
11 سه شنبه  6 شهریور 1397  شماره 4825  آگهی

داديارى  نهم  پرونده كالسه 961047 شعبه  به موجب  متهم  احضار  آگهى   
دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 18 تهران (شهيد مطهرى) آقاى محمد فاتحى 
كيفرى  تعقيب  تحت  دلى  فاتحى شوره  مهدى  تهديد حسب شكايت  اتهام  به 
المكان بودن متهم طبق ماده 174 قانون آيين  مى باشد كه به علت مجهول 
مى  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  كيفرى  دادرسى 
شود تا نامبرده ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى، جهت تحقيق و دفاع 
از اتهام انتسابى به خود در اين داديارى حاضر شود در صورت عدم حضور 

اتخاذ تصميم خواهد شد .
دادسراى  نهم  شعبه  داديار  الف                  47693/م   
نيرى عليلوى  پوريا   – تهران   18 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

مجهول   – وچكانى  محمدحسين  حقيقى:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه   
المكان مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 7 روز، محل حضور: اتوبان تهران – قم، 
نرسيده به عوارضى، ضلع شمال شرقى حرم مطهر امام خمينى (ره)  - جنب 
بخشدارى آفتاب مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: اخذ توضيح با توجه 
به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر 

اقدام، در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد .
 47694/م الف                                 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب

 ابالغ وقت رسيدگى به متهم آقاى شهراد آريا آقاى شهراد آريا در پرونده 
واقع  شعبه  اين   960738 بايگانى   شماره  با   9409980500200238 كالسه 
فناخسرو، مجتمع قضايى عدالت  برادران  ميدان تجريش، خيابان  تهران،  در 
نداشتن  علت  به  باشند  مى  تعقيب  تحت  امانت  در  خيانت  در  تبانى  اتهام  به 
نشانى وفق ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مصوب 1392 يك نوبت با درج در يكى از جرايد كثيراالنتشار به 
نامبرده ابالغ مى گردد كه در تاريخ 97/7/25 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى 
در اين شعبه حاضر گردد  در غير اين صورت به طور غيابى موضوع اتهام 

وى رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد شد .
 47695/م الف          مدير دفتر شعبه 1054 دادگاه كيفرى دو تهران – محمودى

 ابالغ وقت رسيدگى به متهم آقاى اباصلت مجيدى شال آقاى اباصلت مجيدى 
 970404 بايگانى  شماره  با   9609980500400989 كالسه  پرونده  در  شال 
اين شعبه واقع در تهران، ميدان تجريش، خيابان برادران فناخسرو، مجتمع 
قضايى عدالت به اتهام تبانى در خيانت در امانت تحت تعقيب مى باشند به 
علت نداشتن نشانى وفق ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 يك نوبت با درج در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ مى گردد كه در تاريخ 97/7/28 ساعت 9 صبح 
جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر گردد  در غير اين صورت به طور غيابى 

موضوع اتهام وى رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد شد .
 47696/م الف          مدير دفتر شعبه 1054 دادگاه كيفرى دو تهران – محمودى

 متن آگهى بدين وسيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
فرزند  فرنگيس  اسد  محمد  آقاى  متهم  به  كيفرى  امور  در  انقالب  و  عمومى 
مجتبى مجهول المكان به اتهام ترك انفاق موضوع شكايت مريم غالمى تحت 
تعقيب قرار گرفته يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار يا محلى آگهى مى 
شود كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ درج جهت دفاع از اتهام انتسابى در شعبه 
دوازدهم داديارى دادسراى ناحيه چهارده تهران به شماره بايگانى 961343 
حاضر و در غير اين صورت اين شعبه وفق مقررات مطابق مواد مذكور همان 

قانون رسيدگى غيابى و اظهارنظر خواهد نمود .
داديارى  دوازدهم  شعبه  داديار  الف            47697/م   
محالتى) (شهيد   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى 

مهلت حضور, 20 روز نوع علت حضور, راى داورى به شما (قدرت اله رنجبر منصورآباد) 
ابالغ مى گردد چنانچه اعتراض داريد ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ اعتراض خود را 
كتبا به اين دادگاه اعالم نماييد) با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما 
اتخاذ تصميم  اينصورت مطابق مقررات  اقدام در غير  ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر 

خواهد شد.
 110,59012 رئيس شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

حسن   -2 عليرضا  فرزند  فر  زمانى  مرتضى   -1 آقايان  متهم  احضار  آگهى 
فرامرزى فرزند عزيز 3- خاور مقصودى فرزند ميرزا خان حسب محتويات 
پرونده كالسه 961643/96/102 در شعبه 102 دادگاه عمومى لواسانات نامبرده 
متهم به جعل و استفاده از سند مجعول، انتقال مال غير هستند كه به لحاظ 
مجهول المكان بودن متهم مراتب در اجراى ماده 115/180 قانون آيين دادرسى 
كيفرى با نشر يك نوبت آگهى در يكى از جرايد كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ مى 
گردد تا در مورخ 97/8/6 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر 
گردند  در صورت عدم حضور دادگاه غيابا“ رسيدگى و اتخاذ تصميم مى نمايد .
 47689/م الف                  مدير دفتر شعبه 102 دادگاه عمومى بخش لواسانات – اكبريان 

