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مفقودى
ســند كمپانــى ســوارى پرايــد مــدل 1382 رنگ ســفيد شــيرى روغنــى پــالك 72-482س16 موتور 

00530213 شاسى S1412282985836 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبز خودرو چيرمن سى ام 500 ام مدل 1387 پالك 72-341و19 موتور 16294412026398 
شاسى 6100303 به نام يداهللا اخوان مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شركت سهامى بيمه آسيا با وكالت هاجر نورى گلجاهى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى 
احمد طالبيان دارابى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 4/95/669 ثبت شــده، 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 شــعبه 4 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
ســه شــنبه 96/4/13 ساعت 9 در شــعبه 4 شوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رســانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:17/95/533 دادنامه:47-96/2/13 خواهان: جابر روحى فر فرزند ســهراب با وكالت عليرضا 
محســنى خواندگان:ناصر آقاطاهر ف عبدالحميد2-حسين آريس(حسين اريس) ف زين العابدين هردو مجهول 
المكان رأى قاضى شــورا:در اين پرونده جابر روحى فر فرزند ســهراب باو كالت عليرضا محسنى دادخواستى به 
خواســته اثبات وقوع بيع(تنفيذ فروشــنامه هاى عادى مورخ 94/2/29 خوانــدگان و 94/3/17 خوانده دوم 
و(مــوكل) و الزام به تنظيم ســند خودرو و انتقال ســند رســمى يك دســتگاه اتومبيل پژوپــارس مدل 1388 
موضوع فروشــنامه ها با احتســاب كليه خســارات دادرســى وحق الوكاله به طرفيت آقايان1-ناصر آقاطاهر ف 
عبدالحميد2-حسين آريس(حسين اريس) ف زين العابدين تقديم ننموده و در متن دادخواست از سوى وكيل 
خواهان چنين توضيح داده شد1-به داللت يك برگ فروشنامه عادى مورخ 94/2/29 خوانده رديف يك ، يك 
دســتگاه اتومبيل پژوپارس مدل 1388 به شماره انتظامى 88-186ط88 را به خوانده رديف دوم مى فروشد 
سند رسمى به نام خوانده رديف اول است در فروشنامه ايشان قيد شد كل ثمن معامله نقدا پرداخت شد2-
كليه مدارك اعم از بنچاق سند،ســوييچ دوم-بيمه نامه و كارت ماشين(شناســايى)پس از وقوع عقد بيع توسط 
خوانده رديف اول به دوم انتقال داده شد و تحويل ايشان گرديد3-پس از آن كه خوانده رديف 2 اتومبيل را 
به حيطه تصرف خويش در آورد و در يك معامله ديگر به بيع حسب تصوير فروشنامه 17 خرداد 1394 تمامت 
شــش دانــگ آن را به موكل آقاى جابر روحى فــر انتقال داد و ثمن معامله 250 ميليون ريال محاســبه و نهايتا 
پرداخت شد4-از آثار عقد بيع انتقال سند مورد معامله است در اين مقوله فروشندگان تكليف دارند سند را 
به نام موكل بزنند يا انتقال دهند كه فروشنده فعال معلوم نيست كيست و چه تصميمى دارد.فروشنده اول نيز 
بــا بهانــه هاى واهى امروز و فردا مى نمايد لذا تقاضاى صدورحكم را دارم خوانده رديف دوم با وصف دعوت از 
طريق نشر آگهى در جلسه شورا حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده و تاكنون اليحه اى هم از سوى مشاراليه 
واصل نگرديد لكن خوانده رديف اول در جلسات شورا حاضر شده كه عمده دفاع ايشان اين بود كه فروشنامه 
تنظيمى فى مابين اين جانب با آقاى اريس مربوطه به خودروى نيســان بوده كه ســه روز قبل از متوارى شــدن 
آقاى اريس در جلوى مغازه بنده نوشــته و امضاء شــد و در اين خصوص شاهد دارم و درخصوص پرداخت ثمن 
معامله اعالم داشــت معامله اى انجام نشــد كه پولى رد و بدل شــود و حتى در ادامه به جعلى بودن فروشــنامه 
نيز اشــاره نمود در ادامه و مطابق صفحه 35 پرونده يكى از شــهود در خصوص اين كه آقاى ناصر آقاطاهر قبل 
از فــروش ماشــين از طريق آقاى اريس به روحى فر چندين مرتبه در نمايشــگاه حضــور يافت و آيا علم واطالع 
داشــت كه اريس ماشــين را به روحى فر مى  خواهد بفروشــد آيا اعتراض كرد يا خير در آن زمان قبول نموده 
بود كه معامله بين او و اريس انجام شــده بود؟ پاســخ داد بله ايشــان اطالع كامل داشتند و هيچ گونه اعتراض 
درخصــوص انجــام معامله فى مابين آقاى روحى فر و اريس عنوان ننمودند و بعد از متوارى شــدن آقاى اريس 
ايشــان ادعا نمودند كه خــودرو مذكور را نفروخته ام يا از آقاى اريس طلبــكارم نكته قابل توجه ديگرى كه از 
ســوى خوانده رديف اول كه در مقام تجديدنظرخواهى بيان داشــت اين اســت كه با پذيرش صريح امضاء خود 
ادعاى خيانت در امانت آقاى اريس را مطرح و سوء استفاده آقاى اريس را به شرحى كه گفته شد مجددا تاكيد 
كــرد اما مجموع دفاعيــات نامبرده موثر در مقام دفاع نبوده و باتوجه به ســاير محتويات پرونده دعواى خواهان 
وارد تلقى و مستندا به مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
و مــواد 10و210و219و331و220و1284و1301 قانون مدنى ضمــن اثبات بيع فى مابين  خواندگان اول و 
دوم و خوانده دوم با خواهان و باتوجه به اين كه حســب اســتعالم به عمل آمده از نيروى انتظامى خودرو به نام 
آقاى ناصرآقاطاهر مى باشد حكم به محكوميت خوانده رديف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انتقال 
ســند رســمى اتومبيل پژوپارس مدل 1388 به شــماره انتظامى 88-186ط88  و خوانــده رديف دوم از باب 
تســبيب به پرداخت مبلغ ششــصدوهفت هزارريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ ســيصدوهفتادودوهزارريال 
بابــت حــق الوكاله در حــق خواهان صادر و اعالم مى گردد ودرخصوص دعواى الزام به تنظيم ســند رســمى به 
طرفيت  خوانده رديف دوم با عنايت به اين كه ســند خودرو به نام وى نيســت لذا مســتندا به بند 4 ماده 84 
قانــون آيين دادرســى مدنى و تجويز ماده 89 همــان قانون قرار رد دعوى صادر و اعالم مى شــود.رأى صادره 
درخصوص خوانده رديف دوم غيابى محســوب وظرف بيســت روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 

