
11 یک شنبه  28 مرداد 1397  شماره 4819  آگهی

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى محمدرضا و محمد على و اسكندر همگى 
خياط نژاد شوشترى  خواهان آقاى سعيد سيدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمدرضا 
و محمد على و اسكندر همگى خياط نژاد شوشترى به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى 
و الزام به تنظيم سند رسمى ملك و مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709980228300315 شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور 
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 ميگردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد .
 110/54142        منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى سيد مسعود ميرآفتاب شهره فرزند 
مسعود  سيد  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  گودرزى  ناصر  آقاى  خواهان  اصغر   سيد 
خسارت  مطالبه  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  خواسته  به  اصغر  سيد  فرزند  شهره  ميرآفتاب 
دادرسى مطالبه وجه چك تامين خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709980228300332 شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/7 ساعت 9:00 
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 ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
 110/54137        منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى حسين روحانيان فرزند محمد خواهان 
آقاى نوراله شاه آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين روحانيان فرزند محمد به 
خواسته تامين خواسته و مطالبه خسارت دادرسى و اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980228300407 شعبه 23 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/7 
ساعت 11:30 تعيين كه حسب دستور 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 ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
 110/54133        منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

شماره  پرونده:473/644/97  شماره  رسيدگى:97/4/23  تاريخ  اختالف   حل  شوراى 
شوراى  رسيدگى:شعبه 644  مرجع  مورخ 1397/4/24  دادنامه:9709971735400304 
حل اختالف مجتمع  32 تهران  خواهان:عصمت اله محمدى  خوانده:جعفرلطفى خواسته:مطالبه 
وجه  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته 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 حوزه 
به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 
راى قاضى شورا  مينمايد   راى  به صدور  مبادرت  زير  به شرح  و  اعالم  را  نظر ختم رسيدگى 
در خصوص دادخواست خواهان عصمت اله محمودى به طرفيت جعفر لطفى به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ريال باستناد يك فقره چك به شماره 147740-96/3/31 و رونوشت 
گواهينامه عدم پرداخت چك صادره از بانك محال عليه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات 
خواهان مبنى بر مطالبه وجه معادل خواسته فوق بانضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه 
و عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ از طريق نشر آگهى و عدم ارسال اليحه دفاعيه پيرامون 
دعوى مطروحه در نتيجه مصون ماندن دعوى از توضيح تعرض شورا ادعاى خواهان را ثابت 
تنظيمى مورخ 97/4/23 و  به شرح صورتجلسه  نظريه مشورتى  به  با استناد  تشخيص داده 
و  مدنى  دادرسى  آئين  قانون  و522  و519   198 مواد  و  اختالف  حل  شوراى  قانون   9 ماده 
مواد 310 و311و312و313و314 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال   630/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   40/000/000
خسارت تاخيرتاديه از زمان سررسيد چك لغايت اجراى حكم توسط اجراى احكام محاسبه مى 
گردد راى خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ 
ابالغ قاابل واخواهى در اين شعبه و پس از ظرف بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى 

قابل اعتراض و تجديدنظر خواهى در كليه محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد .
تهران    32 اختالف  حل  شوراى   644 شعبه  قاضى          110/54130  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى عبدالصمد ناصرى فرزند سليم  خواهان 
به  ناصرى فرزند سليم  آقاى عبدالصمد  به طرفيت خوانده  آقاى داود كمربيگى دادخواستى 
خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى و خسارت تاخيرتاديه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980242200264 شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/9/19 ساعت 11:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان 
آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
 110/54162        منشى دادگاه حقوقى شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى مجتتمع قضايى شهيد باهنر تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى على ايمانى فرزند ترابعلى  خواهان 
بختيارى  بهمن  به طرفيت خوانده  صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك دادخواستى 
و على ايمانى و فوزيه كرم پور به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9609982160500998 شعبه 40 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد صدر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/14 ساعت 10:00 تعيين كه حسب 
دستور 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 ميگردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد .
 110/54157        منشى دادگاه حقوقى شعبه 40 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران 

مرجع  پرونده:560/644/96  شماره  رسيدگى:97/4/17  تاريخ  اختالف   حل  شوراى 
نصيراله  حاجى  رضا  خواهان:محمود    32 مجتمع  اختالف  حل  شوراى   644 رسيدگى:شعبه 
خونده:مازيار فمى تفرشى خواسته:مطالبه وجه  گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته 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 حوزه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه 
به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
محمودرضا  آقاى  خواهان  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضى  راى  مينمايد   راى  صدور  به 
مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  تفرشى  فمى  مازيار  آقاى  خوانده  طرفيت  به  نصراله  حاجى 
27/500/000 ريال طبق رسيد عادى تصوير پيش پرداخت بانك سپه طبق اخطاريه شركت 
تامين انديش پارس سهامى خاص وابسته به بانك سپه مهلت قرارداد شماره 17855700 
بانضمام هزينه دادرسى و تاخيرتاديه شورا با توجه به عدم حضور خوانده عليرغم ابالغ وقت 
دادرسى از تاريخ نشر آگهى و عدم ارسال اليحه دفاعيه پيرامون دعوى مطروحه و در نتيجه 
و  پرونده  محتويات  و  اوراق  بررسى  به  توجه  با  تعرض شورا  نوع  از هر  ماندن دعوى  مصون 
رسيد فيش پرداختى بابت قرارداد ذكر شده از طرف خواهان و همچنين با عنايت به نظريه 
شماره  به  شده  وارد  اليحه  و   97/4/13 مورخ  تنظيمى  صورتجلسه  شرح  به  اعضا  مشورتى 
1397191000291750 شورا با استناد به خوانده به پرداخت مبلغ 27/500/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 450/000 ريال هزينه دادرسى و مبلغ 220/000 ريال هزينه 
نشر آگهى و خسارت تاخيرتاديه كه توسط اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل اعتراض و تجديدنظر خواهى 

در محاكم عمومى حقوقى تهران مى باشد .
تهران   32 اختالف  حل  شوراى          110/54154  

بنياد  خواهان  گندمى   غالمرضا  آقاى  به  ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
مستضعفان انقالب اسالمى خوانده غالمرضا گندمى خواسته مطالبه خسارت دادرسى مطالبه اجرت 
المثل اموال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409980228200635 
شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/2 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور 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 ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   22 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/54149  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى محمدرضا و محمدعلى و اسكندر همگى 
خياط نژاد شوشترى  خواهان آقاى سعيد سيدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمدرضا 
رسمى  تنظيم سند  به  الزام  خواسته  به  نژاد شوشترى  خياط  همگى  اسكندر  و  على  محمد  و 
مطالبه خسارت مطرح  و  مطالبه خسارت دادرسى  و  تفكيكى  اخذ صورتمجلس  به  والزام  ملك 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980228300314 شعبه 23 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/14 
ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور 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 ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد .
 110/54146        منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران 