 متن آگهى آقاى احمد نبى پور دارانى شكواييه اى به طرفيت خانم معصومه 
اكبرى طاحونه داير بر تهديد تقديم داشته اند كه پس از سير مراحل قانونى 
جهت رسيدگى به شعبه 1086 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد مدرس 
حسين،  امام  خيابان  آب،  سازمان  خيابان  حكيميه،  تهران،  در  واقع  تهران 
مجتمع قضايى شهيد مدرس ارجاع و به كالسه 970119 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن براى روز 1397/7/14 ساعت 9/30 صبح تعيين شده است  به 
علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى 
كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانى كامل در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد .
شعبه  كيفرى  دادگاه  منشى  الف                     47690/م   
تهران مدرس  شهيد  قضايى  مجتمع   2 كيفرى  دادگاه   1086

متن آگهى شاكى ميالد زنديه پرى فرزند يوسف شكايتى به طرفيت متهم به 
هاى  ارائه چك  طريق  از  كالهبردارى  خواسته  به  عزيزى  ابراهيم  آقاى  نام 
رى  شهرستان  كهريزك  بخش  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  جعلى 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 104 دادگاه عمومى جزايى بخش كهريزك 
گرديده  ثبت   9609982295901868 كالسه  به  و  ارجاع  كهريزك  در  واقع 
كه وقت رسيدگى آن 1397/7/7 و ساعت 10:00 تعيين شده است  به علت 
مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد .
 104 شعبه  دفتر  مدير  الف                       47691/م   
نيازآذرى ياسر   – كهريزك  بخش  جزايى  عمومى  دادگاه  

ابالغيه مشخصات ابالغ شونده حقيقى: وحيد بيگدلى مهلت حضور از تاريخ 
قم، نرسيده به عوارضى، ضلع  ابالغ: 7 روز، محل حضور: اتوبان تهران – 
مهلت  آفتاب  بخشدارى  - جنب  (ره)   امام خمينى  شمال شرقى حرم مطهر 
حضور: 7 روز نوع علت حضور: اخذ توضيح با توجه به علت حضور مندرج 
اين  غير  در  اقدام،  مقرر  ابالغ مى گردد ظرف مهلت  به شما  ابالغيه  اين  در 

صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد .
 47692/م الف                                 شعبه 102 دادگاه كيفرى دو بخش آفتاب

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم ســعيد 
حدادى گلبرگ فرزند محمود

خواهــان خانم زهرا نوذرى آدرانى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى 
ســعيد حدادى گلبرگ به خواسته اثبات نســب مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شــماره پرونده كالسه 9709982611900521 شــعبه 4 دادگاه خانواده 
شهرســتان كرج (19خانواده سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 
ســاعت 12/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/13042
(منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان كرج (19 خانواده سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقايان ستار گراوندى ، على زنگيشه ايى ، عليرضا ميرزايى ، عبدالرضا كرمى
شاكى شركت توزيع نيروى برق استان كرمانشاه شكايتى عليه متهم آقايان ستار گراوندى ، على زنگيشه ايى، 
عليرضا ميرزايى ، عبدالرضا كرمى به اتهام انشعاب غيرمجاز مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9509988328700308 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/14 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم 
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/777
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به آقاى يوسف حيدريان فرزند اميرعلى كه در 
پرونده كالســه 970375 به اتهام ترك انفاق و ايراد صدمه بدنى عمدى نســبت به خانم نشمين اكبرى كرى زاغه 
تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1397/7/11 راس ساعت 09/00 صبح با در 
دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه 

غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/782
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 پرونده كالسه 9204001090000007/1
چــون از طــرف رفاه كارگران نســبت بازيابى به پالك 6 فرعــى از 115 اصلى واقع در زرشــكدار متعلق به 
محمد على بابا عليان و آقاى داود يزدانى و شركت توليدى زرين بافت دماوند در مقابل طلب سند رهنى بازداشت 
شده واخواهى گرديده لذا طبق ماده 102 آئين نامه اجرائى بقيد قرعه آقايان مهندس سيد امير جليل هاشمى و 
مهندس هومن عباس زاده و مهندس ابراهيم مهدوى نادرى بعنوان كارشناس تجديدنظر سه نفره انتخاب گرديده 
لذا مراتب بدينوســيله بشــما اعالم مى شود كه طبق مقررات كارشناس مذكور نســبت به ارزيابى اقدام خواهد 

نمود. م الف/5514/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند – قباد آزادى چگنى

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9200151 اجراى ثبت دماوند 
بدين وسيله به آقاى قدير امينى نژاد فرزند رمضان داراى شناسنامه شماره 25 صادره از دماوند به آدرس 
دماوند ، گيالوند ، اداره راهنمايى رانندگى ابالغ مى شود كه بانك رفاه كارگران شعبه كريمخان زند به استناد سند 
رهنى شــماره 6802 دفترخانه 611 شــهر تهران عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشريفات 
الزم پالك ثبتى 159 فرعى از ســنگ 119 اصلى واقع در قريه لمســار كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 550000000 ريال ارزيابى گرديده اســت كه برابر نامه مورخه 1397/04/10 مامور پســت شما به شرح 
متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك رفاه كارگران شعبه كريمخان زند مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد 
چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را كتباً به همراه 