بيست روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم محترم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى حصر وراثت
آقاى حســن ذبيحى ف قربان به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/120/96  اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان قربان ذبيحى ف حســن ش ش 
5 صادره رامســر در تاريخ 95/1/13 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به :1-حســن ش ش 23   2-حامد ش ش 468   3-ســعيد ش ش 312  شهرت همگى ذبيحى 
فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت 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
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
خانم زهرا عباس مفخمى ف عليخان به شرح درخواستى كه به شماره 2/61/96  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محمود عباســى خاكيانى ف محمد 
ش ش 284 صادره رامســر در تاريخ 95/7/23 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-ميثم ش ش 54   2-مســعود ش ش 2270109066   3-مهدى ش ش 14   
4-ميالد ش ش 2270020928 شهرت همگى عباسى خاكيانى فرزندان پسر متوفى5-زهرا عباس مفخمى ش 
ش يك همسر دائمى 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 دهم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت 
خانم مينوش الماسى قلعه النى ف على به شرح درخواستى كه به شماره 2/8/96  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان موسى مرادى ف سلطانمراد ش ش 
512 صادره كرمانشــاه در تاريخ 95/12/22 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-داريوش ش ش 35   2-آرش ش ش 4858 شــهرت هردو مرادى فرزندان پسر 
متوفى3-نســترن مرادى ش ش 1679 فرزند دختر متوفى4-مينوش الماســى قلعه النى ش ش 512  همسر 
دائمى 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 شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
خانــم احترام حســين زاده با وكالت عليرضا ميرزاآقازاده مزدبر ف قربانعلى به شــرح درخواســتى كه به 
شــماره 2/1132/95  اين شعبه ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
كــه باقر عباســى تهرانــى ف محمدعلى ش ش 5 صادره نجف آبــاد در تاريــخ 93/4/20 در كويت( محل فوت) 
رامسر(محل اقامت دائمى )  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-اميد 2-امير 
3- ايــوب 4-غزال همگى عباســى تهرانى فرزنــد باقر –فرزندان متوفى5-احترام حســين زاده ف قربانعلى- 
همسر 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 شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالســه پرونده: 2/27/95 رأى صادرشــده براســاس دادنامــه شــماره 71-95/9/23 خواهان:طاهره 
قارونــى اصفهانــى ف يوســف2-داود خانــى ف على شــهرك غرب بلــوار فــرخ زادى خوانده: محمــد واحدى ف 
غالمحســين –مجهول المكان خواســته:مطالبه مبلغ دوازده ميليــون تومان به انضمام خســارت تاخير و تاديه و 
هزينه هاى دادرســى خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم 
شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، بــه علت مجهول المكان بــودن خوانده و به 
درخواســت خواهان و دســتور 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 براساس دادنامه شماره 71-95/9/23 صادر نمود كه براساس 
ايــن حكم خوانده محكوم اســت به پرداخت يكصدوبيســت ميليــون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت كليه 
خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 95/2/18 لغايت اجراى حكم 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده: 3/971/95 وقت رسيدگى:96/4/13 روز سه شنبه ساعت 9:30 صبح خواهان:قدرت 
اله شــيرانى ف ســوخته  خواندگان:1-رســول قربانى ف لطفى بك 2-احمدرضا بهرامى خواســته:مطالبه وجه 
خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به حوزه سوم شوراى حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً 

ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مسئول دفتر حوزه سوم شور اى حل اختالف رامسر-اشتياقى

آگهى وقت رسيدگى 
درخصوص دعوى على محمدى مركيه به طرفيت صغرى شــيرزاد كوزانى ف رمضانعلى به خواســته ابطال 
عمليات اجرايى نســبت به پرونده اجرايى دستورالعمل 139404910366000365-94/6/11 اداره ثبت 
اســناد و امالك رامســر كه تحت كالسه پرونده950606 شــعبه يك حقوقى رامسر به ثبت رسيده و در جريان 
رسيدگى مى باشد بدين وسيله در راستاى اعمال ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به خوانده مجهول المكان 
يادشده ابالغ مى گردد در روز سه شنبه 96/3/23 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى نسبت به خوانده رديف سوم 
خانم صغرى شــيرزاد كوزانى در دادگاه حاضر شويد . عدم حضور شما مانع از رسيدگى و اتخاذ تصميم نخواهد 

شد.((مازندران-رامسر-بلوار معلم-دادگسترى رامسر)).م/الف
دفتر شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)رامسر

دادنامه 
پرونــده كالســه 941162 تصميــم نهايــى شــماره 9509971942101579 رأى دادگاه:در خصــوص 
دادخواســت خواهان سازمان اموال و امالك بنياد مســتضعفان(نمايندگى حقوقى مازندران) بانمايندگى حقوقى 
آقاى رجب على طالقانى ف امان اله و نمايندگى بعدى آقاى سجاد غفارى به طرفيت خوانده آقاى احمد قره گزلى 
ف على -مجهول المكان به خواسته1-اعتراض به ثبت خوانده درخصوص يك قطعه زمين به مساحت 278/93 
مترمربــع واقع در رامســر قريه گاو رمك بخش 5 ثبت رامســر مقوم بــه 50,000,100 ريال 2-پرداخت كليه 
خســارات وارده،ابطــال رأى موضوع قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن به شــماره 2225-

94/11/17    1- به اســتناد 1-دليل مديريت2-ســوابق ثبتى3-عنداللزوم ارجاع امر به كارشــناس. نظر به 
اين كه پاسخ استعالم ثبتى به شرح برگ 5-6و7 پرونده حاكى از خروج ملك مورد نزاع از مالكيت خواهان نمى 
باشــدو  خوانده در جلســه دادرسى حاضر نشد و اليحه دفاعيه اى نيز ارســال نكرد،دادگاه خواسته خواهان را 
در خصــوص حقوق مالكانه صحيح تلقى و به اســتناد مواد 1257 قانون مدنــى و مواد 11-16-25و60 قانون 
ثبــت اســناد و امالك حكم به ابطــال رأى معترض عنه درخصــوص عرصه ملك مورد نزاع را صــادر و اعالم مى 
نمايد.خواســته خواهان مازاد بر اين محكوم به بطالن اســت .اين رأى غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف همين مدت قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران اســت و نسبت 
بــه محكوميت خواهان حضورى كه پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مازندران 

مى باشد.م/الف
سيد جابر نقى زاده موسوى-دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى رامسر

