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آگهى تحديدحدود اختصاصى
تحديدحدود پالكهاى ذيل از امالك شهرســتان سقز كه در تصرف مفروزى متقاضى 
قرار دارد به موجب آراى صادره هيات حل اختالف مســتقر در ثبت اسناد سقز مستندا 
به تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و مواد 
14 و 15 قانون ثبت اســناد ، در اوقات معينه ذيل بعمل خواهد آمد . لذا بدينوســيله 
از مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت ميشــود كه در روز و ساعت تعيين شده در 
محــل حاضر و در صورتى كه نســبت بــه حدود يا حقوق ارتفاقى امــالك مجاور اعتراضى 
داشــته باشــند از تاريخ انجام تحديدحدود لغايت 30 روز اعتراض خود را كتبا به اداره 
ثبت اسناد سقز اعالم دارند . ضمنا برابر مفاد ماده 86 آئين نامه قانون ثبت ، اعتراض 
بايد كتبى و مســتقيما به اداره ثبت اســناد سقز تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتى ، دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايى 
تقديم و گواهى مرجع مذكور را مبنى بر تقديم دادخواســت به ثبت اســناد محل ارائه 
نمايد ، در غير اين صورت ، متقاضى ثبت يا نماينده قانونى او ميتواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت اسناد سقز تسليم 
نمايــد و  اداره ثبــت بدون توجه به اعتراض ، عمليات ثبتــى را با رعايت مقررات ادامه 
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69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى113-103-97-95-92-

116-145-146-147-148-149 فرعــى از 7–اصلــى واقع در بخش دو ســقز به 
مساحت 133/57 مترمربع 

40.آقاى محمد رشــيدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان پالك 8217 
فرعــى از  7 الى 10-14 الــى 20-22-25-27-58 الى 57-26-21-13-6-61-
69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى113-103-97-95-92-

116-145-146-147-148-149 فرعــى از 7–اصلــى واقع در بخش دو ســقز به 
مساحت 150 مترمربع 

41.خانم فهيمه محموديان ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان پالك 8218 
فرعــى از 7 الى 10-14 الى 20-22-25-27-58 الــى 57-26-21-13-6-61-
69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى113-103-97-95-92-

116-145-146-147-148-149 فرعــى از 7–اصلــى واقع در بخش دو ســقز به 
مساحت 115/28 مترمربع 

42.آقاى عزيز شاهى خارخار ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان پالك 8219 
فرعــى از 7 الى 10-14 الى 20-22-25-27-58 الــى 57-26-21-13-6-61-
69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى113-103-97-95-92-

116-145-146-147-148-149 فرعــى از 7–اصلــى واقع در بخش دو ســقز به 
مساحت 94/32 مترمربع 

43.آقاى عباس عباســى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان پالك 8220 
فرعــى از 7 الى 10-14 الى 20-22-25-27-58 الــى 57-26-21-13-6-61-
69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى113-103-97-95-92-
116-145-146-147-148-149 فرعــى از 7–اصلــى واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 229/47 مترمربع 
44.آقاى محمد رحيم شــريف زاده ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان پالك 
8221 فرعى از  7 الى 10-14 الى 20-22-25-27-58 الى 26-21-13-6-61-
57-69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى103-97-95-92-

113-116-145-146-147-148-149 فرعى از 7–اصلى واقع در بخش دو سقز 
به مساحت 73/50 مترمربع 

45.آقــاى محمد عرفان احمدپور ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان پالك 
8222 فرعى از 7 الى 10-14 الى 20-22-25-27-58 الى 26-21-13-6-61-
57-69-89-98-121-144-64-67-81-88-90-الــى103-97-95-92-

113-116-145-146-147-148-149 فرعى از 7–اصلى واقع در بخش دو سقز 
به مساحت 68/20 مترمربع 

46.خانــم ســونيا اديــب نيــا ششــدانگ عرصــه و اعيان يكبــاب ســاختمان پالك 
4600 فرعــى از 154 فرعــى از 23 - اصلــى واقــع در بخــش چهار ســقز به مســاحت 

119/42مترمربع 
47.آقاى فايق صالحى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از پالك 
 40-37-36-32-31-30-27-25-20-17-8-7-6-3-  2 از  فرعــى   4601
-68-65-64-63-62-60-59-57-56-55-54-52-51-50–43  -42-41
-109-105-103-99-98-96-95-94-93-92-91-77-76-73-70-69
1--161-160-159-154-128-126-125-123-118-117-113-110
-179-178-177-175-174-172-171-170-166-165-164-163-62
فرعــى   176-158-127-120-119-112-83-18-5-186-182-181-180