مبلغ 3300000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5514/1
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند – قباد آزادى

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9200151 اجراى ثبت دماوند 
بدين وســيله به شــركت توليدى چهارفصل دماوند (با مسئوليت محدود) ثبت شده بشــماره 223443 با 
امضاى آقاى محمدعلى بابا عليان به آدرس تهران خيابان پيروزى خيابان نبرد خيابان شهيد داود آبادى پالك 208 
طبقه اول ابالغ مى شود كه بانك رفاه كارگران شعبه كريمخان زند به استناد سند رهنى شماره 6802 دفترخانه 
611 شــهر تهران عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشريفات الزم پالك ثبتى 159 فرعى از 
سنگ 119 اصلى واقع در قريه لمسار كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 550000000 ريال ارزيابى 
گرديده اســت كه برابر نامه مورخه 1397/04/10 مامور پســت شــما به شــرح متن شناخته نشده ايد و حسب 
تقاضاى بانك رفاه كارگران شــعبه كريمخان زند مراتب ارزيابى به شــما ابالغ مى گــردد چنانچه به قيمت ارزيابى 
اعتــراض داريد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را كتبــاً به همراه مبلغ 3300000 ريال 

دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5514/3
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند – قباد آزادى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ذبيح اله گودرزى به شماره شناسنامه يك شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شــماره كالســه 1952/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان محترم اطيابى به 
شماره شناسنامه 2 در تاريخ 1396/9/30 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- ذبيح اله گودرزى 
فرزند مســلم ش ش يك متولد 1343 صادره از كردر دماوند پســر متوفى 2- عبداله گودرزى فرزند مسلم ش 
ش 4 متولد 1334 صادره از كردر دماوند پسر متوفى 3- امراله گودرزى فرزند مسلم ش ش 17 متولد 1338 
صادره از كردر دماوند پسر متوفى 4- پرى گودرزى فرزند مسلم ش ش 4 متولد 1340 صادره از كردر دماوند 
دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در 

غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5515 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان عصمت بهشــتى دادخواســتى به خواســته طالق بــه طرفيت اكبر حشــمتى باقله به 
دادگسترى كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه حقوقى به كالسه 97/39 ثبت از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مراتــب بــه نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر جهت ابالغ نظريه كارشناســى ظف مدت يك هفته در دادگاه 
حاضر شوند ضمنا نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده و در صورت عدم حضور دادگاه 

تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم على محبى مبصر فرزند بخشعلى
خواهان: شركت آرد ممتاز دادخواستى به طرفيت خوانده على محبى مبصر به خواسته مطالبه وجه چك مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988157900239 شعبه 129 شوراى حل اختالف مجتمع 
امام حســن مجتبى (ع) شــهر همدان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/28 ساعت 10/00تعيين 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 مى گردد 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. 
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 129 شوراى حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبى (ع) شهر همدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا زمانى فرزند اسماعيل
خواهان: شركت آرد ممتاز دادخواستى به طرفيت خوانده محمدرضا زمانى به خواسته مطالبه وجه چك مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988157900241 شعبه 129 شوراى حل اختالف مجتمع 
امام حســن مجتبى (ع) شهر همدان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/28 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 مى گردد 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. 
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 129 شوراى حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبى (ع) شهر همدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / جابر مسلمى فرزند اصغر
خواهان: شركت آرد ممتاز دادخواستى به طرفيت خوانده جابر مسلمى به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988157900240 شعبه 129 شوراى حل اختالف مجتمع 
امام حســن مجتبى (ع) شهر همدان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/28 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 مى گردد 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. 
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 129 شوراى حل اختالف مجتمع امام حسن مجتبى (ع) شهر همدان

متن اگهى
بدينوســيله آقاى سجاد باللى كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه خواهان شركت آرد ممتاز 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بطرفيت شما تقديم كه به كالســه 97-970378-115ح ثبت و براى روز 
يكشــنبه 97/7/8 ساعت 11 وقت رســيدگى تعيين گرديده لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان در اجراى مقررات 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى وانقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار / 
محلى درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى جهت دريافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به شــعبه 115 واقع در همدان ميدان بيمه كوچه مشــكى مراجعه و در روز و ساعت مقرره فوق در جلسه 
رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر خواهد نمود و 

چنانچه من بعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن 10 روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه 115 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

متن اگهى
بدينوســيله آقاى ســيد ايوب شــيرى كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه خواهان شــركت 
آرد ممتاز دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بطرفيت شما تقديم كه به كالســه 97-970375-115ح ثبت و 
براى روز يكشــنبه 97/7/8 ســاعت 10/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده لذا مراتب جهت تقاضاى خواهان در 
اجراى مقررات ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى وانقالب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار / محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 115 واقع در همدان ميدان بيمه كوچه مشكى مراجعه و در روز و ساعت مقرره 
فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر 

خواهد نمود و چنانچه من بعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن 10 روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه 115 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