مزايده نوبت دوم
درپرونده كالســه 962505 شــعبه اول احكام مدنى دادگســترى شهرستان گنبد حسب نيابت نامه شماره 
13961680025798758 بشــماره بايگانى 950029 شعبه اول اجراى احكام مدنى دادسراى ناحيه 6 (خارك) 
تهران مورخ 1396/12/13 دســتور ضبط وثيقه پالك ثبتى 1274 فرعى از 10-اصلى واقع در روســتاى ســارى 
بخش روبروى شــركت تعاونى قديم از وثيقه گذار آقاى امانگلدى قره پور (شــامل عرصه به مســاحت 604/40 
مترمربع كه يكباب ساختمان مسكونى واقع در روستاى سارى بخش-خيابان روبروى شركت تعاونى قديم بصورت 
يك طبقه (همكف) و به مســاحت حدود 100 مترمربع و با امتيازات برق، گاز و آب كه اعيانى آن با اســكلت آجرى 
و ديوار باربر، سقف از نوع تيرچه وبلوكح، نماى سراميكى و درب و پنجره از جنس آهن كه از شرق به خيابان 14 
مترى مشــرف مى باشــد) صادر شده است، حسب نظريه كارشــناس منتخب در تاريخ 1396/12/27 ارزش آن 
بــه مبلغ 880/000/000 ريال اعالم گرديده اســت كه از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادســرا به 
فروش ميرسد. 1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.2-موعد 
مزايده روز پنجشــنبه مورخه 1397/06/22 ســاعت 09:00 الى 10:00  ميباشــد.3-مزايده براى جلسه دوم 
تشكيل ميگردد.4-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى باشد.5-

متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.6-اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر 
ميگردد.7- برنده مزايده مكلف اســت ده درصد بهاى پيشــنهادى خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى 
توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد.در غير اينصورت مبلغ واريزى 
از وى در حق دولت ضبط مى گردد.8-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان الزامى است.9-هزينه 
هاى انتقال ســند شامل ديون،عوارض،دارايى،دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محكوم 

له كسر و تاديه مى گردد.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول
درپرونده كالســه 961663 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبد آقاى عبدالرحمان خواجه 
محكوم اســت به پرداخــت مبلــغ-/1/087/757/266 ريال درحق محكــوم له آقاى اميــد آق و پرداخت مبلغ 
-/54/387/863 ريــال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه در قبال بدهى نامبرده مقدار 83/80 ســير 
مشاع از مجموع 240 سير ششدانگ عرصه واعيان يكباب منزل مسكونى به پالك ثبتى 56489 فرعى از يك اصلى 
بخش 10 ثبتى واقع در گنبدكاووس-خيابان 30مترى مقداد به مساحت عرصه 382/78 مترمربع و اعيان 200 
متر مربع با امتيازات منصوبه و ســقف از نوع تيرآهن و مصالح ســيمان و نماى داخلى سفيدكارى متعلق به شخص 
ثالث آقاى تويلى خواجه توقيف گرديده و از طريق مزايده حضورى به شرح ذيل به فروش ميرسد:1-مطابق نظريه 
كارشناس مال مورد مزايده به مبلغ-/1/142/145/129 ريال ارزيابى گرديده است (ارزش83/80 سيرمشاع 
از مجمــوع 240 سيرششــدانگ عرصه و اعيان)2-مزايده ازمبلغ پايه كارشناســى شــروع و بــه باالترين قيمت 
پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشد4-موعد مزايده روز دوشنبه مورخه 1397/06/12 ساعت 10:00 الى 11:00 صبح ميباشد.5- متقاضيان 
ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند.6-مزايده براى نوبت اول تشكيل ميگردد.7-
همراه داشــتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى اســت.8- برنده مزايده مكلف اســت ده درصد مبلغ پيشنهادى 
خويــش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف مهلت يكماه به صندوق دادگســترى توديع و فيش آن را ارايه 
نمايد.در غير اين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواه شد 9-مالكيت برنده مزايده 

مشاعى و مشمول مقررات امالك مشاع خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

مزايده نوبت اول
درپرونده كالسه 950285 شعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبد سميه دروكى ورمضان ديلمى 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ-/387/782/108 ريال درحق محكوم له ســيد عبدا... ســرابى و پرداخت مبلغ 
-/19/389/105 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه در قبال بدهى نامبرده 1-قطعه زمين كشاورزى 
به پالك ثبتى 1/208/10520 به شماره 91813 بخش10 ثبتى واقع درگنبدكاووس-ضلع جنوبى دانشگاه آزاد 
به مســاحت 200مترمربع مشاع از60 هكتار به ارزش-/80/000/000 ريال 2-قطعه زمين كشاورزى به پالك 
ثبتــى 1/208/10520 به شــماره 91789 بخش 10 ثبتى واقع درگنبدكاووس-ضلع جنوبى دانشــگاه آزاد به 
مســاحت 200مترمربع مشــاع از 60 هكتار به ارزش-/80/000/000 ريال 3-قطعه زمين كشــاورزى به پالك 
ثبتــى 1/208/10524 به شــماره 83700 بخش 10 ثبتى واقع درگنبدكاووس-ضلع جنوبى دانشــگاه آزاد به 
مساحت 200مترمربع مشاع از 43/6 هكتار به ارزش-/70/000/000 ريال 4-قطعه زمين كشاورزى به پالك 
ثبتــى 1/208/10520 به شــماره 91864 بخش 10 ثبتى واقع درگنبدكاووس-ضلع جنوبى دانشــگاه آزاد به 
مساحت 200مترمربع مشاع از 60 هكتار به ارزش-/70/000/000 ريال 5-قطعه زمين كشاورزى به پالك ثبتى 
1/208/10520 به شــماره 92213 بخش10 ثبتى واقع درگنبدكاووس-ضلع جنوبى دانشگاه آزاد به مساحت 
200مترمربع مشــاع از60 هكتار به ارزش-/70/000/000 ريال متعلق به خانم سميه دروكى توقيف گرديده 
و از طريق مزايده حضورى به شرح ذيل به فروش ميرسد:1-مطابق نظريه كارشناس امالك مورد مزايده به مبلغ 
جمعا"-/370/000/000 ريال ارزيابى گرديده است 2-مزايده ازمبلغ پايه كارشناسى شروع و به باالترين قيمت 
پيشــنهادى فروخته ميشــود.3-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس 
ميباشــد4-موعد مزايده روز ســه شــنبه مورخه 1397/06/13 ســاعت 10:00 الى 11:00 صبح ميباشد.5- 
متقاضيان شــركت در جلســه ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از مال مورد مزايده ديدن نمايند.6-مزايده 
مذكور براى نوبت اول تشكيل ميگردد.7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى است.8- برنده مزايده 
مكلف اســت ده درصد مبلغ پيشــنهادى خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف مهلت يكماه به صندوق 
دادگســترى توديع و فيــش آن را ارايه نمايد.در غير اين صورت ده درصد واريــزى به نفع دولت ضبط و مزايده 