دادنامه 
پرونــده كالســه 941209 تصميــم نهايــى شــماره 9509971942101582 رأى دادگاه:در خصــوص 
دادخواســت خواهان سازمان اموال و امالك بنياد مســتضعفان(نمايندگى حقوقى مازندران) بانمايندگى حقوقى 
آقــاى رجب على طالقانى ف امان اله و نمايندگى بعدى آقاى ســجاد غفارى به طرفيت خوانده آقاى رضا صحرايى 
اردكانــى ف قنبرعلى- مجهــول المكان به خواســته1-اعتراض به ثبت خوانده درخصوص يــك قطعه زمين به 
مســاحت 600/44 مترمربع واقع در رامســر قريه گاو رمك بخش 5 ثبت رامسر مقوم به 50,000,100 ريال 
2-پرداخــت كليه خســارات وارده،ابطال رأى موضوع قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن به 
شــماره 2237-94/11/17    1- بــه اســتناد 1-دليل مديريت2-ســوابق ثبتى3-عنداللــزوم ارجاع امر به 
كارشــناس. نظر به اين كه پاســخ استعالم ثبتى به شــرح برگ 5-6و7 پرونده حاكى از خروج ملك مورد نزاع از 
مالكيت خواهان نمى باشــدو  خوانده در جلســه دادرسى حاضر نشد و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نكرد،دادگاه 
خواســته خواهان را در خصوص حقوق مالكانه صحيح تلقى و به اســتناد مواد 1257 قانون مدنى و مواد 11-

16-25و60 قانــون ثبت اســناد و امالك حكم به ابطال رأى معترض عنــه درخصوص عرصه ملك مورد نزاع را 
صادر و اعالم مى نمايد.خواســته خواهان مازاد بر اين محكوم به بطالن اســت .اين رأى غيابى ظرف بيســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف همين مدت قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران 
اســت و درخصوص بطالن دعواى خواهان رأى صادره حضورى و پس از ابالغ ظرف بيســت روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
سيد جابر نقى زاده موسوى-دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى رامسر

آگهى انحصار وراثت اصالحى
آقاى جواداحسانى ف فرهاد ساكن محمودآباد خ آزادى كوچه شهيد جاللى در تاريخ 96/2/26 درخواستى 
به خواسته صدور گواهى انحصار وراثت به اين دادگاه تقديم داشته و توضيح داده به اين كه مادرش مرحومه 
ناهيد استرآباديان در تاريخ 85/10/8 در شهر محمودآباد در اقامتگاه دائمى خويش فوت نموده و وراث حين 
الفوت آن مرحومه عبارتند از:1-فرهاد احســانى ش ش99 شــوهر متوفى2-جواد احسانى ش ش 71 صادره 
محمودآباد پســر متوفى.اينك پس از انجام تشــريفات قانونى و ثبت به كالســه 960102 مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد ظرف 
يك ماه پس از درج آگهى در روزنامه كثيراالنتشــار به اين دادگاه ارائه نمايد واالّ گواهى صادر خواهد شــد.هر 
وصيت نامه جز سّرى و رسمى كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.م/الف
ريس شعبه اول حقوقى دادگاه محمودآباد

دادنامه 
پرونــده كالســه 941115 تصميــم نهايــى شــماره 9509971942101562 رأى دادگاه:در خصــوص 
دادخواســت خواهان سازمان اموال و امالك بنياد مســتضعفان(نمايندگى حقوقى مازندران) بانمايندگى حقوقى 
آقاى رجب على طالقانى ف امان اله و نمايندگى بعدى آقاى سجاد غفارى به طرفيت خوانده آقاى حميد يعقوبيان 
ف رضا- مجهول المكان به خواسته1-اعتراض به ثبت خوانده درخصوص يك قطعه زمين به مساحت 966/76 
مترمربــع واقع در رامســر قريه گاو رمك بخش 5 ثبت رامســر مقوم بــه 50,000,100 ريال 2-پرداخت كليه 
خســارات وارده،ابطــال رأى موضوع قانون ســاماندهى و حمايت از توليد و عرضه مســكن به شــماره 2250-

94/11/17    1- به اســتناد 1-دليل مديريت2-ســوابق ثبتى3-عنداللزوم ارجاع امر به كارشــناس. نظر به 
اين كه پاسخ استعالم ثبتى به شرح برگ 5-6و7 پرونده حاكى از خروج ملك مورد نزاع از مالكيت خواهان نمى 
باشدو  خوانده در جلسه دادرسى حاضر نشد و اليحه دفاعيه اى نيز ارسال نكرد،دادگاه خواسته خواهان را در 
خصوص حقوق مالكانه صحيح تلقى و به اســتناد مواد 1257 قانون مدنى و مواد 11-16-25و60 قانون ثبت 
اســناد و امــالك حكم به ابطال رأى معتــرض عنه درخصوص عرصه ملك مورد نزاع را صــادر و اعالم مى نمايد.