متن اگهى
بدينوســيله خانم زيبا بيات كه فعال مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد كه خواهان شــركت آرد ممتاز 
دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه بطرفيت شما تقديم كه به كالســه 97-374152-115ح ثبت و براى روز 
يكشــنبه 97/7/8 ســاعت 11/30 وقت رســيدگى تعيين گرديده لــذا مراتب جهت تقاضاى خواهــان در اجراى 
مقــررات مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى دادگاه هاى عمومى وانقــالب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار / محلى همدان درج مى گردد خوانده مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم به شعبه 115 واقع در همدان ميدان بيمه كوچه مشكى مراجعه و در روز و ساعت مقرره 
فوق در جلسه رسيدگى حاضر و هرگونه دفاعى دارد به عمل آورد واال شورا غياباً رسيدگى و تصميم مقتضى صادر 

خواهد نمود و چنانچه من بعد آگهى الزم شود يك نوبت و مدت آن 10 روز خواهد بود.
مسئول دفتر شعبه 115 شوراى حل اختالف شهرستان همدان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت امين حق گو فرزند قاسمعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300415 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
قاســمعلى حقگــو در اقامتگاه دائمى خود مــورخ 1397/4/24 بدرود حيات گفته و ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- اميد حقگو فرزند قاسمعلى به ش ش 147 فرزند 2- امان اهللا حقگو فرزند قاسمعلى به ش 
ش 14 فرزند 3- امين حقگو فرزند قاســمعلى به ش ش 20 فرزند 4- هاجر حقگو فرزند قاســمعلى به ش ش 
4220301437 فرزند 5- كبرى حقگو فرزند قاسمعلى به ش ش 662 فرزند 6- صغرى حقگو فرزند قاسمعلى 
به ش ش 1126 فرزند 7- فاطمه حقگو فرزند فراشعلى به ش ش 259 همسر ، 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.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760326005000245- مــورخ 1397/5/13 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك نهاوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى شيروده خزايى فرزند كرمعلى بشماره شناسنامه 751 و به شماره ملى 3960627203 
صادره از نهاوند در ششدانگ يكقطعه باغ به مساحت 60997/17 مترمربع قسمتى از پالك – فرعى از 40 اصى 
بخش 3 ثبت نهاوند واقع در روستاى وسج اراضى مابين قشالق ولى اهللا و روستاى وسج جنب جاده روستايى حقوق 
ارتفاقى ندارد خريدارى از مالك رسمى كرمعلى خزايى تصرفات مالكانه متقاضى نسبت به مورد تقاضا محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1397/5/22 - تاريخ انتشار نوبت دوم: سه 

شنبه 1397/6/6- م الف/194
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نهاوند

آگهى مفقودى
ســند كمپانى و ســند مالكيت "برگ ســبز" خودروى ســوارى سيســتم پرايد تيپ جى ال 
ايكس آى مدل 1386 به رنگ ســفيد-روغنى به شــماره موتور 2004036 و شــماره شاسى 
S 1412286126343 به شــماره پالك 69-776 ن62 متعلق بــه خديجه فرد دوجى فرزند 
بهرام محمد به شــماره ملى 5319989490 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ســاقط مى باشد. 

گنبد

برگ سبز ســوارى آريان 206 مدل 90 رنگ مشكى متاليك ش موتور15090001610 
شاســى NAAP41FD5BJ316360 پــالك 72-624د75 مفقود گرديــده و فاقد اعتبار مى 

باشد.سارى

ســند كمپانــى هونــدا 150cc رنــگ مشــكى ش موتــور 225463 شاســى 9541166 
پالك66298-588 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

آقاى غالمرضا فرسويان متولد 1339 ش ش 16321 آمل دابودشت روستاى ديوكال(قائميه)
شــماره ملى 2140163125 بابت مخدوش سند مالكيت ماشين سمند ال ايكس رنگ سفيد 
مدل 1391 شــماره پالك ايــران82-346د65 شاســى NAAC91CC8CF8192574 ش 

موتور12491043246 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى 

ســند كمپانى پــژو 405 مدل 1382 پــالك72-967و13 ش موتــور22568219032 
شاسى 0082018530 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت 

ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

بــرگ ســبز ســوارى صبــا GTXIپرايد مــدل 88 رنــگ نوك مــدادى متاليــك ش موتور 
2785459 شاســى S1412288202546 پــالك 72-154ن43 مفقــود گرديده و از اعتبار 

ساقط مى باشد.سارى

آگهى تسليم سند مالكيت مورث  
آقــاى عبدالحكيم افق عطا فرزند قره قوچى؛ آقاى احمد مــرادى فرزند باى محمد با ارائه 
وكالتنامــه 31784- 1393/09/10 دفترخانــه 117 گنبــد و بموجــب درخواســت به وارده 
7611-1396/04/14 به پيوســت گواهى حصر وراثت 87/307 – 1387/02/30 شــعبه 
اول دادگاه حقوقى گنبد اعالم نموده كه اصل سند مالكيت آقاى قره قوچى اقا افق عطا (مورث) 
به پالك ثبتى فرعى 33/1833-اصلى واقع در بخش 14 حوزه ثبتى گنبد در يد شما مى باشد 
و  با ارســال اخطاريه شــماره 3008 مورخه 1396/04/19 اين اداره اخذ ســند مالكيت نيز 
ميســر نشــده اســت، لذا برابر تبصره 3 ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك مرتبه در 
روزنامه كثيراالنتشــار آگهى و اعالم ميگردد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز نسبت به 

تسليم اصل سند اقدام، در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.م–الف: 8358
رضا سارانى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و ادخواســت و ضمائم به اقاى على اكبر بالســت فرزند مراد على و 
خانم زهرا فرجى فرزند على

خواهان خانم فاطمه باقرى دادخواســتى بطرفيت خواندگان اقاى على اكبر بالســت و خانم 
زهرا فرجى به خواســته حضانت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و و به شــماره پرونده كالســه 
9709982988400715 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارستان ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/18 ســاعت 09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا خوانده ظــرف يك ماه پس 
از تاريــخ انتشــار آگهــى به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر گردد. 