تجديد خواه شد 9-مالكيت برنده مزايده مشاعى و مشمول مقررات امالك مشاع خواهد بود.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده 
در پرونده كالسه 970002 اجراى احكام مدنى فرهاد ابراهيمى جهت پرداخت محكوم به مربوط به محكوم له 
محمود قدمى يك قطعه ملك واقع در كياكال شهرك شهيد بهشتى بلوار امام رضا جنب فرماندارى را معرفى نموده، 
لذا اين اجرا بنا به درخواســت محكوم عليه مال مزبور را توقبف و از طريق مزايده با حضور نماينده اجراى احكام 
دادگاه شهرستان سيمرغ تحت شرايط زير به فروش مى رساند.مشخصات ملك تعرفه شده بدين شرح است: فاقد 
اعيان و به صورت عرصه مى باشد و حدود اربعه آن نيز از جهت شمال و شرق متصل به قطعه زمين خالى از ضلع  
غرب متصل به بلوار امام رضا از جنوب متصل به كوچه عام هشت مترى است.در ضمن تاكنون بابت ملك فوق سند 
رسمى ارائه  نگرديده و در يدمحكوم عليه مى باشد.اين ملك در راستاى ماده 51 قانون اجراى احكام مدنى توقيف 
ودر ازاى مبلغ 842,908,221 ريال به فروش مى رســد.1-قيمت كارشناســى شــده مبلغ950,000,000 ريال 
مى باشــد 2- مزايده از مبلغ ارزيابى شده پايه شروع،كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده 
محســوب مى شوند و مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادى،فى المجلس از برنده مزايده اخد و مابقى آن ظرف يك ماه 
پس از فروش وصول مى گردد در غير اين صورت مبلغ ده درصد،به نفع دولت ضبط خواهد شد.3-موعد و زمان 
فروش 97/6/17  از ساعت 10صبح الى 10:30 در دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ و زمان 
بازديد 5 روز قبل از موعد فروش مى باشد.4-كليه هزينه هاى فروش به عهده خريدار مى باشد.م/الف97/61
رحمان سالخورده گرمستانى-مدير دفتر اجراى احكام دادگاه عمومى شهرستان سيمرغ

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالسه پرونده: 26/970347- وقت رسيدگى: 1397/7/29 ساعت 9 صبح

خواهان: بانك انصار- خوانده: بهروز فرخ پى فرزند سعادت،طاهره خاكسار فرزند غالمرضا- مجهول المكان 
- خواسته: مطالبه وجه چك و...- خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
26 ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان 
و دســتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهــى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آگهى در مهلــت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور به هم رساند. 

م.الف 19905
تاريخ انتشار 1397/05/28

دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگانى شعبه :970019 اجراى احكام مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى 
نسبت به فروش پالك ثبتى 68 فرعى از 2798 اصلى بخش يك شرق بابل نرسيده به عبور روستاى هريكنده روبه 
روى خزرپالستيك كارگاه صنعتى بابل كمپرس و تقسيم وجوه حاصله بين شركا روز يكشنبه 97/6/21 ساعت 11 
صبح از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشــناس ارزش شش دانگ پالك فوق به مساحت 
1124/15 مترمربع داراى يك فضاى سرپوشــيده تعميرگاهى در ضلع جنوبى و انتهاى زمين و اســكلت فلزى به 
صورت خرپايى و با پوشــش ايرانيت به  مســاحت 280 مترمربع و داراى انشــعاب برق سه فاز 25 آمپر صنعتى و 
آب شهرى و گاز شهرى و دو خط تلفن با حياط شن ريزى و متراكم شده را 13,960,000,000  ريال برآورد نموده 
است.مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى فروخته خواهد شد . برنده مزايده 
ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده پرداخت نمايد و در صورت انصراف 
و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده 

خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه در پرونده كالسه در پرونده كالسه 961282د2 سعيد اكبرى ف حميد به اتهام سرقت اموال 
شامل يك دستگاه تلويزيون-دستگاه ديجيتال-آبگرمكن در تاريخ 96/7/17 و با قيد حق همراهى يك نفر وكيل 
دادگســترى نتيجه عدم حضور جلب اســت از سوى اين شعبه تحت تعقيب مى باشــد و ابالغ و اخطاريه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده امكان پذير نمى باشــد، بدين وســيله در اجراى ماده 174 ق.آ.د.ك به نامبرده 
ابالغ مى شود تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب رامسر جهت 
پاســخ گويى حاضر گردد.در صورت عدم حضور پس از يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 

شد.م/الف97/220/44
داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب رامسر- محمدحسين رشيدى

دادنامه
آقــاى فريــد الچينــى ف عليجــان شــما در پرونــده كالســه 1/960960 بــه موجــب دادنامــه شــماره 
970971942700578 بنا به شــكايت داود تلو جمشــيدى به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى با چاقو به تحمل 
شش ماه حبس تعزيرى و در مورد صدمات وارده به پرداخت ديه و ارش در حق شاكى خصوصى محكوم شده ايد.
حكم صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف مدت روز ديگر 

قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف97/220/45
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو رامسر(101 جزايى سابق)-گلين مقدم

آگهى حصر وراثت
خانم سيده فاطمه مهدى زاده ف سيد ابراهيم به شرح درخواستى كه به شماره 4/97/238 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان مرضيه دريايى ف شعبان در 
تاريخ 97/2/7 در شهرســتان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سيد 
رضا ش ش 509 ت ت 49/9/8   2-منصور ش ش 451 ت ت 45/7/21   3-سيده فاطمه ش ش 364 ت ت 
40/6/26   4-ســيده زهرا ش ش 768 ت ت 37/10/28 همگى مهدى زاده ف ســيدابراهيم صادره بهشهر-
فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف بهشهر-هادى حسين خانزاده

آگهى حصر وراثت
آقاى رجبعلى مختارپور ف على به شرح درخواستى كه به شماره 970255 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زهرا مختارپور ف على ش ش 1070 صادره سارى 
در تاريخ 93/11/18 در شهرســتان مياندرود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
:1-رجبعلــى ش م 2090353678 برادر متوفى2-عاطفه ش ش 1 خواهرمتوفى3-آيت اله ش ش 625 برادر 
متوفى4-فاطمه ش ش 496 خواهر متوفى همگى مختارپور ف على والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
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/الف97/76
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه حميد حاجى زاده ف يوســف به اتهام تصادف به شــماره پرونده كالسه 960031 از طرف اين 
داديارى تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اســت بدين 
وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى 
با وصف نتيجه عدم حضور جلب است در شعبه دوم داديارى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش 

حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/االف
على اكبر ابراهيمى-داديار شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب مياندرود

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى حسين تقى زاده مجهول المكان ابالغ مى گردد طبق دادنامه شماره 
9609977577600666 در پرونــده كالســه 26/960114 بــه پرداخــت مبلــغ 409/168/070 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت 25/484/882 ريال بات هزينه دادرســى محكوم شده ايد و اجرائيه عليه شما صادر 
گرديده اســت لذا ظرف 10 روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در 
غيراينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نســبت به وصول محكوم به با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 

م.الف 19901
تاريخ انتشار: 1397/05/28

 مدير دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده: 26/970348- وقت رســيدگى: 1397/7/29 ســاعت 10 صبح- خواهان: بانك انصار- 
خوانده: طاهره خاكسار فرزند غالمرضا، بهروز فرخ پى فرزند سعادت- مجهول المكان - خواسته: مطالبه وجه چك 
و...- خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ 
نشر آگهى در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور به هم رساند. م.الف 19906
تاريخ انتشار 1397/05/28

 دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به خانم مرضيه زمانى صفايى خواه مجهول المكان ابالغ مى گردد طبق دادنامه 
شماره 9609977577600840 در پرونده كالسه 26/960307 به پرداخت مبلغ 658/771/762 ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 40/632/012 ريال بابت هزينه دادرســى محكوم شده ايد و اجرائيه عليه شما 
صادر گرديده است لذا ظرف 10 روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد 
در غيراينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول محكوم به با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 

م.الف 19904
تاريخ انتشار: 1397/05/28

 مدير دفترشعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى مفقودى
اينجانب محمد على غياثوند مالك خودروى پژو 206TU3 به شــماره انتظامى 41-725م59 مدل 1390 
شــماره بدنه NAAP03ED3CJ546733 و شــماره موتور 14190061214 به علت فقدان اســناد سازمان 
فــروش ايــران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ كمپانى مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه هر شــخص 
ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام 

قانونى به عمل خواهد آمد.

شاســى  شــماره  بــه  تاكســى   ROA پــژو  خــودرو  مالــك  بكديلــو  ساســانى  شــكر  الــه  اينجانــب 
NAAB31AAOAH100713 و بــه شــماره موتــور 11689001366 بعلت فقدان اســناد فــروش تقاضاى 
رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نمــوده ام لذا چنانچه هركــس ادعايى در مورد خــودروى مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شــهرك پيكانشهر 
ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. پارس آباد مغان

اينجانب احمد فرهادپور مالك خودرو وانت پيكان به شــماره شاسى NAAA46AA59G042816 و به 
شــماره موتور 11487044549 بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اسناد مذكور را نموده 
ام لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شــهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى 

است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. پارس آباد مغان

كارت سبز كاميون بارى چوبى بنز تيپ ال پى8 36/60 مدل 1349 به رنگ فيلى روغنى به شماره موتور 
000056 و شــماره شاســى 698194 و شــماره پالك 31-364ع25 متعلق به اكبر نقدى زاده مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است. 

هيات اجرائى برگزارى انتخابات
آگهى فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره اتحاديه و بازرس صنف مشاورين امالك شهرستان شهريار

بــر اســاس ماده 6 آئين نامه اجرايى نحــوه برگزارى انتخابات هيات مديره و بــازرس اتحاديه هاى صنفى 
موضوع  تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفى در نظر اســت انتخابات اتحاديه صنف مشــاورين امالك شهرستان 
شهريار برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف مذكور كه در ذيل 
شرايط آنان اعالم گرديده است دعوت به عمل مى آيد از روز يكشنبه مورخ 1397/6/4 لغايت روز چهارشنبه 
مورخ 1397/6/21 به مدت 15/پانزده روز با مراجعه به ســامانه برگزارى انتخابات تشكلهاى صنفى به نشانى 
election.iranianasnaf.ir و با بارگزارى تصاويل شناسنامه ، كارت ملى ، مدرك تحصيلى و عكس پرسنلى خود 
اقــدام و پس از دريافت كد رهگيرى با در دســت داشــتن اصل و كپى مدارك: (تمامى صفحات شناســنامه 2 
سرى ، پروانه كسب ، مدرك تحصيلى ، اعتبار نامه (براى هيات مديره هاى قبلى) ، 6 قطعه عكس) مدرك جهت 
تطبيق مدارك به هيات اجرائى مســتقر در اداره صنعت معدن و تجارت شــهريار واقع در شــهرك ادارى ، جنب 

فرماندارى مراجعه و ثبت نامه نمايند.
شــرايط داوطلبين: 1- تابعيت نظام جمهورى اســالمى ايــران 2- اعتقاد و التزام عملــى به نظام جمهورى 
اســالمى ايران 3- نداشــتن ســوء پيشــينه كيفــرى موثر 4- عــدم ممنوعيت تصــرف در اموال ماننــد: حجر ، 
ورشكستگى و فالس 5- عدم اعتياد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد 7- داشتن حداقل مدرك تحصيلى 
(ديپلم براى افراد فاقد ســابق عضويت در هيات مديره) 8- حداكثر ســن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج ســال 

9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم 10- داشتن وثاقت و امانت 
بر اســاس تبصره 6 ماده 12 قانون نظام صنفى (داوطلب شــدن كاركنان دســتگاه هاى اجرايى ، اتحاديه 
ها و اتاق اصناف) و قانون استفســاريه به ماده 28 قانون تشــكيالت وظايف و انتخابات شوراهاى اسالمى كشور 

(داوطلب شدن اعضاء شوراهاى اسالمى شهر و روستا) جهت كانديداتورى ممنوع مى باشد.م الف/30930
هيات اجرايى برگزارى انتخابات شهرستان شهريار