خواسته خواهان مازاد بر اين محكوم به بطالن است .اين رأى غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در اين دادگاه سپس ظرف همين مدت قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف

سيد جابر نقى زاده موسوى-دادرس شعبه اول دادگاه حقوقى رامسر

دادنامه 
كالســه پ :12/95/552 دادنامه:37-96/1/30 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعواى موسسه تعاونى 
اعتبــار ثامــن االئمه با وكالت محمــود درويش ترابى ف عباســعلى2-فاطمه خدادادى ف قيــاس به طرفيت1-

احمدقلى احمدى فر فرزند غالمحســين2-عليرضا محمدزاده ف رجبعلى3-يوســف على دهقان نژاد ف ولى اهللا 
به خواســته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 160,000,000 ريال به انضمام خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواســت 95/11/2 به انضمام كليه خسارات دادرسى وكالى خواهان حسب مفاد دادخواست 
قراداد تســهيالت فى مابين و ساير محتويات و منضمات دادخواست  اعالم نمودند خوانده رديف اول به موجب 
قرارداد فروش اقساطى 90/12/6 از تسهيالت اعطايى آن موسسه با ضمانت خواندگان دوم و سوم استفاده 
نمــوده لكــن نامبرده هيچ گونه اقدامى جهــت تاديه ديون خويش ننمود خواندگان علــى رغم ابالغ قانونى وقت 
رسيدگى در هيچ يك از جلسات دادرسى حاضر نشده و اليحه دفاعيه اى نيز ارائه ننمودند لذا دعواى خواهان 
را از هرگونه ايراد و دفاعى مصون داشــتند بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه قرارداد تســهيالت 
فى مابين و نيز خواهان مورخ 95/10/28 در اعالم شــرايط تســهيالت اعطاشــده كه تعداد اقساط تسهيالت را 
40 قســط از قرار هر قســط 3,231,000 ريال و تعداد اقســاط پرداخت شــده را 20 قســط اعالم كرد دعواى 
خواهان وارد تشــخيص و به اســتناد مــواد 10و1284و1301 قانون مدنى و مــاده 403 قانون تجارت و مواد 
98و515و519و522 قانــون آييــن دادرســى مدنى مصــوب 79 و با اســتصحاب بقاى دين خواهــان حكم به 
محكوميــت تضامنى خوانــدگان به پرداخت90,468,000 ريــال بابت اصل خواســته و 2,326,700 ريال بابت 
هزينه دادرســى و 3,256,848 ريال بابت حق الوكاله و هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ تقديم دادخواســت 95/11/2 تا اجراى كامل حكم با رعايت تناســب شــاخص ساالنه اعالمى توسط بانك 
مركزى در حق خواهان صادر مى شــودآراء صادره غيابى و در مهلت بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين 
مرجع ســپس ظرف بيســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى سارى است  در خصوص مابقى خواسته 
خواهان نشــر به اين كه موسســه خواهان تحت شــمول قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب 62 با اصالحات 
بعــدى نبوده و توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام خســارت تاخير تاديــه دين فقط در چهارچوب مقررات اين 
قانون و براى وجوه و تسهيالت اعطايى بانك ها پيش بينى شده ولى در تمام دعاوى كه موضوع آن دين و از نوع 
وجه رايج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخير تاديه براساس ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى انجام مى 
شــود و شــرط زياده در تعهدات پولى رباى قرض محسوب و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنى نيز ناظر 
به تعهدات غيرپولى اســت و قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى راجع به امكان مصالحه طرفين 
به نحو ديگر نظر به مصالحه به كمتر از شاخص تورم است زيرا مقرر است يادشده تا سقف شاخص تورم امرى 
بوده و توافق بر بيشــتر از آن نافذ نمى باشــد بنابراين دعواى خواهان در اين قسمت مردود تشخيص و توجها 
به نظريه مشــورتى شماره 9/72/1747-92/9/9 و مســتند به ماده 197 قانون اخيرالذكر حكم به بى حقى 
خواهان صادر و اعالم مى شــود .رأى صادره حضورى ، ظرف مهلت بيســت روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  
درخصوص دادخواســت عباس خوانســارى به طرفيت آقايان ســيدخليل غفورالحســينى و عباس هاشمى 
موســوى مبنى بر صدور حكم به ابطال ســند رســمى و فك رهن، جلسه رســيدگى در تاريخ 96/3/30 ساعت 
9:30 در شعبه اول حقوقى دادگاه بخش سرخ رود برگزار مى گردد.(مازندران-سرخرود-بلوار واليت-دادگاه 

عمومى بخش سرخ رود)).م/الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بخش سرخرود-سيده فاطمه عباس پور

آگهى ابالغ وقت دادرسى به مجهول المكان محمد اسالمى
ش پ:9609981210900134  خواهان ســليمه محمدزاده دادخواستى مبنى بر طالق با احتساب كليه 
خســارات قانونى به طرفيت محمد اســالمى تسليم دادگاه عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه نهم حقوقى 
آمل ارجاع گرديده و وقت رســيدگى به تاريخ 96/4/10 ســاعت 11 صبح تعيين شــده است . به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم اصل و نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حضور به هم رساند.م/الف
مديردفتر شعبه نهم حقوقى آمل-رنجبر