م الف/1206
ميترا طوفانى – مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

حصروراثت
نظر به اينكه خانم عاطفه بهمن آبادى داراى شناسنامه شماره 2118 به شرح دادخواست 
به كالسه 1/97/414 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان زهرا خيرآبادى به شناسنامه 2 در تاريخ 96/9/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-عاطفه بهمن آبادى فرزندموسى 
ش ش2118 متولد63/6/25 سبزوار فرزند2-آرزو بهمن آبادى فرزندموسى ش ش8532 
متولد65/6/22 ســبزوار فرزند3-حســين بهمن آبادى فرزندموسى ش ش0780031271 
متولد68/4/7 سبزوار فرزند4- على خيرآبادى فرزندمحمود ش ش1480 متولد59/1/10 
ســبزوار فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به 
اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضــى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
پرونــده:9609982073400064 دادنامه:9709972073400147 خواهان:غضبان 
الفتى ف حسين خوانده:مجيد شهبازى سوركى ((رأى قاضى شورا)):دررخصوص دعواى غضبان 
الفتى ف حســين به طرفيت مجيد شــهبازى سوركى به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت 
30,000,000 ريال به موجب فيش پرداخت به انضمام هزينه دادرســى و خســارت تاخير در 
تاديه اســت مطابق محتويات پرونده خواهان ضمانت خوانده در اخذ وام نزد بانك انصار نمود 
ليكن به علت عدم پرداخت اقســاط در سررسيد از حساب ضامن كسر گرديد خوانده على رغم 
ابالغ وقت رســيدگى ازطريق نشــر آگهى حاضر نگرديد و دفاعى راجع به مســتندات پرونده و 
ادعــاى خواهــان ارائه ننمود با اســتعالم از بانك انصار به موجب پاســخ مورخ 97/3/9 صحت 
اظهــارات خواهان محرز گرديــده و باتوجه به محتويات پرونده و اســتحقاق ضامن در رجوع به 
مضمون عنه پس از پرداخت دين دعواى مطروحه وارد تشخيص و مستندا به مواد 402و403 
ق تجــارت و 709و1257 ق مدنــى و 198-519-522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت 30,000,000 ريال اصل خواســته و550,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
در تاديــه از تاريــخ اقامه دعوات 96/10/27 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص 
ســاالنه اعالمى توســط بانك مركــزى در حق خواهان صادر مى گردد .رأى صــادره غيابى و ظرف 
بيســت روز از ابــالغ قابل واخواهى در اين مرجع و بيســت روز پــس از آن قابل اعتراض در 
دادگاه عمومى حقوقى ســارى اســت و در خصوص تامين خواسته باتوجه به اين كه صدور قرار 
تامين خواســته منــوط به پرداخت خســارت احتمالى ظرف 10 روز به مبلــغ 3,000,000 ريال 
گرديد و با ابالغ به خواهان در مهلت مقرر نســبت به توديع خســارت احتمالى اقدامى به عمل 
نيامــد لذا به اســتناد مواد 108و115 ق آ د م قرار رد تامين خواســته صــادر مى گردد.رأى 

صادره قطعى است.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

حصروراثت
نظر به اينكه خانم غنچه كريم آبادى داراى شناسنامه شماره 634 به شرح دادخواست به 
كالســه 10/97/365 از اين شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان فاطمه براتى به شناسنامه 612 در تاريخ 1390/11/9 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-على كريم آبادى فرزند 
محمدحســين ش ش715 متولد1338 همســر2-زهرا كريم آبــادى فرزندعلى ش ش1078 
متــول1357 فرزند3-معصومه كريم آبادى فرزندعلــى ش ش1 متولد1358 فرزند4-جعفر 
كريــم آبــادى فرزندعلى ش ش58982 متولــد1361 فرزند5-اكرم كريــم آبادى فرزندعلى 
ش ش517 متولــد1363 فرزند6-جــالل كريــم آبــادى فرزندعلــى ش ش0780006747 
متولــد1368 فرزند7-اعظــم كريم آبــادى فرزندعلــى ش ش0022297261 متولد1375 
فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد 
ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر 