از 23 - اصلى واقع در بخش چهار سقز به مساحت 193/31مترمربع 
48.خانم آرميتا مرادى ايلو ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان پالك 4602 
-88-87-84-75-66-61-53-33-29-26-24-21-16-14-13 از  فرعــى 
-149-148-147-146-145-124-122-107-106-108-104-97-90
150-153-183 فرعى از 23- اصلى واقع در بخش چهار ســقز به مساحت 107/50 

مترمربع 
49.آقاى امير عبدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان پالك 4603 فرعى 
-102-101-89-86-82-81-80-74-67-58-48-46  -39-38-23 از  
-112-119-176-169-168-167-158-157-156-155-116-111

127-121- 120-18-83 فرعى از 23 - اصلى واقع در بخش چهار  سقز به مساحت 
100 مترمربع 

50.آقــاى محمود عزيزى ششــدانگ عرصــه و اعيان يكباب ســاختمان پالك 4604 
-101-89-86-82-81-80-74-67-58-48-46  -39-38-23 از   فرعــى 
-119-176-169-168-167-158-157-156-155-116-111-102

112-127-121- 120-18-83 فرعى از 23 - اصلى    - اصلى واقع در بخش چهار 
سقز به مساحت 198مترمربع 

تحديد حدود روز سه شنبه مورخه  1396/09/21ساعت 9 صبح       
 تاريخ انتشار روز چهار شنبه 1396/08/24

سيد اميد زمانى-رييس اداره ثبت سقز

آگهى مزايده نوبت اول
واحد اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى كاشان با توجه به اجرائيه صادره از شعبه 12 شورا عليه حامد دادار 
مبلغ 60/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ – ريال بابت هزينه كارشناســى و مبلغ - ريال بابت خسارت 
تاخير تاديه از زمان صدور چك تا زمان اجراى حكم بر اســاس شــاخص بهاى كاال و خدمات اعالمى از بانك مركزى و 
مبلغ - ريال بابت نيم عشر دولتى مقدارى از اموال محكوم عليه شامل با توجه كد ثبت پالك ثبتى سه دانگ مشاع 
از 6 دانگ يك باب منزل مسكونى به نشانى خ نطنز كوچه معراج دهم منزل چهارم سمت چپ به شماره پالك ثبتى 
2310 فرعى از 49 اصلى بخش 2 كاشان به مالكيت آقاى مهدى اجتهدى يزدلى موجر ملك شامل به مساحت تقريبى 
153 مترمربــع اعيانى در دو طبقه زيرزمين و همكف به مســاحت مجمع 160 مترمربــع زيرزمين بصورت انبارى و 
همكف مسكونى پوششى و ثبت دنگى داراى امتياز آب برق گاز تلفن باشد كه ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ 
پالك فوق به مبلغ 420/000/000 ريال برآورد مى گردد. . توقيف پس از جرى تشريفات قانونى و اينكه كارشناس 
رسمى منتخب دادگسترى پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابى نموده در تاريخ 96/9/7 از ساعت 12 لغايت 
13 به مزايده مى گذارد. به هر كس و كسانى كه از مبلغ كارشناسى شده ذيل الذكر شروع واالترين مبلغ را پيشنهاد 
نمايد اموال به او فروخته خواهد شد. خريدار مى بايست ده درصد از ارزش كل اموال را فى المجلس توديع نمايد و 
مابقى را ظرف مهلتى كه از سوى مسئولين و متصديان اجراى احكام تعيين و حداكثر آن از يك ماه تجاوز نمى كند مى 
بايست پرداخت نمايد چنانچه خريدار در مهلت مقررتعيين شده نسبت به پرداخت مابقى بهاء اقدام ننمايد سپرده 
او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تمديد خواهد گرديد. كسانى كه مايلند اموال را مالحظه و 
بازديد نمايند مى توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به دايره اجراى احكام مدنى دادگسترى كاشان مراجعه نمايند. 