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقايان1-ابوذر نوذرى2-مهرداد نوپور دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت آقايان1-محمد 
طاهــرى ريكنده2-على حســينى ورمزآبادى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 14/96/17 شــوراى 
ســارى ثبت شــد، چون خوانــده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز دوشــنبه 96/4/12 ساعت 9  صبح درشعبه 14شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مجيد كالنترى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت آقاى عزيز سعدى ف سلمان تقديم كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 14/95/307 شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا 
طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز چهارشنبه 96/4/14 
ســاعت 9  صبح درشــعبه 14شوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى 

معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 14 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى مجتبى باقريان ف نقى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 1-سرباز شاهى2-حجت اله 
حســن پور كاردركالئى ف عزت اله تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 15/95/638 ثبت شــد، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب در يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 15 حل اختالف ســارى نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز  چهارشنبه 96/3/31 ساعت 11صبح درشعبه 15شوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واالّ اين شورارسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه پانزدهم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
آقاى عبداله تقى زاده ف نوروزعلى با وكالت حنظله اكبريان دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
عليرضا عليپور آننى ف على تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 20/340/95 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 شودكه خوانده بامراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز يكشنبه 96/4/11 ساعت 9 صبح در شعبه 20 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت.م/الف
مدير دفتر شعبه 20 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :15/94/357 محكــوم لــه: ســيد احمــد صمدى ف ســيدعلى محكــوم عليه: آيت شوشــترى ف 
سيدحسين به موجب رأى شماره 52-94/2/18 شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ دوميليون و ششــصدهزارريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 150,000 
ريال به عنوان هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 94/10/9 تا اجراى حكم و پرداخت هزينه نيم 
عشــر دولتى به مبلغ 130,000 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 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
 مسئول دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

آگهى
ش پ :12/92/497 محكــوم لــه : حبيب اهللا نامدار با وكالت ســيد ايمان نوشــتارى ف عزيزاله محكوم 
عليــه: على اكبر محمدى  حاجى آبادى –مجهول المكان به موجب رأى 215-93/4/30 شــعبه 12 شــوراى حل 
اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 9,300,000 ريال بابت اصل خواسته 
به انضمام هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل به خواهان بپردازد.نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه 
پرداخت گردد.به اســتناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى 
– فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد 
و يــا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهــد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
                                                                               مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالســه پرونده :4/95/679 خواهان:شــركت ســهامى بيمه آســيا با وكالت خانم هاجر نورى خوانده:1-
رضا لطفى بزمين آبادى ف روح اله-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه پيرامون دادخواســت شــركت سهامى 
بيمــه آســيا به طرفيت خوانده فوق به خواســته مطالبه وجه باتوجه به مجهول المــكان بودن خوانده رديف اول 
رضــا لطفــى بزمين آبادى ، به تجويــز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى اخطاريه مشــاراليه در روزنامه هاى 
كثيراالنتشــارچاپ مى گردد تا خوانده ضمن اطالع از دعوى مطروحه در تاريخ 96/3/29 رأس ساعت 9:30 در 
شــعبه چهارم شوراى حل اختالف بهشهر مســتقر در خيابان پاسداران روبه روى بيمارستان مهر جهت رسيدگى 
حاضر شــود.ضمنا در فرض عدم حضور خوانده و كفايت ادله اثباتى حكم صادر خواهد شــد.هم چنين خوانده 
مى تواند قبل از وقت رســيدگى به شــورا مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را جهت تدارك دفاع اخذ 

نمايد.م/الف
شعبه چهارم مجتمع شماره يك حوزه قضايى بهشهر

دادنامه  
كالســه پ : 347-20/95 دادنامه:40-96/2/16 رأى شــورا:درخصوص دعوى مجتبى باقريان ف نقى 
به طرفيت 1-زهرا مســتوى 2-عادل نظريان به خواســته مطالبه وجه جمعا مبلغ شــانزده ميليون ريال موضوع 
دو فقره ســفته به شماره هاى 547427(سرى/ه) و 73913(سرى و/ا) با احتساب هزينه دادرسى و خسارت 
تاخيــر تاديه ،باتوجــه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق ســفته موصوف،نظر به ايــن كه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا 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 اسناد در يد خواهان و با استصحاب 
بقاى دين،دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص مستندا به مواد 10و1284و1301 قانون 
مدنــى و مــواد 198و519و522 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى مصوب 79 
و مــاده 403 قانــون تجارت حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ شــانزده ميليون ريال بابت 
اصل خواســته و پرداخت پانصدوچهل و پنج هزارريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
95/11/18 لغايت زمان اجراى حكم براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره به اســتناد ماده 25 قانون شوراهاى حل اختالف 
مصوب 94 غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