خواهد شد.
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى حصر وراثت
خانم هاجر صابرى نيا ف على نقى به شــرح درخواســتى كه به شماره 970245 اين شعبه 
ثبــت گرديده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان 
مرتضى دباغى ســوركى ف محمد  ش 119 صادره ســارى در تاريخ 97/5/14 در شهرســتان 
مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-هاجر صابرى 
نيا ف على نقى ش ش205 همسر متوفى2-فاطمه صغرى مشعوفى سوركى ف على اكبر ش م 
2092473931 مادرمتوفى3-مبينــا ش م 2080975671   4-رضا ش م 2080837656 
هردو دباغى ســوركى ف مرتضى –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 باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف97/84
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد ســنچولى ف غالم به شرح درخواســتى كه به شماره 970294 اين شعبه ثبت 
گرديــده درخواســت صدور گواهى انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان غالم 
ســنچولى ف محمد ش ش 2 صادره ســارى در تاريخ 97/5/2 در شهرستان مياندورود  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-فاطمه ســنچولى ف على ش ش 
451 همســر متوفى2-كلثــوم ســرگزى ف  اصغــر ش ش 40 مــادر متوفى3-جعفر ش ش 8   
4-زهــرا ش ش 799   5-احمــد ش ش 5   6-نورعلى ش م 2092584588   7-محمدعلى 
ش ش 3864   8-كبــرى ش ش 35   9-عاطفــه ش ش 413   10-رضــا ش ش 85 همگــى 
ســنچولى ف غــالم –فرزنــدان متوفى والغير، اينك شــورا پــس از انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف97/83
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه سوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده: 3/98/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه شــماره 97/4/31-387 
خواهان:ازبرعلى جعفرى ف عباســعلى بــا وكالت محمدتقى محمــدى خوانده:مرتضى ميرزازاده 
خواســته:مطالبه خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه سوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شده، به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت 
رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت 
خوانده براســاس دادنامه شــماره 387-97/4/31  صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده 
محكوم اســت به پرداخت دويســت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير و تاديــه از تاريخ 96/5/30 لغايت 

اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-عسگريان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه سوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده: 3/97/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه شــماره 97/4/30-386 
خواهان:ازبرعلى جعفرى ف عباســعلى با وكالت محمدتقى محمدى خوانده:مرتضى ميرزازاده ف 
كريم خواسته:مطالبه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت 
رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت 
خوانده براســاس دادنامه شــماره 386-97/4/30  صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده 
محكوم اســت به پرداخت دويســت ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 96/6/6 لغايت اجراى 

حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-عسگريان

آگهى احضار متهم 
آقاى سعيد جهان تيغ ف حسين در پرونده شماره 2/970391د اين شعبه به اتهام ايراد 
صدمــه بدنى غيرعمدى ناشــى از بى احتياطيد ر امر رانندگى تحــت تعقيب قرار داريد به اين 
وســيله براساس ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به شما ابالغ مى گردد ظرف يك ماه از 
تاريخ نشــر آگهى در اين شعبه حاضر شــويد در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت مقرر به 

موضوع رسيدگى و اظهار نظر مى گردد.م/الف
داديارشعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب تنكابن-حامد سهيلى فر

آگهى ابالغ مالحظه نظريه كارشناسى
ش بايگانى شــعبه:960040 خانم فاطمه رزقى افراپلى دادخواســتى به خواسته مطالبه 
نفقه به طرفيت كريم رســولى ف رحيم تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه ثبت شــده 
چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق آ د م مرتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيرالالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ظرف 
مدت هفت(7)روز در شــعبه ســوم شــوراى حل اختالف ســارى جهت رؤيت نظريه كارشناسى 
و اظهار نظر نفيا يا اثباتا حضور به هم رســاند واالّ اين شــورا رســيدگى و اقدام قانونى معمول 

خواهد داشت.م/الف
شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگانى شعبه:962043 اجراى مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه 
اجرايى نسبت به فروش دودانگ محكوم متعلق به محكوم عليه از شش دانگ پالك ثبتى 314 
فرعى از 4865 اصلى بخش 2 غرب بابل به مساحت 430/30مترمربع متعلق به محكوم عليه 
على اكبر وردى در حق موســى ميرزاده در روز ســه شــنبه 97/7/3 ساعت 10 صبح از طريق 
مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشــناس ارزش دودانگ ملك فوق به نشانى 
بابل بين ميدان بســيج و ميدان اول حمزه كال روبه روى پارك نوشــيروانى خيابان شــفيع زاده 
كوچه عمرانى ســمت غرب كوچه ملك دونبش را 1,800,000,000  ريال تعيين نموده اســت.
مزايده از همين قيمت  پايه شــروع شــده و به باالترين مبلغ پيشــنهادى فروخته خواهد شد . 
برنــده مزايــده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانــده را بايدظرف يك ماه پس از مزايده 
پرداخت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شــده در حق دولت ضبط خواهد شــد.ضمنا 