دادنامه 
شــماره پرونده 97/4/272 ، شــماره دادنامه 249 ، تاريخ رســيدگى : 1397/5/22- مرجع رسيدگى: 
شــوراى حل اختالف شــعبه چهارم دماوند ، خواهان: آقاى عســكرى حسن زاده فرزند اســكندر وكالتا از حسن 
داورى با وكالت آقاى على پرهيزگارى به آدرس دماوند انتهاى وليران جنب قاليشويى ، خوانده: آقاى محمدرضا 
دانشــى فرزند على به آدرس مجهول المكان ،خواســته: مطالبه وجه چك ، گردشــكار: خواهان دادخواســتى به 
خواسته فوق به طرفيت خوانده ارائه داده با توجه به ارجاع به اين شورا و ثبت به كالسه ى فوق جرى تشريفات 
قانونى در وقت مقرر جلســه شــورا به تصدى امضا كنندگان ذيل تشــكيل و پس از بررسى و محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم و مبادرت به صدور راى مى گردد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى آقاى عســكرى 
حســن زاده فرزند اســكندر وكالتاً از حســن داورى با وكالت آقاى على پرهيزگارى بــه طرفيت آقاى محمدرضا 
دانشى فرزند على به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و يك ميليون و ششصد وبيست هزار 
ريال وجه شــش فقره چك به شــماره هاى 851971977 ، 851971987 ، 444847557 ، 444847558 
، 444847559 و 444847560 به انضمام خســارت دادرســى و تاخير تاديه ، از آنجايى كه مقتضاى اســناد 
تجــارى اصــل تجريدى بــودن و اصل عدم توجه به ايرادات اينســت كه كيفيت رابطه ى حقوقى منشــا كه علت 
صدور اســناد تجارى اســت تاثيرى در تعهد موضوع چك ندارد و صدور و تحويل چك توسط دارنده ى حساب به 
منزله اقرار به دين اســت ، قاضى شــورا با عنايت به محتويات پرونده و مالحظــه فتوكپى مصدق چك و گواهى 
عدم پرداخت صادر شــده از ناحيه بانك محال عليه و ســاير قرائن و امارات موجود در پرونده دعوى خواهان را 
مقرون به صحت تشخيص و مستنداً به مواد 1و2و3 از قانون اصالحى چك و 310 الى 315 قانون تجارت حكم 
بر محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ شصت و يك ميليون و ششصد و بيست هزار ريال وجه چك هاى فوق 
الذكر و مبلغ هفتصد و هشتاد  وپنج هزار ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكهاى 
فوق لغايت زمان وصول با رعايت تناســب تغيير شاخص ســاليانه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
تعيين و از ناحيه اجراى احكام محاسبه مى شود و حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه صادر و اعالم مى گردد راى 
صادر شــده غيابى بوده و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيســت 

روز قابل اعتراض در محاكم محترم حقوقى شهرستان دماوند مى باشد. م الف/5394
قاضى شوراى حل اختالف شعبه چهارم دماوند

متن آگهى
خواهان آقاى حسين وثوق با وكالت حميدرضا رضايى به طرفيت محسن خانى به خواسته مطالبه وجه تقديم 
شــوراى حل اختالف شهرســتان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شــهريور ساختمان قديم دادگسترى 
نموده و به كالسه 233/2/97 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن تاريخ 1397/6/31 و ساعت 16/00 عصر 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هــاى عمومــى و انقالب در امور مدنى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
ميشــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5393
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى آرش دهقانى به شــماره ملى 0430039069 به شــرح دادخواســت به كالسه 339/2/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان محســن دهقانى به شماره 
شناســنامه 21 در تاريــخ 1397/2/18 اقامتــگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفــوت وى عبارتند از: 
1- شــهين صنعتى رضائى فرزند مســعود به ش ملى 0036897736 صادره از تهران همسر متوفى 2- آرش 
دهقانى فرزند محســن بــه ش ملى 0430039069 صــادره از تهران فرزند متوفى 3- الهــام دهقانى فرزند 
محســن به ش ملى 0439623936 صادره از تهران فرزند متوفى 4- آزاده دهقانى فرزند محسن به ش ملى 
0439607523 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشــريفات قانونى درخواســت مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5392
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آقاى ابوالقاســم صالحى فرزند اســداله نظر به اينكه آقاى روح اله پور خرم بابكان شكايتى دائر بر تغيير 
در شاســى خودرو پژو پارس بدون مجوز از راهنمايى و رانندگى عليه شــما مطرح كه به كالســه 950283 ثبت 
ايــن شــعبه گرديده . نظر بــه مجهول المكان بودن شــما و طبق ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 
1392 به شــما ابالغ ميگردد تا در مورخ 1397/7/2 ســاعت 11/30 جهت شركت در جلسه رسيدگى در اين 
دادگاه حاضر شويد، اين آگهى بنا به درخواست شاكى و دستور دادگاه طبق ماده مذكور در يك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج ، در صورت عدم حضور در موعد مقرر غياباً اتخاذ تصميم خواهد شــد.  آدرس 
اين دادگاه واقع  در استان كهگيلويه و بويراحمد ى اسوج ابتداى بلوار ابوذر تقاطع بلوار ابوذر و بلوار كاشانى 

مجتمع دادسرا و دادگاه هاى عمومى و انقالب ياسوج
مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى دو ياسوج

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشانى استان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشــاه شهر كرمانشاه ســه راه شريعتى نبش پاساژ دوست فروشــگاه لوازم خانگى كاالى كيش ، مشخصات 
محكوم عليه/ محكوم عليهم: احمد مرادى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709978602900078 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/12/20 الى اجراى حكم و مبلغ 
315/000 ريال هزينه دادرســى و پرداخت نيم عشــر دولتى برابر تعرفه. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ 
ابــالغ اجرائيــه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانــون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همــه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشــروح مشــتمل بر ميــزان وجوه نقدى كه به هر عنــوان نزد بانكها و 
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او 
به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394) 4- خــوددارى محكــوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حكم ، حبس تعزيرى 
درجــه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميــت مالــى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده 
اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).
رئيس شعبه 29 شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مرتضى درخشان فرزند 
خواهــان آقــاى / خانــم ســيروس پوالدى دادخواســتى بــه طرفيــت خوانده آقــاى / خانــم 1- مصطفى 
درخشــان 2- مرتضى درخشــان به خواســته مطالبه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709988603000240 شــعبه 30 شــوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره)شهرســتان كرمانشــاه ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/10 ســاعت 10/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانــون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 دبير شعبه 30 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونــده كالســه 9609988603000446 شــعبه 30 شــوراى حــل اختــالف مجتمع امــام خمينى (ره) 
شهرســتان كرمانشاه تصميم نهايى شــماره ، خواهان: آقاى ايرج شهسوارى مجد فرزند اله بخش با وكالت خانم 
مريم مرادى فرزند عزيز مراد به نشــانى كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه مسكن ايستگاه كارگران  ، خوانده: آقاى 
حســين صفرى فرزند غفار به نشــانى ، خواســته: مطالبه وجه بابت (راى قاضى شــورا) در خصوص دادخواست 
ايرج شهسوارى مجد با وكالت خانم مريم مرادى بطرفيت حسين صفرى بخواسته مطالبه تاخير تاديه از دادنامه 
560-23/8/91 شــعبه 22 شــوراى حل اختالف كرمانشــاه با اين توضيح كه خواهان بيان داشت كه در سال 
1387 خوانــده از خواهان با كارت اقســاطى لوازم خانگى خريدارى وليكن به علت عدم پرداخت از شــعبه 22 
شــوراى حل اختالف با دادنامه 560-23/8/91 محكوم گرديده اســت و حال تقاضاى صدور حكم تاخير تاديه 
از حكم فوق بشــرح خواســته را نموده اند على الحال نظر به محتويات و اوراق پرونده و مســتندات ارائه شده 
اين شعبه دعوى خواهان را وارد تشخيص داده و مستندا به ماده 198 ق ا د م راى به محكوميت خوانده بابت 
تاخير تاديه از دادنامه شــماره 560-23/8/91 شــعبه 22 شــوراى حل اختالف كرمانشــاه لغايت زمان اجراى 
حكــم بعالوه هزينه دادرســى 1/640/000 ريال و حق الوكاله وكيل طبــق تعرفه قانونى صادر و اعالم ميدارد 
راى صادره غيابى است كه ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ در همين شعبه قابل واخواهى و سپس به مدت 

