده در 

تاريخ 97/06/27 ساعت 9 در جلسه دادگاه حاضر گردد. م الف/17/448
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى و حقوقى مسجد سليمان- چعباوى

متن آگهى
كارشناسى عرصه و اعيان

احتراماً اينجانب كارشناس منتخب پرونده 161/97 مورخ 97/3/12 بمحل وقوع ما ترك على جمعه جليلى 
داراى برگ نوسازى 1/1-54/1-8-2 مراجعه پس از حضور و معاينه محل بشرح ذيل مبادرت به تحرير نظريه 

كارشناسى ميگردد:
1- احياى عرصه 315/30 مترمربع×500/000 ريال=157/650/000

2- اعيان 145/95 مترمربع×2/500/000 ريال=364/875/000
3- ارزش اشتراك ريال 50/000/000

ارزش كل پانصد و هفتاد و دو ميليون و پانصد و بيست و پنج ريال 572/525/000
محمد حاجى پور – كارشناس رسمى دادگسترى مسجد سليمان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم عبدالطيف درانى داراى شناســنامه شماره 59796127347 به شرح دادخواستى به كالسه 
97-53 از اين شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه بــرادرم حامد درانى به 
شناســنامه شــماره 5250068286 در تاريخ 1397/5/2 اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به افراد: 1- عبدالطيف درانــى ش ش 59796127347 ت ت 1360/4/7 صادره 
از نيكشــهر برادر متوفى 2- منوره درانى به ش ش 6990000058 ت ت  79/9/15 صادره از فنوج خواهر 
متوفى 3- عايشــه درانــى ش ش 6990000041 ت ت 77/7/30 صــادره از فنوج خواهر متوفى 4- بركت 
درانــى ش ش 5979865543 ت ت 1351/5/1 صادره از نيكشــهر بــرادر متوفى 5- الياس درانى ش ش 
693 ت ت 1354/06/20 صادره ايرانشهر برادر متوفى 6- عبدالعزيز درانى ش ش 832 ت ت 1361/8/7 
صادره از ايرانشهر برادر متوفى 7- مرادخاتون درانى ش ش 751 ت ت 1352/7/6 صادره از چابهار خواهر 
متوفى 8- امامه درانى ش ش 694 ت ت 56/11/20 صادره از ايرانشهر خواهر متوفى 9- آسيه درانى ش 
ش 19 ت ت 1363/5/1 صــادره ايرانشــهر خواهــر متوفى 10- زهرا درانــى ش ش 20 ت ت 1365/2/1 
صــادره از ايرانشــهر خواهر متوفــى 11- فاطمــه درانــى ش ش 5250068278 ت ت 68/7/12 صادره از 
نيكشــهر خواهر متوفى 12- نائله درانى ش ش 5970070866 ت ت 1371/9/10 صادره از فنوج همســر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5/14
رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت عصمت خمر كودى فرزند محمد داراى شناسنامه شماره 1872 صادره از 
زابل به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالسه 970219 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد خمر فرزند عباســعلى به شناسنامه 648 صادره زابل در تاريخ 
1397/2/12 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
متقاضيه با مشخصات فوق الذكر همسر متوفى 2- حسن خمر فرزند محمد به ش ملى 3610559047 صادره 
زاهدان فرزند متوفى 3- حسين خمر فرزند محمد به ش ملى 3611115673 صادره زاهدان فرزند متوفى 
4- ياســين خمر فرزند محمد به ش ملى 3613979268 صادره زاهدان فرزند متوفى 5- فاطمه خمر فرزند 
محمد به ش ملى 3611549665 صادره زاهدان فرزند متوفى 6- شاه بى بى اشترك فرزند شاه جان به ش 
ش 547 صادره زابل مادر 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 شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1113
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهــان آقــاى حبيب اهللا بامدى فرزند احمد بــه طرفيت خوانده آقاى هادى بامــداد فيض آبادى فرزند 
علــى به خواســته تامين خواســته فــورى و مطالبه وجه بــه مبلــغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته 
، خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت زمان تاديه جبران خســارات دادرســى و حق الوكاله 
وكيل به مبلغ 200/000/000 ريال تقديم شوراى حل اختالف استان سيستان و بلوچستان ارجاع و به كالسه 
9709985501500081 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/6/18 ساعت 16/30 تعيين شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاه 
هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور شورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1110
 مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره 15 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى حميدرضا بابايى تيمورآباد فرزند حســين فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى 
محمدعلى خســروى طلب دادخواســتى به خواسته الزام به تنظيم ســند به طرفيت شما به شعبه 8 شوراى حل 
اختالف سبزوار ارائه و به كالسه 8/97/173 ثبت و براى روز چهارشنبه مورخ 97/6/14 ساعت 18:00 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 
مى گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان سبزوار مستقر در 
مجتمع شــماره يك به نشــانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى 

خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى محمد شــادمهرى داراى شناســنامه شــماره 4066 به شــرح دادخواســت به كالســه 
1/97/339 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نصرت اله 
شادمهرى به شناسنامه 428 در تاريخ 97/4/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-صدرا على اكبرى فرزنداكبر ش ش5متولد1317/1/20-بافت-همســر2-
ســلطان ابراهيمى برگوئى فرزندرحيم ش ش4متولد1324/5/10-سبزوار-همسر3-محمدمهدى شادمهرى 
فرزندنصــرت الــه ش ش336 متولد1343/4/1-ســبزوار-فرزند4-محمدهادى شــادمهرى فرزندنصــرت 
الــه ش ش1039 متولد1345/11/17-ســبزوار-فرزند5-مژگان شــادمهرى فرزندنصرت اله ش ش186 
متولد-سبزوار1347/5/17-فرزند6-محمد شادمهرى فرزندنصرت اله ش ش4066 متولد1362/9/15-
سبزوار-فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى حصر وراثت  
محســن بهرامى دماوندى ش ش 8913 به شرح دادخواست به كالسه 970479 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عباســعلى بهرامى دماوندى ش ش 122 در تاريخ 
97/3/15 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پســر متوفى2-خديجــه  ش 1864   3-نجيبــه ش ش 863 هــردو بهرامى دماوندى ف عباســعلى 
–دختران متوفى4-خورشــيدلقا نوازنده زيدى ف حســن ش ش 535 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 

مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده كالسه:4/96/413 دادنامه:944-96/12/26 خواهان:ياسر اسماعيلى خوانده:مينوس حافظى 
–مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):دعواى ياســر اسماعيلى ف حســن به طرفيت مينوس حافظى به خواسته 
محكوميت خوانده به پرداخت 4,300,000 ريال به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير در تاديه به 
استناد سوگند است.خواهان مطابق مفاد دادخواست  توضيح داد در ادريبهشت 1396 چند قلم كار مربوط به 
كابينت ســازى را به پيشــنهاد خوانده براى وى انجام دادم ليكن على رغم مراجعات مكرر از پرداخت طلب اين 
جانب خوددارى مى نمايد باصدور قرار اتيان سوگند مراتب به خوانده ابالغ گرديد ليكن على رغم ابالغ اخطاريه 
حضور جهت اتيان ســوگند به خوانده با قيد ضرورت اين نكته كه عدم حضور بدون عذر موجه نكول محســوب 
مــى گردد حاضر نگرديد و خواهان اقدام به اتيان ســوگند به اســماء جالله نمــوده بنابراين باتوجه به محتويات 
پرونده و سوگند خواهان دعواى مطروحه مقرون به صحت تشخيص و به استناد مواد 1257و1258 ق مدنى و 
270-271-273-286-519-522 ق آ د م حكــم به محكوميت خوانده به پرداخت 4,300,000 ريال اصل 
خواسته و 138,750ريال هزينه دادرسى و هزينه دو مرتبه نشر آگهى وفق تعرفه و خسارت تاخير در تاديه از 
تاريخ اقامه دعوا 96/6/20 تا اجراى كامل حكم در حق خواهان صادر مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
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 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
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 يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 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 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
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 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
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 يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 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 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
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 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
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 يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 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 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
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 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
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 يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 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 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
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 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
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 يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 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 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  
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