هرگونه هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

دادنامه
پرونــده:9609982074300010 خواهان:عباس بهانى ف محمد با وكالت محبوبه كابلى 
چلمرودى ف غالمعلى خواندگان:1-داود دادى نيا 2-ســعيد رحمانى ((رأى شورا)):درخصوص 
دادخواســت عباس بهانى ف محمد با وكالت محبوبه كابلى چلمــرودى ف غالمعلى به طرفيت1-
داود دادى نيا2-ســعيد رحمانى به خواســته مطالبه تضامنــى هفتادوچهارميليون ريال معادل 
هفــت ميليــون و چهارصدهزارتومــان جه نقد با خســارات قانونى كه خوانــدگان با وصف ابالغ 
قانونى در جلســه شــورا حاضر نشــده و دفاع يا ايرادى در شــكل و ماهيت دعوى ننمودند از 
اين جهت بنا به دادخواست مستندات شامل چك شماره 901/10537439-95/5/5 پست 
بانك ايران عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ در جلســه شــورا دادخواهى مســلم اســت با 
اســتناد مــواد 249و310و313 ق صدور چك و مــواد 198و519 ق آ د م خواندگان را ملزم 
مى نمايد تا مبلغ مذكور را بابت اصل خواســته به انضمام 995,000 ريال هزينه دادرســى و 
خســارت تاخير برمبناى خواســته از زمان سررســيد تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق 
تعرفــه قانونــى بــه نفع خواهان بپــردازد رأى صادره غيابــى و ظرف بيســت روز از ابالغ قابل 
واخواهــى در همين شــعبه و پس از انقضاى آن ظرف بيســت روز قابــل تجديدنظر در محاكم 

عمومى سارى است.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرى سارى-راعى

                                                                         
دادنامه

پرونده:9609982073300144 دادنامــه:9709972073300258 خواهان:مجتبى 
باقريــان ف نقــى خواندگان:1-محمدرضا حســين زاده ف باقر 2-بهروز شــرى چيان ف قربان 
((رأى قاضى شــورا)): 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 شــماره 26849-96/8/22 عهده بانك شــهر شعبه وليعصر با 
احتســاب هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه 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 جلســه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده اند بدين لحاظ ادعا 
و مستندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در 
يد خواهان و با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص 
مســتندا بــه مواد 310-313 ق تجــارت و تبصره الحاقــى به ماده 2 قانون صــدور چكو مواد 
198-519-522 ق آ د م مصــوب 79 حكمب محكوميت خوانده به پرداخت بيســت و شــش 
ميليون و پانصدهزارريال اصل خواســته و پرداخت يك ميليون و چهارصدوهفتادوشش هزار 
و دويســت و پنجاه ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 96/8/22 تا اجراى 
حكم براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاســبه خواهدشددر 
حــق خواهان صادر و اعــالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ 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
عابديــن  ف  كفشگركياســرى  خواهان:نجمــه  پرونــده:9709982074000114 
خوانده:صغرى اصغرى ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى نجمه كفشــگر كياســرى ف عابدين به 
طرفيت صغرى اصغرى ف حســين به خواســته مطالبه 180000000 ريال و خسارت دادرسى 
و تاخير تاديه به اســتناد 4 فقره ســفته به شــماره هــاى 095028-020130-512347-
216719 باتوجه به ابالغ قانونى به خوانده و امتناع ايشان از دفاع در مورد دعوى و مستندات 
ابالغــى اين امر محمول بر اقرار ضمنى به ذى حقى خواهان و اصالت مســتند بوده و باتوجه به 
اين كه عرفا اسناد مذكور در مقام اشتغال ذمه خوانده صادر وايجاد حق مطالبه به ميزان وجه 
مندرج براى دارنده نمود و بقاى ســند در يد شــخص حكايت از استمرار منشاء صدور دارد لذا 
دعوى وارد تشــخيص به موجب مواد 249-252-31—313 ق تجارت و 522و198و519 ق 
آ د م حكم به الزام خوانده به پرداخت 180000000 رايل اصل خواسته و 2455000 ريال 
هزينه دادرســى هم چنين خســارت تاخير تاديه از 97/3/1 تا يوم االدا برايه شاخص ساالنه 
اعالمى بانك مركزى كه در اجرا محاســبه مى گردد  .رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز از ابالغ 
قابل  واخواهى در اين شــورا سپس قابل اعتراض در محاكم عمومى حقوقى سارى ظرف مهلت 

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

دادنامه
پرونده:5/94/524 دادنامه:607-94/7/17 خواهان:سيد كاظم نوربخش آهنگركاليى 
ف عبداله خوانده:على اصغر كريمى ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى سيد كاظم نوربخش 
آهنگركاليــى ف عبدالــه بــه طرفيت على اصغر كريمى به خواســته مطاله وجــه جمعا مبلغ چهل 
و چهارميليون ريال موضوع چهارفقره به شــماره هــاى 311286-91/10/31 و 311289-
91/9/30 و 311287-91/7/30 و 311288-91/8/30 عهــده بانك ســپه شــعبه قائم 
شــهر با احتســاب كليه خســارات قانون و خســارت تاخير تاديه باتوجه به محتويــات پرونده و 
مالحظــه تصوير مصدق چك هاى موصوف و گواهينامه هــاى عدم پرداخت صادره و نظر به اين 
كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى نيز از سوى وى ثبت و 
واصل نگرديد بدين لحاظ ادعا و مستند ابرازى خواهان مصون از تعرض مانده لذا با استصحاب 
بقاى دين دعوى خواهان وارد و اشتال ذمه خوانده ثابت تشخيص مستندا به مواد 310و313 
ق تجــارت و تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور چــك و مواد 198-519-522 ق آ د م مصوب 
79 حكــم به محكوميت خوانده به پرداخت چهل و چهارميليون ريال اصل خواســته و پرداخت 
دويســت و چهل و پنج هزارريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
ها تا زمان اجراى حكم براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. رأى صادره غيابى و ظرف بيســت 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 5 شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
پرونده:12/94/23 دادنامه:113-94/3/24 خواهان:بانك قرض الحســنه رسالت به 
مديرعاملى محمدحســين حســين زاده با نماينده حقوقى مصطفى جانبازى خوانده:احمد يونسى 
جديد االســالم ف رجبعلى ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى بانك قرض الحسنه رسالت با 
مديرعاملى محمدحســين حسين زاده به طرفيت احمد يونسى  جديداالسالم به خواسته مطالبه 
مبلغ 50,000,000 ريال وجه چك شماره 9029629258-93/12/9 عهده بانك ملى ايران 
باتوجه به محتويات پرونده و مفاد دادخواست و مدارك استنادى و دفاعيات ناموجه خوانده در 
برائت از ذمه خود دعوى خواهان وارد اشتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص و به استناد مادتين 
198-519-522 ق آ د م و 310و313 ق تجــارت نــام بــرده را به پرداخــت 50,000,000 
ريال اصل خواســته و خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجرا با 
رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بست روز از ابالغ قابل اعتراض در شورا و 