بيست روز در دادگاه عمومى كرمانشاه قابل تجديدنظر خواهى است. 
قاضى شعبه سى ام شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم ها ليال سهيلى حور نه و فائزه شير اوند
خواهان آقاى ســروس پوالدى دادخواســتى به طرفيت خواندگان ليال سهيلى حور نه و فائزه شير اوند به 
خواســته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709988602900267 شعبه 29 
شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/2 ساعت 
09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظــرف يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 29 شوراى حل اختالف مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونــده كالســه 9509987465400327 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانســر (101 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شــماره 9709978401400530- شــاكى: آقاى عبداله قيطولى وند فرزند رســتم به 
نشــانى جوانرود روستاى سراب بس ســيد عالى 09185736983 ، متهم: آقاى سيروان محمدى فرزند سليم 
بــه نشــانى كرمانشــاه ، بخش كوزران ، عمــر مل ، خانه باغ حاج ســيروس و حاج مجتبى ، جاده كارخانه آســفالت 
09185674648- اتهــام هــا: 1- ايراد صدمه بدنى عمــدى 2- توهين ، به تاريخ امــروز 1397/5/23 در 
وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول دادگاه كيفرى 2 شهرســتان روانســر به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
است پرونده كالسه موصوف تحت نظر و بررسى است باعنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با استعانت 
از خداونــد متعــال و تكيه بر شــرف و وجدان دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبــادرت به صدور 
راى مــى گــردد (راى اصالحى دادگاه) در خصــوص راى اصدارى به شــماره 9709978401400102 مورخه 
1397/2/26 دائــر بر 1- توهين 2- ايــراد صدمه بدنى عمدى راى اصدارى حضورى ذكر گرديده كه با توجه 
بــه عدم حضور متهم و عدم ارســال اليحه ،  غيابى محســوب مى گردد لذا با اســتناد به مــاده 381 قانون آئين 
دادرســى كيفرى مصوب 92 بدين گونه اصالح مى گردد كه راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهــى در ايــن دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابــل  تجديدنظر خواهى در 
محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد راى صادره سابق با در نظر داشتن راى تصحيحى معتبر بوده و اعمال 

تبصره ذيل ماده 381 در اين خصوص الزاميست. 
دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

دادنامه 
دادگاه   102 شــعبه   9609982313500851 كالســه  پرونــده 
كيفــرى دو شهرســتان ســمنان (102 جزايى ســابق) تصميم نهايى شــماره 
9709972311200513- شــاكى: ســازمان فرهنگى ، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى سمنان با نمايندگى آقاى ســيد احد كيا فرزند سيد ابوالحسن به 
نشانى استان سمنان شهرستان سمنان شهر سمنان خ منتظرى منتظرى هفتم 
پــالك 26- متهم: آقاى اكبــر بيرانوند فرزند قربان به نشــانى تهران خ 12 
مترى هاشــمى كوچه ايمانى بن بســت ملكى پالك 14- اتهام:  الصاق نوشته 
روى ديوارهاى شــهر ، گردشــكار: به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلســه 
شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان ســمنان به تصــدى اينجانب امضا 
كننده ذيل تشــكيل و پرونده كالســه فوق تحت نظر اســت مالحظه مى گردد 
پرونده امر جهت رســيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو ســمنان ارجاع 
شــده اســت دادگاه در وقت فوق العاده تشكيل و با توجه به عدم دسترسى 
به متهم و با بررســى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان بشرح ذيل مبادرت 
بصــدور راى مــى نمايــد (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقــاى اكبر بيرانوند 
فرزند قربانعلى با شــماره شناســنامه 48633 متولد 1359 فاقد مشخصات 
بيشتر به جهت عدم حضور در جلسه مبنى بر الصاق نوشته بر روى ديوارهاى 
شــهر موضوع شكايت سازمان ســازمان فرهنگى ورزشى شهردارى سمنان با 
ايــن توضيح كه ســازمان مذكور بــا ارائه تصويرى از الصاق اوراق و نوشــته 
هايى بر روى ديوارهاى شــهر كه فروش فيش ســفر حج را تبليغ نموده و در 
ذيل آن شماره 9124227276 و 9124587570 درج گرديده است  اعالم 
شــكايت نموده است و پرونده در داديارى شــعبه هفتم دادسراى عمومى و 
انقالب شهرســتان ســمنان تحت عنــوان تخريب اموال عمومــى موضوع ماده  
687 قانــون مجازات اســالمى بخش تعزيرات منتهى بــه صدور قرار جلب به 
دادرسى شده است و مورد موافقت مقام محترم اظهار نظر دادسرا نيز قرار 
گرفته و با صدور كيفرخواســت به دادگاه ارســال گشــته است متهم نيز در 
هيچ يك از مراحل دادرســى حضور نيافته است دادگاه با عنايت به محتويات 
پرونده از جمله شكايت سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى سمنان ، تصاوير 
ارائه شده از سوى شاكى كه نشان از الصاق اوراق متعدد بر روى ديوارهاى 
شــهر دارد استعالم انجام شده از شــركت مخابرات سمنان كه حاكى از تعلق 
خطوط تلفن درج شــده در ذيل آگهى را به متهم اســت و عدم حضور متهم در 
جلسه رسيدگى اين شعبه و توجها به اين مطلب كه فعل ارتكابى در ماده 92 
قانون شهردارى مصوب 1334 جرم انگارى شده و قانون خاص مقدم بر عام 
موخر (ماده 677 قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات) رجحان داشــته لذا 
بزهكارى مشــاراليه را محرز دانســته و مستندا به ماده 92 قانون شهردارى 
مصوب 1334 نامبرده را به پرداخت مبلغ پنج هزار ريال جزاى نقدى در حق 
صنــدوق دولت محكــوم مينمايد ضمنا در خصوص تاديه خســارت ماكين نظر 
به اينكه شــكايتى در اين خصوص از ســوى مالكين انجام نگرفته اســت لذا 
اين دادگاه با تكليفى مواجه نميباشــد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل 
واخواهــى در اين دادگاه و ظرف 20 روز پــس از آن قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد. 
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو سمنان- محمد خورسى دامغانى

دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان (102 جزايى 
سابق)- محمد خروسى دامغانى

دادنامه
پرونــده كالســه 9509988374300413 شــعبه 5 دادگاه انقــالب اســالمى شهرســتان 
كرمانشــاه تصميــم نهايــى شــماره 9709978318400910- شــاكى – گــزارش  متهم: آقاى 
عباس ســميعى فرزند رضــا مجهول المكان  ،اتهام: حمل و نگهدارى كاالى قاچاق (163 دســتگاه 
رسيور) (راى دادگاه) در اين پرونده حسب مفاد كيفرخواست مورخه 96/9/16 صادره از ناحيه 
دادســراى عمومى وانقال شهرســتان كنگاور متهم آقاى عباس ســليمى دمنــه فرزند رضا مجهول 
المكان به اتهام قاچاق كاالى ممنوع شــامل يكصد و شــصت و سه عدد رسيور ماهواره به ارزش 
209047457 ريــال تحت تعقيب قرار گرفته اســت از توجه به كليــه اوراق پرونده و گزارش 
مامورين مربوطه و تحقيقات معموله و برگ تحويل كاالى مكشوفه به انبار و مجهول المكان بودن 
متهــم و توجهــا به مفاد قرار رجلب به دادرســى و كيفرخواســت صادره و ســاير اوضاع و احوال 
پرونده دادگاه وقوع بزه مذكور از جانب متهم را محرز و مســلم دانســته و با استناد به ماده 19 
قانون مجازات اســالمى مصوب ســال 92 و بند ب ماده 22 و بند الف مــاده 23 و تبصره 2 ماده 
43 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال 92 با توجه به متوارى بودن صاحب كاالى قاچاق 
مكشــوفه كاالى مزبور عينا به ستاد ماذون از ســوى ولى فقيه تحويل يا حسب درخواست رسمى 
نهاد مذكور بفروش رسيده و وجه حاصله به حساب آن نهاد واريز مى گردد ضمنا مستندا به مواد 
صدرالذكر متهم را به تحمل هشــت ماه حســب تعزيرى و پرداخت مبلغ يــك ميليارد و چهارصد 
و شــصت و ســه ميليون و ســيصد و ســى و دو هزار و يكصد و نود و نه ريال به حســاب نسيم 
شــماره 4001000908007123 نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران بنام خزانه دارى كل 
و نيز ضبط خودروى ســمند نقره اى رنگ به شماره 657ب21-43 به عنوان وسيله حامل قاچاق 
مكشــوفه ممنوع صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف مدت بيســت روز از 
ابــالغ واقعــى به متهم قابل واخواهى در همين شــعبه و با انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت 

ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه است.
دادرس شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كنگاور

دادنامه
تجديدنظر خواه: ســازمان تامين اجتماعى شــعبه كاشــان به نشــانى كاشــان خيابان 22 بهمن ، تجديدنظر 
خوانده: شــركت بوذر جمهر به نشــانى كاشان جعفرآباد شــهرك صنعتى اميركبير ، تجديدنظر خواسته: دادنامه 
شماره 1003-96/7/29 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى كاشان ، گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات پرونده 
و انجام مشــاوره ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايــد (راى دادگاه) در خصــوص تجديدنظر خواهى اداره كل تامين اجتماعى اســتان اصفهان با نمايندگى آقاى 
حميدرضا نامورى و مديريت آقاى محمد گورابى به طرفيت شركت بوذر جمهر (سهامى خاص) از دادنامه شماره 
9609973657301003-1396/7/29 شــعبه ســوم دادگاه عمومى حقوقى كاشــان متضمــن اعالم توقف 
شــركت تجديدنظر خوانده از 1393/1/1 و صدور حكم به ورشكســتگى آن شــركت دادگاه با توجه به اليحه 
ى پيوســت دادخواســت اداره تامين اجتماعى مالحظه نمود كه آن اداره به جهــات ذيل به حكم صادره معترض 
است جهت اول عمده بدهى شركت تجديدنظر خوانده مربوط به دو شركت بوذر جمهر صنعت و شركت بزرگمهر 
صنعت اســت كه در هر دو شــركت مذكور و نيز شــركت تجديدنظر خوانده رئيس هيات مديره آقاى خداشــكر 
كاظمى اســت و ســاير اعضا هيات مديره هم در ســه شــركت مذكور بعضا يكسان هســتند لذا چنانچه اين سه 
شــركت را در يكديگر ادغام كنيم هر ســه بصورت خانوادگى اداره مى شوند و در نتيجه اين سه شركت واحد 
بوده و مجموع دارايى اين ســه شــركت كفاف پرداخت ديون را مى دهد جهت دوم شــركت تجديدنظر خوانده 
متوقــف از اداى ديــون نبوده بلكه در 1396/6/19 مبلغ نه ميليون ريال بابت حق بيمه پرداخته اســت جهت 
ســوم شركت تجديدنظر خوانده مدعى شــده از ســال 1389 الى 1392 مطالباتى از اشخاص حقيقى و حقوقى 
داشته ليكن جهت وصول پيگيرى هاى الزم صورت نپذيرفته و به عنوان مطالبات سوخت شده محسوب گرديده 
و مبالغ مورد ادعا نيز جزء حســابهاى ســود و زيان شــركت تلقى گرديده و به ســود و زيان انباشته انتقال داده 
شــده اســت كه دادگاه با توجه به اين جهات اوال يكى بودن رئيس هيات مديره در شركت تجديدنظر خوانده با 
دو شركت ديگر را به خودى خود دليل متحد بودن يا ادغام آن دو شركت با شركت تجديدنظر خوانده نمى داند 
زيرا در فرآيند ادغام شركتهاى تجارى كه در اصطالح كنسرسيوم و يا جوينت ونچر (joint venture) ناميده مى 
شــود وجود قراردادى بين شــركتهايى كه قصد ادغام به منظور انجام فعاليت اقتصادى يا تجارى مشترك دارند 
ضرورى است كه در اين پرونده وجود چنين قراردادى محرز نشده وانگهى و به فرض كه چنين قراردادى هم 
درميان باشد نمى توان از احراز توقف يا ورشكستگى يكى از شركتهاى عضو در كنسرسيوم امتناع كرده با اين 
اســتدالل كه ســرمايه ى ســاير اعضاى كنسرسيوم تكافوى پرداخت ديون شركت ورشكســته را مى كند و يا با 
ادغام دارائى هاى تمام شركتها تراز مالى كنسرسيوم نسبت به بدهكارى عضوى كه ورشكسته شده مثبت شده 
و در نيتجه ورشكستگى آن عضو منتفى است على ايحال و هر چند در مقررات قانون تجارت ايران مبحثى تحت 
عنوان كنسرســيوم پيش بينى نشده اما به داللت ماده 24 قانون احكام دائمى برنامه هاى توسعه كشور ادغام 
شــركتهاى تجارى و تشكيل كنسرســيوم منوط به وجود قراردادهاى كتبى ثبت شده در اداره ثبت شركتهاست 
وانگهى از باب مقايســه و اخذ مالك مشــترك قانونگذار در ماده 128 قانون تجارت در ذيل مقررات مربوط به 
شــركتهاى تضامنى مقرر مى دارد ورشكستگى شركت مالزمه قانونى با ورشكستگى شركا و ورشكستگى بعضى 
از شركا مالزمه قانونى با ورشكستگى شركت ندارد و ماده 129 نيز مقرر مى دارد طلبكاران شخصى شركا حق 
ندارند طلب خود را از دارايى شــركت تامين يا وصول كنند ولى مى توانند نســبت به ســهميه مديون خود از 
منافع شــركت يا ســهمى كه در صورت انحالل شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانونى 
كه مقتضى باشــد به عمل آورند پس مالحظه مى شــود كه در شــركت تضامنى كه حد اعلى مســئوليت را براى 
شــركا ايجاد مى كند نيز ورشكســتگى يكى از شركا مالزمه با ورشكستگى ســاير شركا نداشته و ديون شخصى 
هر شريك هم متوجه شركت نمى شود از جنبه مراودات و معامالت بين شركت تجديدنظر خوانده با دو شركت 
بوذر جمهر صنعت و بزرگمهر صنعت نيز دادگاه اين مراودات مالى را به منزله كنسرسيومى بين اين سه شركت 
نمى داند ثانيا دادگاه تاديه مبلغ نه ميليون ريال در ســال 1396 از ســوى شركت تجديدنظر خوانده به منظور 
تســويه بدهــى حق بيمــه را دليل قطعى بر متوقف نبودن آن شــركت نمى داند زيرا توقــف تاجر ناظر به كليت 
فعاليت تجارى اوســت و نه ارتباط تجارى تاجر با تك تك كســانى كه از وى طلبى دارند و بنابراين ممكن اســت 
تاجــرى در عيــن اين كه متوقف از اداى ديون خود مى باشــد اما با باقيمانده دارايى يــا اعتبار خود دين خود به 
يكى از بســتانكاران را تاديه كند و بســتانكارى را بر ساير بستانكاران ارجحيت دهد ثالثا وجود مطالباتى وصول 
نشده براى شركت تجديدنظر خوانده هم مانع از بررسى و احراز توقف آن شركت نيست زيرا مطالبات بالوصول 
شركت تجديدنظر خوانده در عمل منجر به منفى شدن تراز مالى آن شركت شده و روند توقف شركت را سرعت 
مى بخشــد بنابرايــن دادگاه در مجموع موجبى براى نقض دادنامه تجديدنظر خواســته نديده و با رد تجديدنظر 
خواهى به عمل  آمده و مســتندا به ماده 358 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 