دادنامه  
كالســه پ : 346-20/95 دادنامه:38-96/2/16 رأى شــورا:درخصوص دعوى مجتبى باقريان ف نقى 
به طرفيت 1-مهدى باقرى ف سهراب2-شــركت ســهامى برنا تامين خزر به خواســته مطالبــه وجه مبلغ هفتاد 
ميليون ريال موضوع دو فقره چك به شماره هاى 933228-92/2/2 به مبلغ بيست ميليون ريال و 63807-
92/2/2 عهده بانك صادرات شــعبه مســلمى به مبلغ پنجاه ميليون ريال با احتساب هزينه دادرسى وخسارت 
تاخيــر تاديه،بــا توجه به محتويات پرونــده و مالحظه تصوير مصــدق چك هاى موصــوف و گواهينامه هاى عدم 
پرداخت صادره منضم به آن،نظر به اين كه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه 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 اصول اســناد در يد خواهان و با اســتصحاب بقاى دين،دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت 
تشخيص مستندا به مواد 310و313و403 قانون تجارت و ماده 19 قانون صاور چك و مواد 198و519و522 
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 79 و ماده 403 قانون تجارت حكم به 
محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت يك ميليون و 
نهصدوپنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها(92/2/2) لغايت 
زمان اجراى حكم براســاس تغيير شــاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره به اســتناد ماده 25 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94 غيابى و 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل 

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

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول 
به موجب پرونده كالســه 950164 له پوريا شهســوار ميســتانى عليه صاحب رضايى وركى جهت وصول 
محكوم به و هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ مبلغ 40,000,000 
ريال ارزيابى و مقررشد در روز سه شنبه 96/3/16 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 ســپرده 
بــه نفــع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از تعرفه: خط تلفن همراه به شــماره 
09111115648 كه با نام محكوم عليه صاحب رضائى وركى مى باشد و  به ميزان 40,000,000 ريال ارزيابى 

گرديده است .ضمنا خط موصوف داراى بدهى به ميزان 2,024,000 ريال به اداره مخابرات مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سارى

متن آگهى
بــا توجه بــه اينكــه قــرارداد شــماره 
3366 مــورخ 88/04/25 (نســخه طرف 
قــرارداد) مربــوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتــى كهگيلويه و بويراحمــد و آقاى عوض حيدرى به 
موجب درخواست جانشينى بانك صنعت و معدن استان 
كهگيلويه و بويراحمد بر اساس مصوبه هيئت وزيران به 
شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 و تبصره 8 
ماده يك قانون تسهيل اعطاى تسهيالت بانكى بنام بانك 
عامــل تغيير نام پيــدا نمود لذا از تاريــخ 94/12/19 
نســخه مذكور (در دست متقاضى) از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
با توجــه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
17304 مورخ 83/08/23 (نسخه طرف 
قــرارداد) مربــوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتــى كهگيلويه و بويراحمــد و آقاى نوروز حيدرى به 
موجب درخواست جانشينى بانك صنعت و معدن استان 
كهگيلويه و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت وزيران 
به شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 و تبصره 
8 مــاده يك قانون تســهيل اعطاى تســهيالت بانكى بنام 
بانــك عامل تغيير نام پيدا نمــود لذا از تاريخ 94/8/9 
نســخه مذكور (در دست متقاضى) از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
(نســخه   85/05/14 مــورخ   5/4908
طرف قرارداد) مربوط به شركت شهركهاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد و شركت تعاونى 2152 به 
موجب درخواست جانشينى بانك صنعت و معدن استان 
كهگيلويه و بويراحمد بر اساس مصوبه هيئت وزيران به 
شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 و تبصره 8 
ماده يك قانون تسهيل اعطاى تسهيالت بانكى بنام بانك 
عامــل تغيير نام پيــدا نمود لذا از تاريــخ 94/08/04 

نســخه مذكور (در دست متقاضى) از درجه اعتبار ساقط 
مى باشد.

سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل
متن آگهى

بــا توجــه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
46391 مــورخ 80/10/6 (نســخه طرف 
قــرارداد) مربــوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتــى كهگيلويــه و بويراحمد و شــركت تعاونى 977 
ايثارگران به موجب درخواســت جانشــينى بانك صنعت 
و معدن اســتان كهگيلويه و بويراحمد بر اساس مصوبه 
هيئــت وزيــران بــه شــماره 156/31266/ه مــورخ 
1369/5/9 و تبصره 8 ماده يك قانون تســهيل اعطاى 
تسهيالت بانكى بنام بانك عامل تغيير نام پيدا نمود لذا 
از تاريخ 94/12/25 نسخه مذكور (در دست متقاضى) 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجــه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
3982 مورخ 88/10/27 (نســخه طرف 
قــرارداد) مربــوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد و شــركت درخشش ريس 
به موجب درخواست جانشينى بانك ملى استان كهگيلويه 
و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت وزيران به شــماره 
156/31266/ه مــورخ 1369/5/9 و تبصــره 8 ماده 
يك قانون تسهيل اعطاى تسهيالت بانكى بنام بانك عامل 
تغييــر نام پيــدا نمود لذا از تاريخ 95/02/22 نســخه 
مذكــور (در دســت متقاضى) از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجــه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
(نســخه   85/08/30 مــورخ   5/6250
طرف قرارداد) مربوط به شركت شهركهاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد و آقاى اسداله انصارى به 
موجب درخواســت جانشينى بانك رفاه استان كهگيلويه 
و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت وزيران به شــماره 

156/31266/ه مــورخ 1369/5/9 و تبصــره 8 ماده 
يك قانون تسهيل اعطاى تسهيالت بانكى بنام بانك عامل 
تغييــر نام پيــدا نمود لذا از تاريخ 96/01/15 نســخه 
مذكــور (در دســت متقاضى) از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
9/7116 مورخ 79/7/27 (نسخه طرف 
قــرارداد) مربوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد و آقاى حميدرضا كشــاورز 
به موجب درخواســت جانشــينى بانك صنعــت و معدن 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت 
وزيران به شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 
و تبصــره 8 مــاده يك قانون تســهيل اعطاى تســهيالت 
بانكى بنام بانك عامــل تغيير نام پيدا نمود لذا از تاريخ 
95/06/24 نسخه مذكور (در دست متقاضى) از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
5/4243 مورخ 85/4/1 (نســخه طرف 
قــرارداد) مربوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد و آقاى كرامت پارسا پيلى 
به موجب درخواســت جانشــينى بانك صنعــت و معدن 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت 
وزيران به شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 
و تبصــره 8 مــاده يك قانون تســهيل اعطاى تســهيالت 
بانكى بنام بانك عامــل تغيير نام پيدا نمود لذا از تاريخ 
95/6/6 نســخه مذكور (در دســت متقاضى) از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجــه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
(نســخه   84/06/27 مــورخ   4/1191
طرف قرارداد) مربوط به شركت شهركهاى 

صنعتــى كهگيلويه و بويراحمد و شــركت تعاونى 1696 
به موجب درخواســت جانشــينى بانك صنعــت و معدن 
اســتان كهگيلويه و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت 
وزيران به شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 
و تبصــره 8 مــاده يك قانون تســهيل اعطاى تســهيالت 
بانكى بنام بانك عامــل تغيير نام پيدا نمود لذا از تاريخ 
95/06/06 نسخه مذكور (در دست متقاضى) از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
با توجه به اينكه قراردادهاى شــماره 
10067 مورخ 81/5/7 و شماره 12222 
مورخ 82/02/28 (نسخه طرف قرارداد) 
مربوط به شركت شهركهاى صنعتى كهگيلويه و بويراحمد 
و شــركت ســامان باطــرى كارا بــه موجــب درخواســت 
جانشــينى بانك صنعت و معدن استان تهران بر اساس 
مصوبه هيئت وزيران به شماره 156/31266/ه مورخ 
1369/5/9 و تبصره 8 ماده يك قانون تســهيل اعطاى 
تسهيالت بانكى بنام بانك عامل تغيير نام پيدا نمود لذا 
از تاريخ 94/7/4 نســخه مذكور (در دست متقاضى) از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل

متن آگهى
بــا توجه بــه اينكه قــرارداد شــماره 
8461 مورخ 80/06/31 (نســخه طرف 
قــرارداد) مربوط به شــركت شــهركهاى 
صنعتى كهگيلويه و بويراحمد و آقاى ايمان منصور وار به 
موجب درخواست جانشينى بانك صنعت و معدن استان 
كهگيلويه و بويراحمد بر اســاس مصوبه هيئت وزيران 
به شماره 156/31266/ه مورخ 1369/5/9 و تبصره 
8 مــاده يك قانون تســهيل اعطاى تســهيالت بانكى بنام 
بانــك عامل تغيير نام پيدا نمــود لذا از تاريخ 95/6/6 
نســخه مذكور (در دست متقاضى) از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.
سهراب بنام – رئيس هيات مديره و مديرعامل