متعاقبا بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرپذير است.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-سيد حسين باقرى

اجراييه
ش پ :12/96/687 محكوم له: حســين عباســيان ف على اكبر محكــوم عليه:رضا نظرى 
نيازقلى ف على-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 881-96/12/26 شــعبه 12 شــوراى 
حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 34,000,000 ريال 
اصل خواســته و 570,000 ريال هزينه دادرســى و هزينه نشــر آگهى وفق تعرفه و خســارت 
تاخير تاديه از 96/4/3 تا اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى 
طبق تعرفه پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم 
عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
يــا ترتيبى بــراى 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 شــد.م/

الف
     قاضى شورا حل اختالف شعبه 12 سارى-يزدان پناه

اجراييه
ش پ :12/94/13 محكوم له: بانك قرض الحســنه رسالت با نمايندگى مصطفى جانبازى 
محكوم عليه:احمد يونسى جديداالسالم ف رجبعلى به موجب رأى 351-94/8/12 شعبه 12 
شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 50,000,000 
ريال اصل خواســته و خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه از 92/12/9 تا  اجرا در حق  
خواهان،نيم عشــردولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.هزينه دادرسى 325,000 
ريال.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شورا حل اختالف شعبه 12 سارى-يزدان پناه

اجراييه
ش پ :12/96/650 محكوم له: حســين عباسيان ف على اكبر محكوم عليه:مهدى بابايى 
اســمعيل آقامحلــه ف محمدعلى-مجهــول المكان به موجــب رأى شــماره 96/12/26-879 
شــعبه 12 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
10,875,000 ريال اصل خواســته و 280,940ريال هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى وفق 
تعرفه و خســارت تاخير تاديه از 95/12/29 تا اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشــر 
دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين بــرگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن 
را بــه 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
قاضى شورا حل اختالف شعبه 12 سارى-يزدان پناه

اجراييه
ش پ :12/96/888 محكوم له: ســيد على موســوى ف ســيد اســداله بــا وكالت بهرام 
پاشــا محكوم عليه:خديجه يوســفى علمدارمحلــى –مجهول المكان به موجب رأى شــماره 60-

97/2/18 شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت 153,000,000 ريال اصل خواسته و 2,020,000 ريال هزينه دادرسى 4,872,000 
ريال حق الوكاله وكيل و هزينه نشــر آگهى به مبلغ 250,000 ريال و خســارت تاخير تاديه از 
95/12/23 تا اجراى كامل حكم در حق خواهان و نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه 
پرداخت گردد.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد 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 شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     قاضى شورا حل اختالف شعبه 12 سارى-يزدان پناه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 
1392 به آقاى مهدى نبيد دائر بر توهين و مزاحمت متهم پرونده كالسه 950623 تحت تعقيب 
اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/7/21 راس 
ســاعت 9 صبح با در دست داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى 

نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/751
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

اجراييه
ش پ :15/1427/96 محكــوم له: بانك مهر اقتصاد بــا وكالت مهدى پهلوان نژاد طبرى 
به نشــانى بابل خيابان طالقانى پاساژ قلى تبار طبقه دوم محكوم عليهم:1-رمضانعلى بقايى2-
جــواد كاظمى3-جــواد فتحى4-حســن نادرپــور همگى مجهول المــكان به موجب راى شــماره 
15/1427/96  تاريخ 1760-96/12/21 شــعبه 15 شــوراى حــل اختالف بابل كه قطعيت 
يافتــه محكــوم عليهم متضامنا محكوم اند بــه پرداخت 150,000,000 ريال اصل خواســته و 
1,960,000 ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير و تاديه از زمان سررسيد 1390/8/19-
9672780 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له .رأى صادر شده غيابى است.به استناد ماده 
19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصــادى – اجتماعى – فرهنگى 
محكــوم عليه مكلف اســت پــس از ابالغ اين اخطار اجرايــى ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع 
اجــرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين 
صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل


