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دادنامه
پرونــده:9609982074200055 خواهان:مهــرى زاهدى ف مهدى خوانده:معصومــه اميدى ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى مهــرى زاهدى ف مهدى به طرفيــت معصومه اميدى به خواســته محكوميت خوانده به 
پرداخت 26,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از 96/12/14 است خواهان 
به موجب تصوير مصدق رســيد عابربانك و صورت حســاب بانك سپه شــعبه قارن مورخ 96/12/15 توضيح داد 
26,000,000 ريال را سهوا به حساب خوانده واريز نمود و با مراجعه به وى از استرداد وجه خوددارى نمود خوانده 
على رغم ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى حاضر نگرديد و دفاعى در برابر ادعاى خواهان و مستندات ابرازى 
ارائه ننمود بنابراين باتوجه به محتويات پرونده پاسخ استعالم بانك سپه و ممنوعيت دارا شدن بالجهت و اصل عدم 
تبرع به دعواى خواهان وارد تشــخيص و مســتندا به مواد 265-1257-1258 ق مدنى و 198-519-522 ق آ 
د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 26,000,000 ريال اصل خواســته و 470,000 ريال هزينه دادرسى و 
خســارت تاخير در تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/12/23 تا اجراى  كامل حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه 
توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى ســارى مى 

باشد.م/الف
قاضى شعبه 12شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به احمد شريفى ف قربان
خواهان عبدالحسين ايمانى عمادى على آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده احمد شريفى به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981510400925 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى سارى ثبت 
و وقت رسيدگى 97/7/10 ساعت 8:30 تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به 
علت مجهول المكان بودن خوانده احمد شريفى و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به مهدى بادله ف حسن
خواهان موسســه اعتبارى ثامن دادخواســتى به طرفيت خوانده1-على تقوى2-مهدى بادله3-رضا تقوى به 
خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9609981510400770 شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/14 ساعت 12:30 تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع 
ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده مهدى بادله و درخواســت خواهان 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 دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

آگهى  ابالغ وقت رسيدگى به سيده سمانه طيبى و ...
خواهان زهرا عابدينى به طرفيت خواندگان1-ســيده ســمانه طيبى2-ســيده اعظم طيبى3-ســيده فاطمه 
طيبى4-سيد عليرضا طيبى5-سيده مريم طيبى6-سازمان تامين اجتماعى سارى به خواسته الزام به پرداخت بيمه 
عمر مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981510400418 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى سارى ثبت 
و وقت رســيدگى 97/10/9 ســاعت 9 تعيين گرديد لذا حسب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان1-سيده سمانه طيبى2-سيده اعظم طيبى3-سيده فاطمه طيبى4-سيد عليرضا 
طيبى5-سيده مريم طيبى و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

آگهى مزايده مرحله دوم
به موجب پرونده كالسه 2/970022 له بهروز فرمندى عليه سروش لقمانى جهت وصول محكوم به و هزينه 
هاى اجراى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 16,500,000 ريال ارزيابى و مقرر شد در 
روز ســه شــنبه 97/6/27 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى سارى به 
فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد 
شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم چنين 
در صــورت انصــراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد.اموال مورد مزايده واقع در مغازه آقاى سروش لقمانى در بلوار خزر سارى عبارتند از:300 عدد صفحه سنگ 
برش آهن مارك رضا (46s5BF-8500RP/n-)A24*180ma 80m/sمى باشــد .قيمت هر عدد صفحه ســنگ 
بــرش به مبلــغ 55000 ريال و قيمت كل اموال توقيفى به مبلــغ 16,500,000 ريال برآورد گرديد كه به ميزان 

محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده مرحله دوم
به موجب پرونده كالسه 2/970740 له صديقه حشمتى عليه  منصور جهانگيرى ارفعى جهت وصول محكوم 
به و هزينه هاى اجراى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 71,860,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز دوشنبه 97/6/26 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد.اموال مورد مزايده واقع در سارى –گاردجنگل باال مليك كوچه ياس 1 پالك 45 منزل جهانگيرى عبارتند 
از:1-پارچه رومبلى ترك نســكافه اى نو 21/75 متر قيمت واحــد 320,000 ريال جمع قيمت 6,960,000 ريال 
2-پارچه رومبلى مخمل كرم چينى نو 44 متر  قيمت واحد 210,000 ريال جمع قيمت 9,240,000 ريال 3-پارچه 
رومبلى مخمل قهوه اى چينى  نو   36 متر قيمت واحد 210,000 ريال جمع قيمت 7,560,000 ريال 4-مبل هفت 
نفره مدل شيرازى نستبا مستعمل يك دست قيمت واحد 8,500,000 ريال جمع قيمت 8,500,000 ريال 5-مبل 
مــدل ترك مخصوص ويال(تكى) نو 2 عدد قيمت واحد 4,500,000 ريال جمع قيمت 9,000,000 ريال 6-صندلى 
ادارى تمــام پارچه نو 8 عدد قيمت واحــد1,250,000 ريال جمع قيمت 10,000,000 ريال 7-صندلى ناهارخورى 
منبتــى به صورت خام  نو   4 عدد قيمت واحــد 600,000 ريال جمع قيمت 2,400,000 ريال8-صندلى ادارى به 
صورت خام نو   8 عدد قيمت واحد 400,000 ريال جمع قيمت 3,200,000 ريال9- كمپرسور باد 150 كاركرده   2 
دستگاه قيمت واحد 7,500,000 ريال جمع قيمت 15,000,000 ريال . جمع كل ارزش كاالهاى يادشده براساس 
مــوارد فوق الذكر به مبلــغ 71,860,000 يال برآورد گرديده كه به ميزان محكــوم به و هزينه اجرايى به فروش 

خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده مرحله اول
به موجب پرونده كالسه 2/970032 له نعمت اله شيخى با وكالت خانم جليل پور جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجراى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه عطاجان(امير ) آرخى توقيف و به مبلغ 63,000,000ريال 
ارزيابى و مقرر شد در روز شنبه 97/6/31 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شد.اموال مورد مزايده واقع در سارى خيابان مالمجدالدين پاساژ خليج فارس طبقه پايين مغازه عبدالغفور 
ميرابى عبارتند از :1-مانتوى سنتى نخى چهل تكه در رنگ هاى مختف به قيمت فى 200,000 ريال و تعداد 300 
عدد و قيمت كل 60,000,000 ريال 2-تاپ حلقه اى در رنگ هاى مختلف به قيمت فى 100,000 ريال و تعداد 30 
عدد و قيمت  كل 3,000,000 ريال  . باتوجه به ليست فوق قيمت كل منسوجات مبلغ 63,000,000 ريال ارزيابى 

گرديد كه به ميزان محكوم به و هزينه اجرايى به فروش خواهد رسيد.م/الف
يوسفى-دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ايرج شــيرزاد ش ش 1302 به شــرح دادخواســت به كالســه 970560 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ولى اهللا شيرزاد ش ش 132 در تاريخ 97/4/19 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-افسر 
شيرخانى كالگرى ف نصراله  ش 53 همسر متوفى3-احسان ش ش 8305   4-على ش ش 468   5-ليال ش ش 
1370   6-سهيال ش ش 1303 همگى شيرزاد ف ولى اهللا –فرزندان 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

آگهى حصر وراثت  
هاجــر زرگر سياوشــى ش ش 4999489414 به شــرح دادخواســت به كالســه 970615 از اين شــورا 
درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين علــى زاده بندفروزى ش ش 
2091480312 در تاريــخ 97/2/12در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-متقاضى- همسر متوفى2-اميررضا على زاده بندفروزى ف حسن ش م 2081886456 پسر 
متوفى3-عليرضا على زاده بندفروزى ف حســن ش م 2081015609 پسر متوفى4-فاطمه نصرتى والشدى ف 
قربــان ش م 2093306816 مــادر متوفى5-كريم علــى زاده بندفروزى ف مهــدى ش م 2093318954 پدر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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

آگهى حصر وراثت  
لطفعلى وندادى ش ش 5789734472 به شــرح دادخواست به كالسه 970609 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نــوش آفرين رمضانى ورمزآبــادى ش ش 16 در 
تاريــخ 90/5/1 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پســر متوفى2-عشــرت ش ش 5789712037   3-زينب ش ش 5789712029 هردو وندادى ف 
على –دختران متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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

آگهى حصر وراثت  
فاطمه خاكپور ش ش 2091723721 به شــرح دادخواســت به كالســه 970624 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كه شــادروان زمــان كيــان مهــر ش ش 649  ف على اصغر 
متولد1318/12/16در تاريخ 97/4/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-همســر متوفى2-امير كدملى 2092288008   3-آيدا كدملى 2080056948   
4-معصومــه كدملــى 0054619785   5-عليرضا   كدملى 0064169571 همگى كيان مهر ف زمان –فرزندان 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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

آگهى حصر وراثت  
ايســتك چنگى اســمعيل كندى ش ش 2092428489 به شرح دادخواست به كالســه 626 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رضا مهاجر شجاعى ش ش 0054879566 
در تاريخ 97/5/8در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى- همسر متوفى2-سيما وحدانى ف على اصغر ش م 0031074960 مادر 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

آگهى حصر وراثت  
منيره بزرگ  نسب ش ش 2181144850 به شرح دادخواست به كالسه 970620 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خديجه فيروزى ش ش 354 در تاريخ 96/10/4 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دخترمتوفى2-
حسين ش م 2180071035   3-محسن ش م 2181249555   4-بتول ش م 2092309110 همگى بزرگ 
نسب ف مختار - فرزندان 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

آگهى حصر وراثت  
فاطمــه خالقــى جــام خانــه ش ش 2091666009 بــه شــرح دادخواســت بــه كالســه 970618 از اين 
شــورا درخواســت گواهــى حصروراثــت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان ابوالقاســم عاليشــاه ش ش 
2090175702در تاريــخ 97/5/15 در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-متقاضى-همسر متوفى2-رامش عاليشاه ف ابوالقاسم ش م 2121357947 دختر 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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
احمد جعفرى ش ش 2090843519 به شــرح دادخواســت به كالســه 970621 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنيــن توضيــح داده كــه شــادروان روح اهللا جعفــرى ش ش 4 ف شــعبان ت ت 
1322/4/10در تاريــخ 97/5/10  در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى 2-زهرا جعفرى ف روح اله كدملى 2092838407 دخترمتوفى3-
كلثوم جعفرى ف روح اله كدملى 2160483427 دختر متوفى4-شــهربانو بابويه دارابكالئى ف محمدقلى كدملى 
2093367785 همســر متوفى ، اينك با 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/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســيد پژمان رضادربندى ش ش 8926 به شــرح دادخواست به كالســه 970627 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد ضياء رضا دربنــدى ش ش 0451803418 
در تاريخ 97/5/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پســر متوفى2-پرســتو ســادات رضا دربندى ف ســيد ضياء ش ش 0059562693 دختر متوفى3-
زهرا(منير)فيروز ســواحلى ف منصور ش ش 2121170766 همســر 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

آگهى مفقودى
برگ ســبز ســوارى پژو 405 جــى ال ايكس آى 8/1 به رنگ نقــره اى متاليك مدل 1388 با شــماره موتور 
12488050263 و شــماره شاسى NAAM01CA49E853754 به نام آقاى احد مهرابيان فرزند حسين به ش 

ش 803 صادره از كرمان با ش ملى 2991629673 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كرمان

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقايان مهدى ساعى ، محمد حسين محمدى ، مجيد زرنگى 
پور ، مجيد تارنگ ، مجتبى افضلى ، على يزدانى ، فضل ا... جمشيدى 

خواهان ها على اكبر شمسى ، زهرا عرب و رمضان انجم شعاع دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان مهدى 
ساعى ، محمد حسين محمدى ، مجيد زرنگى پور ، مجيد تارنگ ، مجتبى افضلى ، على يزدانى ، فضل ا... جمشيدى به 
خواسته اثبات مالكيت ابطال سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409983870000326 
شــعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/9/5 ساعت 11/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
آقايان مهدى ساعى ، محمد حسين محمدى ، مجيد زرنگى پور ، مجيد تارنگ ، مجتبى افضلى ، على يزدانى ، فضل ا... 
جمشيدى و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1114
منشى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان

متن آگهى 
شــماره بايگانى شــعبه:960479- مهلت حضــور 7 روز پس از ابالغ، نوع علت حضــور: معرفى داور ، نظر به 
صدور قرار ارجاع امر به داورى طالق از ســوى دادگاه با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شــما ابالغ مى 
گردد ظرف مهلت مقرر از تاريخ ابالغ يك نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل سى سال داشته و آشنا به مسائل 
شرعى و خانوادگى و اجتماعى باشد به عنوان داور به دادگاه معرفى كنيد و در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين 
اقارب يا عدم دسترســى به ايشــان يا استنكاف آنان از پذيرش داورى هر يك از زوجين مى توانند داور خود را از 
بين افراد صالحيت ديگر تعيين و معرفى كنند در صورت امتناع زوجين از معرفى داور يا عدم توانائى آنان دادگاه 
خود يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مى كند در غير اينصورت مطابق مقرارت اتخاذ تصميم 

خواهد شد. م الف/1118
(دفتر دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان كرمان (12 خانواده سابق

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه عارف فرزند على رضا داراى شناسنامه شماره 3610827300 صادره 
زاهدان به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالســه 970380 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مجتبى عارف فرزند احمد به شناسنامه 3660432237 صادره نيمروز در 
تاريخ 1397/4/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
متقاضيه با مشخصات فوق الذكر همسر متوفى 2- فاطمه شهدادى فرزند رستم به ش ش 2746 صادره زابل مادر 
متوفى 3- احمد عارف فرزند اسمعيل به ش ش 1793 صادره زابل پدر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1369
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت جمشــيد گرگيچ فرزند حيدر به شماره شناســنامه 155 به شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200308 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان عصمت دنيا ديده فرزند رضا به شــماره شناســنامه 12446 در اقامتگاه دائمى خود در 
تاريخ 97/5/15 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر اســت به: 1- متقاضى با مشــخصات فوق الذكر 
همســر متوفى 2- مهدى گرگيچ به ش ش 16- 3- مرتضى گرگيچ به ش ش 1080 -4- مريم گرگيچ به ش ش 
417 -5- مهديه گرگيچ به ش ش 13306 -6- مهناز گريچ به ش ش 3610191333 فرزندان متوفى مى باشند 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/1373
 قاضى شعبه يك مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

دادنامه
پرونده كال ســه 9609983478400399 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان كرمان (16 خانواده ســابق) 
تصميم نهايى شماره ، خواهان: آقاى سيد حسام الدين طباطبائى حسينى فرزند سيد محمود به نشانى استان كرمان ، 
شهرستان كرمان ، شهر كرمان ، خيابان مالك اشتر جنوبى كوچه 3 آرايشگاه زنانه به گونه ، خوانده: آقاى طيبه ارباب 
فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المكان ، خواسته: صدور گواهى عدم امكان سازش به درخواست زوج ، به تاريخ 
1396/11/14 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان كرمان (16 خانواده سابق) بتصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل است پروند كالسه 9609983478400399 تحت نظر قرار دارد دادگاه با مالحظه اوراق 
و محتويات پرونده و بعد از اخذ نظر قاضى محترم مشاور / ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواســت خواهان آقاى ســيد حسام الدين 
طباطبايى فرزند ســيد محمود به طرفيت خانم طيبه ارباب فرزند محمدعلى به خواســته صدور گواهى عدم امكان 
سازش به منظور طالق به درخواست زوج با توجه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق سند نكاحيه به شماره 
ترتيــب 8146 مــورخ 1381/6/16 و احراز رابطه زوجيت فى مابين زوجين و اصــرار زوج بر جدايى به لحاظ ترك 
منزل و محل ســكونت توســط زوجه و با لحاظ اينكه انجام مشاوره موضوع ماده 25 قانون حمايت خانواده و همچنين 
مســاعى و نصايح دادگاه در اصالح ذات البين و ســازش موثر واقع نگرديده و با تصريح بر اينكه 1- زوج در زمان 
اجراى صيغه طالق موظف به پرداخت نقدى مهريه يا پيش قسط تعيين شده توسط دادگاه مى باشد در خصوص مطالبه 
مهريه پرونده جداگانه تشــكيل داده اســت 2- حســب اظهارات زوج به علت ترك منزل توسط زوجه مستحق نفقه 
نيست3- زوجين فرزند مشترك ندارند ، لذا دادگاه با استناد به مواد 24و26و29و34و35و36و37 قانون حمايت 
خانواده مصوب اســفند ماه ســال 1391 و ماده 1133 و مواد 1143 و 1092 الى 1147 قانون مدنى ضمن صدور 
گواهى عدم امكان ســازش بين مترافعين به زوجين اجازه مى دهد تا با حضور در يكى از  دفاتر رســمى طالق جهت 
اجراى صيغه طالق فى مابين خود اقدام نمايند نوع طالق رجعى مى باشد مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش براى 
تسليم به دفتر رسمى طالق سه ماه پس از تاريخ ابالغ راى قطعى است چنانچه گواهى مذكور ظرف اين مدت تسليم 
نشود يا طرفى كه آن را به دفترخانه رسمى طالق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر 
نشود يا مدارك الزم را ارائه نكند گواهى صادره از درجه اعتبار ساقط است اين راى غيابى و در مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و در مهلت بيســت روز ديگر پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر 

استان كرمان مى باشد. م الف/1049
كورش نيك انديش – دادرس محاكم عمومى كرمان

دادنامه
پرونده:9709982074000104 دادنامه:9709972074000199 خواهان:حســينعلى غربا ف اسمعيل 
خوانده:مايكل يعقوبيان ف ايكال ((راى قاضى)):درمورد دعوى حسينعلى غرباء به طرفيت مايكل يعقوبيان ف ايكال 
به خواسته الزام خوانده به انتقال اسناد مالكيت اشتراك تلفن همراه دائمى به شماره 09125330414 به استناد 
قرارداد عادى اجاره به شرط تمليك نظر به اين كه از طرف مديريت مخابرات مازندران و استعالم ازشبكه رايانه اى 
شــركت ارتباطات ســيار خوانده مالك تلفن همراه دائمى شماره مذكور است و خوانده با وصف ابالغ و اطالع نسبت 
به خواســته و مســتند دفاع و ايرادى به بيع و نظر دادگاه نرســانده اند سكوت ايشان محمول بر تسليم به مستند 
و حقانيت خواهان تلقى به موجب مواد 10و219و223 ق مدنى حكم به الزام خوانده به انتقال مالكيت خط همراه 
دائمى صدرالذكر در حق خواهان در مرجع قانون مربوطه صادر و اعالم مى نمايد.ضمنا خوانده به موجب ماده 519 
ق آ د م حكــم به پرداخت 135000 ريال هزينه دادرســى در حــق خواهان صادر مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بســيت روز از ابالغ قابل اعتراض در اين شــورا ســپس قابل اعتراض در محاكم عمومى سارى ظرف مهلت مذكور 

است.م/الف
شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-محمدحسين فتحى پرچيكالئى

دادنامه
پرونده كالســه 9609983478400570 شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان كرمان (16 خانواده ســابق) 
تصميم نهايى شماره، خواهان: آقاى سيد حسام الدين طباطبائى حسينى فرزند سيد محمود به نشانى كرمان كرمان خ 
مالك اشتر جنوبى ك 3 پشت مجتمع جهاد نصر ، خوانده: خانم طيبه ارباب فرزند محمدعلى به نشانى مجهول المكان ، 
خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به ، به تاريخ 1396/10/24 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 6 دادگاه خانواده 
شهرســتان كرمان (16 خانواده سابق) بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر قرار 
دارد دادگاه با توجه به مندرجات پرونده و بعد از اخذ نظر قاضى محترم مشاور / ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست خواهان آقاى سيد حسام الدين طباطبايى 
حسينى فرزند سيد محمود بطرفيت خانم طيبه ارباب فرزند محمدعلى بخواسته اعسار از پرداخت مهريه كه تحت نظر 
قرار گرفت دادگاه با عنايت به مفاد دادخواســت تقديمى و مفاد ســند ازدواج شماره 8146 مورخ 1381/6/16 و 
ضمائم پيوست خصوصا استشهاديه كتبى كه به امضاء شهود رسيده و شهود مذكور با تاييد ذيل استشهاديه مراتب 
اعسار خواهان و عدم توانايى وى را در پرداخت يكجاى محكوم به تاييد نموده ضمن اينكه شهود در محضر دادگاه هم 
مراتب عدم تمكن مالى خواهان را تاييد نموده اند و از طرفى خوانده ادله و مداركى كه داللت بر اثبات تمكن مالى 
داشته باشد ارائه ننموده لذا دادگاه خواسته خواهان را احراز نموده و به استناد مواد 7و8و9 از قانون نحوه اجراى 
محكوميتهاى مالى و مواد 20و 21و 23 قانون اعسار مصوب 1313 حكم به تقسيط محكوم به بدين نحو كه يكجا 2 
عدد سكه تمام بهار آزادى و مابقى را هر پنج ماه يك عدد سكه تمام بهار آزادى تا زمان استهالك محكوم به پرداخت 
كند صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و در مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و در مدت 

20 روز ديگر قابل اعتراض و تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان كرمان مى باشد. 
كورش نيك انديش – دادرس محاكم عمومى كرمان

دادنامه
پرونده:3/632/96ش ح دادنامه:153-97/5/23 خواهان:خدايار شــيروانى با وكالت ســيما سام خانيانى 
خواندگان:1-شــركت آسمان پاك منطقه آزاد انزلى2-رضا بهزادى3-پرويز برزگر ((رأى قاضى شورا)):درخصوص 
دعوى خدايار شــيروانى با وكالت ســيما ســام خيانيانى به طرفت 1-شركت آســمان پاك منطقه آزاد انزلى2-رضا 
بهزادى3-پرويز برزگر به خواسته مطالبه مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال از بابت وجه يك فقره چك به عهده بانك 
صادرات شــعبه غازيــان بندرانزلى به شــماره 0945/745216 به تاريخ 96/1/25 و هزينه دادرســى و مطالبه 
خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله وكيل،شورا با بررسى در اوراق و محتويات پرونده و با وصف ابالغ قانونى از طريق 
انتشار آگهى روزنامه به خواندگان رديف اول و دوم و ابالغ واقعى به خوانده رديف سوم نظر به اين كه هيچ يك از 
خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه يا وكيلى به شورا معرفى ننموده اند تا خود را برى ذمه نمايند و باتوجه 
به اين كه چك از اسناد تجارى محسوب و در يد خواهان اشتغال ذمه خواندگان را محرز مى نمايد مع الوصف شورا 
مستندا به مواد 309و307و198و311 قانون تجارت و مواد 520و519و522 ق آ د م و تبصره الحاقى 2و12 ق 
صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت يكصدوپنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و دو ميليون و شصت و 
پنج هزارريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا اجراى حكم و حق الوكاله وكيل 
طبــق تعرفه كانون وكال در حق خواهان كه در اجراى احكام محاســبه مى گــردد محكوم و اعالم مى نمايد.رأى صادره 
نسبت به خواندگان رديف اول و دوم غيابى بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در شورا و بيست 
روز بعد قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش نشــتا مى باشــد و خوانده رديف سوم حضورى بوده و ظرف 

بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه عمومى بخش نشتا مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف بخش نشتا-شهاب لهراسبى

آگهى حصر وراثت
آقاى بهرام چوپانى ف عباسعلى به شرح درخواستى كه به شماره 970254 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدولى رستمى ولوجايى ف حمزه ش ش 5792 
صــادره ســارى در تاريخ 93/11/5 در شهرســتان مياندورود  بــدرود زندگى گفته، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه :1-مولود آزاد نوذرى ف مختار ش ش 6 همســر متوفى2-حمزه رســتمى ولوجايى ف على اكبر 
ش ش 2081066955 پــدر متوفى3-اعظــم ش ش 84   4-محمدرضا ش ش 2080488759   5-زهرا ش م 
2080221371   6-زينــب ش ش 40   7-فاطمــه  ش 38   8-معصومــه ش م 2080559478   9-بتــول ش 
ش1532 همگى رستمى ولوجايى ف محمدولى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف80
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم راحله دائمى گورابى ف  حسين شما در پرونده كالسه 102/970626 بنا به شكايت اعالم جرم پليس 
اطالعات و امنيت فرماندهى انتظامى استان مازندران و شهرستان رامسر به اتهام ايجاد صيغه يابى با هدف انتشار 
تصاوير و محتويات مبتذل و منتهى در فضاى مجازى و تشويق و تحيريك افراد به جرايم منافى عفت از طريق فضاى 
مجازى تحت تعقيب بوده و وقت رســيدگى به تاريخ 97/7/7 ســاعت 9 صبح  تعيين گرديده، لذا در موعد مقرر در 
جلســه دادگاه حاضر و از اتهام انتســابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشكيل و وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم 

مى نمايد.م/الف97/220/47
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شعبه:970486 حسب كيفرخواست صادره آقايان مرتضى پرتوى و مهدى فعله گرى ف محمد داير 
بر جعل و ســرقت تحت پيگرد مى باشــند و چون ابالغ وقت رسيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميسور 
نيست لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرسى كيفرى ازطريق انتشار آگهى وقت رسيدگى 97/7/10 ساعت 10  
به ايشان ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در جلسه دادگاه حاضر شوند. نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

             
اجراييه

 ش بايگانى شــعبه:970020  محكوم له:على اياره ف مهرعلى محكوم عليه:على اصغر ســاروى محكوم به: به 
موجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972073400123 محكوم عليه 
محكوم اســت به تحويل 70 عدد باترى كره اى 55 آمپر طبق قرارداد در حق خواهان . ضمنا نيم عشــر دولتى واريز 

گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

آگهى ابالغ اجراييه 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدين وسيله به على اصغر ساروى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد 
طبق اجراييه صادره از على اياره در پرونده كالسه 970020 به موجب دادنامه شماره 9709972073400123-

97/5/27 صادره از شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف سارى محكوم عليه محكوم به تحويل 70 عدد باترى كره اى 
55 آمپر بابت اصل خواسته در مرحله بدوى در حق محكوم له مى باشد.پرداخت نيم عشر حق اجرا  و نيز هزينه هاى 
اجرايى بر  عهده محكوم عليه مى باشد.بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى 
ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشــد لذا مفاد اجراييه 
صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام  مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى 

احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراييه  و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمودم/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

اصالحيه
در آگهى مفقودى برگ ســبز و سندوانت پيكان تيپ 1600CHV مدل 1393 رنگ سفيد شيرى روغنى ش 
موتور 118P0105594 شاســى NAAA36AA0EG696099 منتشــر شــده در 15 مرداد ، شــماره پالك62-

277ص12 صحيح مى باشد.

اجراييه
ش پ :8/96/498 محكوم له: نجمه كفشــگرى كياسرى ف عابدين محكوم عليه:مجتبى امينى على آبادى ف 
فتح اله –مجهول المكان به موجب راى شــماره 720-96/11/23 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت سى و پنج ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 582,500 ريال بابت 
هزينه دادرســى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ 95/9/28 تا زمان اجراى كالم حكم تماما در حق 
خواهان و نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابــالغ ايــن برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست به سيداميدعلى حميدى
خواهان محمد تارى دادخواستى به طرفيت خوانده سيد اميدعلى حميدى به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982074000306 شــعبه 10 شوراى حل اختالف ســارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/7/15 ساعت 9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-مرضيه اصغرى دازميرى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به سيد بزرگ فتاحى ساروى ف سيد حسين
خواهــان موسســه تعاونــى اعتبار ثامــن االئمه بــا وكالت خانم خــدادادى دادخواســتى به طرفيــت خوانده 
ســيدبزرگ فتاحى ســاروى ف سيد حســين به خواسته وقت رســيدگى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9709982073800138  شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/4 ساعت 9 صبح تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

              
آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مجتبى داداشى تبار ف داداشقلى

خواهان موسسه تعاونى اعتبار ثامن با وكالت فاطمه خدادادى دادخواستى به طرفيت خوانده مجتبى داداشى 
تبار به خواسته وقت رسيدگى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073800138  شعبه 8 شوراى 
حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/4 ساعت 9 صبح 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 خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به كسرى داداشى تبار ف غالم حسين
خواهــان موسســه تعاونــى اعتبــار ثامن االئمــه با وكالــت خانم فاطمــه خدادادى دادخواســتى بــه طرفيت 
خوانده كســرى داداشــى تبار ف غالم حســين به خواسته وقت رسيدگى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 
9709982073800138  شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/4 ساعت 9 صبح تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به هادى احمدى سنورى ف تقى
خواهان رضا سيفى پور سگزآبادى دادخواستى به طرفيت خوانده هادى احمدى سنوورى ف تقى به خواسته 
وقت رســيدگى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982073800304  شعبه 8 شوراى حل اختالف 
ســارى ثبت و وقت رســيدگى 97/7/9 ساعت 9:30 صبح تعيين كه حسب دســتور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به على حسن آبادى ف محمدحسين
خواهان رضا ســيفى پور دادخواســتى به طرفيت خوانده على حســن آبادى ف محمدحسين به خواسته وقت 
رســيدگى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالســه 9709982073800303  شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى 
ثبت و وقت رســيدگى 97/7/9 ســاعت 9 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنــى به علــت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسين رحيميان چرى 
خواهان احمد برارى ســوچلمائى دادخواستى به طرفيت خوانده حسين رحيميان چرى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982074800285 شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت 
رسيدگى 97/7/28 ساعت 9:30 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع  ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 

نسخه دوم دادخوست و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى-سيما بابايى خرچنگى

دادنامه
پرونــده:9609982073300144 دادنامــه:9709972073300258 خواهان:مجتبــى باقريــان ف نقى 
خواندگان:1-محمدرضا حســين زاده ف باقر2-بهروز شــرى چيان ف قربان ((راى قاضى شورا)):درخصوص دعوى 
مجتبى باقريان ف نقى به طرفيت 1-بهروز شرى چيان ف قربان2-محمدرضا حسين زاده ف باقر به خواسته موضوع 
مطالبه وجه به مبلغ 26,500,000 ريال موضوع يك فقره چك به شماره 26849-96/8/22 عهده بانك شهر شعبه  
وليعصر با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق چك موصوف 
و گواهينامه عدم پرداخت صادره منضم به آن نظر به اين كه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حضور 
نيافته و اليحه اى ارســال ننموده اند بدين لحاظ ادعا و مســتندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى 
واقع توجها به وجود اصل چك در يد خواهان و با اسنصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت 
تشخيص مستندا به مواد310و313 ق تجارت و تبصره الحاقى به ماده2 قانون صدور چك و مواد 522-519-198 
ق آ د م مصوب 79 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت بيســت و شــش ميليون و پانصدهزارريال اصل خواسته 
و پرداخت يك ميليون وچهارصدوهفتادشش هزارودوبست و پنجاه ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از 
96/8/22 تا اجراى حكم براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 

و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به معصومه دنگسركى و فرهاد شعبانى خاركشى ف على
خواهان سيد مرتضى حسينى دادخواستى به طرفيت خواندگان معصومه دنگسركى و فرهاد شعبانى خاركشى 
ف على به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982074800284 شعبه 18 شوراى 
حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 97/7/28 ساعت 9 تعيين گرديد . 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 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 دوم دادخوســت و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى-سيما بابايى خرچنگى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى عليرضا شــفيعى ورزى ف پرويز دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت سيد سجاد پوريحيى ف 
سيدمحمد تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/97/970359  شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز سه شنبه 
97/7/7 ســاعت 9 در شــعبه 3 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه 
پرونــده:9609982073800161 خواهان:موسســه اعتبــارى ثامن االئمــه با وكالت فاطمه خــدادادى ف 
قيــاس خواندگان:احمــد نادرى ف عطااهللا فعال مجهــول المكان 2-فاطمه جعفرى كواليى ف لطــف اهللا ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعــواى موسســه اعتبــارى ثامن االئمه بــا وكالت محمود درويــش ترابى و فاطمه خــداداى به 
طرفيت1-فاطمه جعفرى كواليى ف لطف اله2-احمد نادرى ف عطاء اله به خواســته مطالبه وجه مبلغ 20,000,000 
ريال بابت عدم بازپرداخت تسهيالت به انضمام خسارت تاخير تاديه و كليه خسارات دادرسى و حق الوكاله با عنايت 
به مفاد دادخواســت تقديمى و كپى قرارداد منضم دادخواســت و اســتعالم به عمل آمده از موسسه ارائه دهنده 
تســهيالت كه وجه التزام تاخير تاديه را تا زمان تقديم دادخواســت 12,310,000 ريــال و مانده بدهى را تا زمان 
تقديم دادخواســت 20,000,000 ريال اعالم داشــته و از سوى ديگر با توجه به اين كه خواندگان در جلسه شورا 
حضور نيافته و هيچ دفاعى به عمل نياورده اند و تاكنون اليحه اى هم از سوى آنان واصل نگرديد از اين رو دعواى 
خواهان وارد تلقى و مســتندا به مواد 198و519و522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق مدنى و ماده 
403 ق تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 20,000,000 ريال اصل خواسته و 1,320,000 
ريال هزينه دادرســى و 720,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوى و در خصوص خسارت تاخير تاديه باتوجه به 
اســتعالم به عمل آمده كه ميزان خسارت تاخير تاديه محاسبه شــده در اصل خواسته را 12,310,000 ريال اعالم 
نموده است لذا خسارت تاخير تاديه 7,690,000 ريال از تاريخ 97/9/22 تا هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير 
شــاخص اعالمى بانك مركزى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد .رأى صادره غيابى محســوب و ظرف بيســت روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و متعاقب آن ظرف بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومى 

حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونده:9609982073300081 دادنامه:9709972073300248 خواهان:ام البنين خشــانه ف  نوراله 
خوانده:رمضان بخشانى ف شعبان-مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى ام البنين خشانه ف نوراله 
به طرفيت رمضان بخشانى ف شعبان به خواسته مطالبه نفقه ايام زندگى مشترك از تارخى 95/7/1 تا زمان اجراى 
حكم و مطالبه نفقه فرزندان مشترك به نام هاى ابوالقضل متولد 84/2/5 و اميرحسين متولد 87/10/19 از تاريخ 
تقديم دادخواست به صورت مستمر با جلب نظر كارشناس با احتساب كليه خسارات دادرسى مقوم به سه ميليون 
و يكصدهزارريال باتوجه به محتويات پرونده و احراز علقه زوجيت فى مابين به داللت تصوير مصدق رونوشت سند 
نكاحيه شماره 5051 دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 29 نكا و نظر به استقرار  و حقوق و تكاليف متقابل زوجين با 
وقوع عقد نكاح و اين كه پرداخت نفقه زن در عقد نكاح دائم از وظايف شوهر و نيز پرداخت نفقه فرزندان برعهده 
پدر بوده و نام برده (خوانده)با وصف ابالغ و دعوت از طريق نشر آگهى در جلسه شورا حضور نيافته و دليل مثبت 
پرداخت نفقه همسر و فرزندان مشترك اقامه ننموده است لذا توجها به مفاد نظريه كارشناس رسمى دادگسترى 
كه پس از ابالغ به اصحاب دعوى مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع گرديده دعوى مطروحه خواهان را محمول بر 
صحت دانســته مستندا به مواد1106و1107و1111و1199و1206 ق مدنى و مواد 198و519 ق آ د م مصوب 
79 و ماده 47 ق حمايت از خانواده مصوب 91/12/1 حكم به محكوميت خوانده جمعا به پرداخت هشتادوهشــت 
ميليون و چهارصدوشــصت و هفت هزارريال بابت نفقه همســر و فرزندان مشترك تا تاريخ 97/3/15 و استمرار 
پرداخت نفقه زوجه ماهيانه چهارميليون ريال و فرزندان مشــترك  جمعــا ماهيانه چهارميليون ريال تا زمان اجراى 
حكم(دوميليون وسيصدهزارريال براى ابوالفضل و يك ميليون و هفتصدهنزارريال براى اميرحسين)و پرداخت يك 
ميليون و يكصدوهفتادوپنج هزاروهشتصدوسى و هفت ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى 
دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
پرونده:9609981987300073 دادنامه:9709971987300219 خواهان:محمدجواد آهنگر دارابى ف 
عبدالــه خوانده:مجيد تقوى طبرى ف عباس ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى محمدجــواد آهنگر دارابى به طرفيت 
مجيد تقوى طبرى به خواســته مطالبه وجه به مبلغ يكصدهفتادوســه ميليون به انضمام هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه با عنايت به اوراق پرونده و صدور يك فقره ســفته به شــماره سريال 981942-94/10/23 به مبلغ 
يكصدوهفتادوســه ميليون ريال تقديمى از ســوى خواهان كه داللت بر اســتقرار دين به ميزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقاى اصول و مستندات مذكور در يد مدعى كه داللت بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
در مطالبه وجه آن را دارد خوانده على رغم اخطاريه ابالغ در جلســه دادرســى حاضر نشــده و دليل و اليحه اى براى 
برائت ذمه خود در دعوى مطروحه ارائه ننموده لذا شورا به استناد مواد 198-519-522 ق آ د م دعوى خواهان 
را وارد و ثابت تشخيص داده رأى بر محكوميت خوانده به پرداخت يكصدوهفتادوسه ميليون ريال به انضمام هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى محسوب ظرف بيست رويز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا و پس از آن ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم 

عمومى مياندورود مى باشد.م/الف97/81
قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

دادنامه
پرونــده:9609982073400107 خواهان:غفار بهرامى ف رحمان با وكالت معصومه فدائى جويبارى ف باب 
اله خوانده:ابراهيم احمدى ف حســين ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى غفار بهرامــى ف رحمان با وكالت معصومه 
فدايى به طرفيت ابراهيم احمدى ف خادم حســين به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت 32,000,000 ريال 
به انضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه به استند يك فقره حواله به شــماره 50391-2575277-
95/4/15 به مبلغ فوق عهده موسسه مالى و اعتبارى عسكريه باتوجه به گواهى عدم پرداخت موسسه محال عليه 
و امضاى خوانده ذيل حواله و باتوجه به وجود اصل حواله مستند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرسى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارسال ننموده و دليلى 
بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه حواله ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده و شورا باتوجه به 
محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به مواد198و519 
ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت حكم به محكوميت خوانده به پردخت 32,000,000 ريال اصل 
خواسته و 545,000 ريال بابت هزينه دادسى و 1,152,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
گواهى عدم پرداخت 95/4/24 تا اجراى  كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در اين شورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

پيش نوسي آگهي فقدان سند مالكيت  خانم پريچهر شارخي اصالتاً و با تسليم استشهاديه گواهي شده بشماره 47050مورخ97/4/28 دفترخانه 149 تهران 
طي درخواست وارده بشماره 49012136 مورخ 97/5/1 با اعالم اينكه سند مالكيت كاداستري ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم قطعه 2 
تفكيكى بمساحت 125/13مترمربع كه مقدار 4/23 مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 3 تفكيكي بمساحت 11 مترمربع واقع در سمت 
شرق همكف و انباري مسكوني قطعه 5 تفكيكي بمساحت 10/65 مترمربع واقع در سمت غربي زيرزمين اول بشماره61382 فرعي از 3526 اصلي مفروز و 
مجزي شده از پالك 59594فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش3 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات ذيل ثبت شماره229342 صفحه146 دفتر 
امالك 1561 بنام خانم پريچهر شارخي ثبت و بشماره چاپي223790 صادر و تسليم گرديده است و ايشان ادعاي مفقودي سند مالكيت اخيرالذكر را بعلت 
جابجايي را نموده و تقاضاي  صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است. عليهذا در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت (اصالحي80/11/08) 
مراتب در يك نوبت و در يكي از جرايد آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند 
ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند 
بديهى است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات و تشريفات 

ادارى المثني سند مالكيت صادر و تسليم مالك خواهد شد. 
14938/م الف       كفيل واحد ثبتى حوزه ثبت ملك وليعصر تهران - مرضيه سلطان زاده 