ضمناً مزايده در دايره اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى كاشان برگزار مى شود.
مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى امير صادقى فرزند محسن
خواهان شــركت تعاونى كشــاورزى گاوداران ســمنان به مديريت عاملى مرتضى خدام عباسى دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقاى امير صادقى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609982746100098 شــعبه 12 (ويژه بيمه) شــوراى حل اختالف شــهر ســمنان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1396/9/28 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور 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 ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
دبير شعبه 12 (ويژه بيمه) شوراى حل اختالف شهر سمنان- طاهره صندوقدار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت به نام آقاى محســن پناهنده به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9609987430300688 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
بنيامين پناهنده فرزند محســن در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 96/8/9 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن 
عبارتند از: 1- محسن پناهنده فرزند قمصور به ش ش 27/م پدر متوفى 2- ناهيد فاطمه فرد فرزند ولى به ش ش 
366 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

رونوشت آگهى حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصر وراثت به نام فرامرز فروزان به شــرح دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 
9609987430300592 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
لهراسب فروزان فرزند سيفور به ش ش 19 در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 66/12/25 بدرود حيات گفته و ورثه 
حيــن الفوت آن عبارتند از: 1- على كرم فروزان فرزند لهراســب بــه ش ش 371 فرزند متوفى 2- گودرز فروزان 
فرزند لهراســب به ش ش 7044 فرزند متوفى 3- مهدى فروزان فرزند لهراســب به ش ش 23 فرزند متوفى 4- 
الماس فروزان فرزند لهراسب به ش ش 368 فرزند متوفى 5- على فروزان فرزند لهراسب به ش ش 1420 فرزند 
متوفى 6- فرامرز فروزان فرزند لهراسب به ش ش 1421 فرزند متوفى7- نقى فروزان فرزند لهراسب به ش ش 
369 فرزند متوفى8- كلثوم فروزان فرزند لهراسب به ش ش 8 فرزند متوفى9- زينب فروزان فرزند لهراسب به 
ش ش 7045 فرزند متوفى10- نازآفرين فرزند لهراســب بــه ش ش 7043 فرزند متوفى 11- گل افروز فرزند 
لهراسب لهراسب به ش ش 7042 فرزند متوفى 12- نازى فروزان فرزند لهراسب به ش ش 1419 فرزند متوفى 
13- ســلطنت فروزان فرزند لهراســب به ش ش 647 فرزند متوفى 14- زهرا فروزان فرزند لهراسب به ش ش 
370 فرزند متوفى 15- نزاكت جبار نژاد فرزند درويش به ش ش 185 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 6631 فرعى از 4239 اصلى بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر امالك جلد 
308 صفحه 62 بشماره ثبت 41975 به نام حجت بيارى صادر و تسليم گرديده است و عرصه از طرف سازمان ملى 
زمين و مسكن برابر سند اجاره 2718 مورخ 1390/02/06 دفتر اسناد 27 شاهرود به اجاره ايشان درآمد و برابر 
سند رهنى 2956 مورخ 1392/03/06 دفتر 38 در رهن بانك مسكن شهيد مدنى ميباشد سپس مالك با ارائه دو 
برگ استشــهاديه محلى اعالم نموده است كه سند مالكيت بعلت نقل و انتقال مفقود گرديده است و تقاضاى صدور 
سند مالكيت المثنى نموده اند لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و 
يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر 

خواهد شد شماره چاپى سند 540259پ90 مى باشد. تاريخ انتشار:96/87/24
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على محمد چاكرزهى داراى شناســنامه شــماره 18-م بشرح دادخواست به كالسه 172/96 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد چاكرزهى بشناسنامه 525963634 در 
تاريخ 96/8/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- على محمد 
چاكرزهى فرزند الل محمد به ش ملى 5259617185 صادره از نيكشهر پدر متوفى 2- توران رضائيان فرزند رسول 
بخش به ش ملى 5258708640 صادره از نيكشهر مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/163
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

راى شورا
پرونده بايگانى 960202 پرونده كالســه 9609987157200197 شــعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس درخصوص دعوى آقاى على عيدى فرزند مهدى بطرفيت آقاى حســين شــفيعى فرزند عليجان بخواسته 
الزام خوانده به پرداخت-/40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و وجه يك فقره چك به شماره 779420 مورخه 
1395/7/26 به مبلغ خواسته عهده بانك قرض الحسنه رسالت به انضمام پرداخت خسارات دادرسى و تاخير تاديه 
بشــرح دادخواست تقديمى، با توجه به مندرجات پرونده امر و مالحظه دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى وى و 
نظربــه اينكــه دين خوانده در قبال خواهان با توجه به كپى مصدق اصل چك و گواهينامه عدم پرداخت بانك از بانك 
محال عليه از نظر شورا محرز و مسلم بوده و اينكه خوانده در قبال دعوى مشروحه و مستندات تقديمى خواهان دفاع 
و ايراد و تكذيب موثر و مفيدى را بعمل نياورده و اينكه با اثبات دين، اصل بربقا آن مى باشد و چك مورد دعوى بعنوان 
سند تجارى وسيله پرداخت بوده و وجود آن در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادركننده دارد و اينكه خواندگان 
نسبت به عدم اشتغال ذمه خود دليلى را ارائه و اقامه ننموده است درمانحن فيه اصل شرعى و فقهى استصحاب نيز 
بر اين امر داللت دارد فلذا دعوى مطروحه از ناحيه خواهان وارد تشخيص و به استناد مواد 198، 515 ، 522 قانون 
آيين دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چك و تبصره الحاقى به آن و قانون استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص 
مصحلت نظام، حكم به محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ-/40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ-
/1/065/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك تا يوم الوصول طبق 
شاخص بهاى تورم بانك مركزى با محاسبه اجراى احكام مدنى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غيابى 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم 

عمومى دادگسترى گنبدكاووس است
 عابدى-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

قرار تامين خواسته
شماره بايگانى 960512 پرونده كالسه 9609981799000506 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
گنبــدكاووس( 7 حقوقــى قديم) نظر به اينكه خواهان بانك رفاه كارگران با نمايندگى مســعود مختومى فرزند حاجى 
محمد به نشــانى: گنبدكاووس خ رازى ك اول فرعى دوم و آقاى براتعلى بشــكنى فرزند محمد اســماعيل به نشــانى 
گرگان ميدان وحدت ابتداى خيابان امام اداره امور شــعب گلســتان به طرفيت خواندگان 1-حميد باقرى آذر فرزند 
على اصغر2-معصومه اميرى فرزند ابراهيم 3-على يزدى فرزند اكبر ضمن دادخواســت تقاضاى صدور قرار تامين 
خواســته نموده اســت از آنجايى كه دعوى وى مستند به قرارداد شــماره 7802-1383/10/17 مى باشد و مطابق 
ماده 7 قانون تسهيالت اعطاى تسهيالت بانكى كه بانك ها را از توديع خسارت احتمالى معاف داشته است لذا دادگاه 
به اســتناد بند الف ماده 108 قانون آئين دادرســى مدنى قرار تامين خواســته معادل هفتاد و چهار ميليون ريال از 
امــوال (منقــول و غير منقول) بالمعارض خوانــده را صادر و اعالم مى دارد. هزينه اجراى قرار بعهده خواهان اســت 
اين قرارطبق ماده 116 و 117 قانون آيين دادرسى مدنى پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف 10 روز از زمان ابالغ قابل 

اعتراض در اين دادگاه مى باشد. 
 عابدى-رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى گنبدكاووس

آگهى مفقودى
برگ سبز پرايد به شماره پالك 533 ب 46 ايران 26 بنام آشر مراد سبحانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. بجنورد

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب آرش موذن زاده ملكى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 5070294725 
صادره از ملكان در مقطع كارشناسى رشته تربيت بدنى و علوم ورزشى صادره از واحد دانشگاهى تبريز به شماره و 
تاريخ ثبت در سازمان ( 06-17-02 ) 76357- 1388/06/15 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مى باشد. از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تبريز واقع در دو كيلومترى جاده تبريز- تهران 
مجتمع آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى تبريز- ساختمان ادارى- اداره امور فارغ التحصيالن ارسال نمايند. نوبت اول 

:96/08/24- نوبت دوم:96/09/11- نوبت سوم:96/09/29-  تبريز

برگ سبز و سندكمپانى سوارى سمند مدل 1383 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 32- 738 ج 97 
بشــماره موتور 12483134116 و شماره شاســى 83242463 بنام احمد افشاران فرزند على اصغر ش ش 69 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

برگ سبز سوارى پژو روآ مدل 1387 رنگ نوك مدادى متاليك بشماره پالك ايران 36- 316 م 74 بشماره 
موتور 11686070534 و شــماره شاســى 61370525 بنام زهرا كاظمى فــر فرزند محمد ش ش 1038 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

برگ ســبز ســوارى پژو 206 مدل 1394 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران 36- 347 م 25 بشــماره موتور 
163B0120815 و شــماره شاســى NAAP13FE5EJ507339 بنام محمود زارعى خوشاب فرزند حسن ش ش 