راى به تاييد دادنامه تجديدنظر خواسته صادر مى نمايد اين راى حضورى و قطعى است.
رئيس شعبه 10 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان

دادنامه
پرونده كالسه 9309986634700887 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره 9709978401400500 ، متهم: آقاى بختيار فالح فرزند عزت اله به نشــانى كرمانشاه 
كرمانشــاه مركزى كرمانشــاه شهرســتان ثالث باباجانى شــهر تازه آباد ، اتهام: جعل و اســتفاده از سند مجعول ، 
پرونده كالســه 9309986634700887 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر روانســر (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9709978401400500- متهم: آقاى بختيار فالح فرزند  عزت اله به نشانى شهرستان 
ثالث باباجانى شهر تازه آباد  ،اتهام: جعل و استفاده از سند مجعول ، به تاريخ امروز 1397/5/16 در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه اول دادگاه كيفرى 2 شهرســتان روانسر به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه موصوف تحت نظر و بررســى اســت با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با استعانت از خداوند 
متعال و تكيه بر شــرف و وجدان دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و بشــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى  گردد 
(راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى بختيار فالح فرزند عزت اله داير بر 1- جعل 2- اســتفاده از ســند مجعول 
موضــوع گزارش حفاظــت اطالعات فرماندهى انتظامى دلفان و كيفرخواســت شــماره 951043846020022 
دادســراى عمومى وانقالب جوانرود بدواً با توجه به قرار امتناع از رســيدگى دادگاه كيفرى دو ان شهرستان به 
اســتناد ماده 421 ق آ د ك مصوب 92 به جهت اظهار نظر ماهوى و عدم حضور ديگر دادرس در آن شهرســتان 
و ارســال پرونــده به ايــن دادگاه بعنوان نزديك تريــن حوزه قضايــى النهايه نظر به جميــع اوراق و مندرجات 
و اســناد مضبــوط در پرونده گزارش مرجع انتظامى ، پاســخ اســتعالمات ماخوذه از معاونــت وظيفه عمومى ناجا 
عدم حضور متهم على رغم احضار و انتشــار آگهى و نيز توجها به نحوه اســتفاده  عمل مرتكب و نحوه و كيفيت 
كشــف كار مجعول و يا در نظر داشــتن تعدد اعمــال ارتكابى كه هر يك داراى وصــف مجرمانه و كيفر على حده 
مى باشــند و اين مرجع مكلف به اعمال قواعد تعدد جرايم مى نمايد لذا با احراز و انتســاب بزه هاى معنونه به 
متهم موصوف مســتندا به مواد 2و19و134 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و با تطبيق عمل ارتكابى با مواد 
523و532و533و535 قانــون مذكور بخش تعزيرات عالوه بر جبران خســارات وارده بابت بزه جعل به تحمل 
سه سال حبس تعزيرى درجه پنج و نيز بابت بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هيجده ميليون ريال 
جزاى نقدى درجه هفت صادر و اعالم مى دارد مجازات اشــد قابل اجرا بوده و اگر مجازات اشــد به يكى از علل 
قانونى تقليل يابد يا غير قابل اجرا شود مجازات اشد بعدى اجرا مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم محترم تجديدنظر مى باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به امين تيمورى اصل ، الهام تيمورى اصل ، نعيمه تيمورى 
اصل ، سميرا تيمورى اصل ، مريم تيمورى اصل ، خالد تيمورى اصل ، امير تيمورى اصل ، مهين تيمورى اصل 
خواهــان آقــاى رزيج تامول زاده ، نجيه و صــادق و غنيده همگى تامول زاده با وكالت خانم شــيما صيدى 
دادخواســتى به طرفيت خواندگان امين ، الهام ، نعيمه ، ســميرا ، مريم ، خالد ، امير ، مهين همگى تيمورى اصل 
به خواسته تجديدنظر خواهى نسبت به دادنامه شماره 9509976310400410 مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9209986310400695 شــعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان و شماره 
بايگانى 961066 ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/8/29 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خواندگان فوق الذكر و 
درخواست تجديدنظر خواهان ها 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 ضمنا اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردند.
 منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان خوزستان