پيش نوسي آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي عليرضا شارخي وكالتا و بموجب وكالتنامه هاي شماره 16959 مورخ84/12/9 دفترخانه 493 تهران و 28938 
مورخ 96/10/30 دفترخانه493 تهران و با تسليم استشهاديه گواهي شده بشماره 47052مورخ97/4/28 دفترخانه 149 تهران طي درخواست وارده 
بشماره 49012137 مورخ 97/5/1 با اعالم اينكه سند مالكيت كاداستري ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه پنجم قطعه 5 تفكيكي بمساحت 
125/13 مترمربع كه مقدار4/23 مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه يك تفكيكي بمساحت11 مترمربع واقع در سمت شمالشرقي 
همكف و انباري مسكوني قطعه 4 تفكيكي بمساحت 13/39 مترمربع واقع در سمت جنوبغربي زيرزمين اول بشماره 61385 فرعي از 3526 اصلي مفروز 
و مجزي شده از پالك59594 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش3 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات ذيل ثبت شماره229345 صفحه 155 
مالكيت  مفقودي سند  ادعاي  ايشان  وكيل  و  است  گرديده  تسليم  و  چاپي223783 صادر  بشماره  و  ثبت  حميدرضا شارخي  آقاي  بنام  امالك 1561  دفتر 
اخيرالذكر را بعلت جابجايي را نموده و تقاضاي  صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است. عليهذا در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
(اصالحي80/11/08) مراتب در يك نوبت و در يكي از جرايد آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايند بديهي است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد 

طبق مقررات و تشريفات ادارى المثني سند مالكيت صادر و تسليم مالك خواهد شد. 
14939/م الف       كفيل واحد ثبتى حوزه ثبت ملك وليعصر تهران – مرضيه سلطان زاده 

وكالتنامه شماره16959 مورخ 84/12/9  بموجب  و  وكالتا  آقاي عليرضا شارخي  و  اصالتاً  پريچهر شارخي  مالكيت  خانم  آگهي فقدان سند  پيش نوسي 
دفترخانه493 تهران و 28938 مورخ96/10/30 دفترخانه 493 تهران از طرف آقاي حميدرضا شارخي و خانم پروانه شاهرخي و با تسليم استشهاديه 
تهران طي درخواست وارده بشماره 49012141 مورخ 97/5/1  گواهي شده بشماره47051 و 47053و 47054 مورخ97/4/28 دفترخانه 149 
مقدار  كه  125/53مترمربع  بمساحت  تفكيكي  اول  قطعه  اول  طبقه  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  كاداستري  مالكيت  اسناد  اينكه  اعالم  با 
4/23 مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 3 تفكيكي بمساحت 11 مترمربع واقع در سمت جنوبي همكف كه مقدار 12 مترمربع 
اول  بمساحت 10/78 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقي زيرزمين  تفكيكي  انباري مسكوني قطعه سوم  بانضمام  و   از آن بصورت غيرمسقف است 
ساير  و  عرصه  از  قدرالسهم  با  تهران  بخش3  در  واقع  مذكور  اصلي  از  59594فرعي  از  مجزي شده  و  مفروز  اصلي   3526 از  فرعي  بشماره61381 
مشاعات ذيل ثبت شماره هاي229338 الي229341 صفحات134و137و 140و 143 دفتر امالك 1561 بنام حميدرضا شارخي نسبت به يك دانگ 
مشاع و مجيد شوكتي فر نسبت به سه دانگ مشاع و پريچهر شارخي نسبت به يك دانگ مشاع و پروانه شاهرخي نسبت به يك دانگ مشاع از ششدانگ 
با قيد اينكه منافع مادام الحيات يا حق فسخ متعلق به عليرضا شارخي مي باشد بشماره چاپي223784 الي223787 ثبت و صادر گرديده است و وكيل 
ايشان ادعاي مفقودي اسناد مالكيت بشماره هاي 223787و 223786و 223784 را بعلت جابجايي را نموده و تقاضاي  صدور المثني سند مالكيت پالك 
مذكور را نموده است. عليهذا در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت (اصالحي80/11/08) مراتب در يك نوبت و در يكي از جرايد آگهي ميشود تا 
چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين 
انقضا مهلت  نمايند بديهي است در صورت  اداره تسليم و رسيد دريافت  اين  به  يا سند معامله  مالكيت  ارائه اصل سند  اعتراض خود را ضمن  آگهي 
مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات و تشريفات اداري المثني سند مالكيت 

صادر و تسليم مالك خواهد شد. 
14940/م الف       اداره ثبت اسناد و امالك وليعصر (عج) تهران 

پيش نوسي آگهي فقدان سند مالكيت  آقاي عليرضا شارخي وكالتا و بموجب وكالتنامه شماره 16959 مورخ84/12/9 دفترخانه 493 تهران و 28938 مورخ 
96/10/30 دفترخانه493 تهران از طرف خانم پروانه شاهرخي و با تسليم استشهاديه گواهي شده بشماره 47055مورخ 97/4/28 دفترخانه 149 تهران 
طي درخواست وارده بشماره 49012136 مورخ 97/5/1 با اعالم اينكه سند مالكيت كاداستري ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم قطعه3 
تفكيكي بمساحت 125/33 مترمربع كه مقدار4/23 مترمربع آن بالكن است بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه دوم تفكيكي بمساحت11 مترمربع واقع در 
سمت شرقي همكف و انباري مسكوني قطعه يك تفكيكي بمساحت 20/57 مترمربع واقع در سمت شمالغربي زيرزمين اول بشماره 61383 فرعي از 3526 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك59594 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش3 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات ذيل ثبت شماره229343 
صفحه149 دفتر امالك 1561 بنام خانم پروانه شاهرخي ثبت و بشماره چاپي223789 صادر و تسليم گرديده است و وكيل ايشان ادعاي مفقودي سند 
مالكيت اخيرالذكر را بعلت جابجايي را نموده و تقاضاي  صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است. عليهذا در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
(اصالحي80/11/08) مراتب در يك نوبت و در يكي از جرايد آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود باشند ظرف مدت ده روز پس از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايند بديهي است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد 

طبق مقررات و تشريفات اداري المثني سند مالكيت صادر و تسليم مالك خواهد شد. 
14941/م الف      كفيل واحد ثبتى حوزه ثبت ملك وليعصر تهران – مرضيه  سلطان زاده 