52871 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

اصل ســند كمپانى و برگ سبز خودرو ســوارى پژو206 رنگ نقره اى متاليك مدل 1383 شهربانى 72-
751و31 ش موتور FSS14738661 شاســى 83626564 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.لذا مالك 

متعهد مى گردد مسئوليت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

 S1412291094860 برگ سبز سوارى سايپا رنگ نقره اى متاليك مدل91 ش موتور4597688 شاسى
پالك 72-511د91 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

مدرك فارغ التحصيلى حامد ردائى ف محمدرضا ش ش 0010096515 صادره تهران در مقطع كارشناسى 
ناپيوســته رشــته علمى-كاربردى حسابدارى صادره از واحد دانشــگاهى تنكابن با شماره 139215900655 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه  آزاد اسالمى واحد 

تنكابن به نشانى تنكابن-ولى آباد-دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنكابن ارسال نمايد. سارى

ســند كمپانى ســوارى سيســتم پژو پــارس مــدل 1389 رنگ ســفيد روغنى پــالك 72-474ل71 ش 
موتور12489190541 شاســى NAAN21CA2BK795388 به نام محمد رشــيدپور مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى

راى شورا
پرونده بايگانى 960144 پرونده كالســه 9609987157200600 شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس درخصوص دعوى آقاى على عيدى فرزند مهدى بطرفيت آقايان1-كيانوش رحمانى فرزند غفار2- هادى 
لك زائى فرزند غالمرضا بخواسته الزام خوانده به پرداخت-/10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و وجه يك 
فقره چك به شماره 487921 مورخه 85/2/20 به مبلغ خواسته عهده بانك صادرات به انضمام پرداخت خسارات 
دادرسى و تاخيرتاديه بشرح دادخواست تقديمى، با توجه به مندرجات پرونده امر و مالحظه دادخواست تقديمى و 
مستندات ابرازى وى و نظربه اينكه دين خواندگان در قبال خواهان با توجه به كپى مصدق اصل چك و گواهينامه 
عدم پرداخت بانك از بانك محال عليه از نظر شــورا محرز و مســلم بوده و اينكه خواندگان در قبال دعوى مشروحه 
و مســتندات تقديمى خواهان دفــاع و ايراد و تكذيب موثر و مفيدى را بعمل نيــاورده و اينكه با اثبات دين، اصل 
بربقا آن مى باشــد و چك مورد دعوى بعنوان ســند تجارى وســيله پرداخت بوده و وجود آن در يد دارنده ظهور در 
اشــتغال ذمه صادركننده دارد و اينكه خواندگان نســبت به عدم اشــتغال ذمه خود دليلى را ارائه و اقامه ننموده 
است درمانحن فيه اصل شرعى و فقهى استصحاب نيز بر اين امر داللت دارد فلذا دعوى مطروحه از ناحيه خواهان 
وارد تشخيص و به استناد مواد 198، 515 ،522 قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 2 قانون صدور چك و تبصره 
الحاقى به آن و قانون استفســاريه آن مصوب مجمع تشــخيص مصحلت نظام، حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
بپرداخت مبلغ-/10/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ-/345/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك تا يوم الوصول طبق شاخص بهاى تورم بانك مركزى با محاسبه 
اجراى احكام مدنى درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره نسبت به خواندگان غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومى دادگسترى 

گنبدكاووس است
 عابدى-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

فقدان سند مالكيت
آقاى تقاندوردى آنه تواقى فرزند خدر به شماره شناسنامه 137 به عنوان احدى از ورثه خدر انه تواقى مالك 
ششــدانگ اعيان با ارائه كپى انحصار وراثت و واريز ماليات بر ارث و دو برگ شــهادت شــهود مصدق مدعى شده 
كه ســند مالكيت ششــدانگ اعيان يكباب خانه بدون حدود و مساحت به شــماره ورقه مالكيت 685622 به پالك 
468-اصلى بخش 10 حوزه ثبتى گنبد ذيل 5794 ص 103 ج 36 به نام آقاى خدر انه تواقى فرزند امان به شماره 
شناســنامه 913 ثبت و صادرگرديده اســت، در اسباب كشى مفقود گرديده و تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت 
را از ايــن اداره نمــوده لذا برابرتبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبــت مراتب يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشارآگهى مى گردد و هركس مدعى وجود سند مالكيت يا سند معامله نزد خود باشد ظرف مدت 10 (ده) روز 
مدارك اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به اين اداره ارائه نمايد در غيراين صورت پس از انقضاى مدت مذكور 

برابر مقررات اقدام خواهد شد.م-الف: 8438
سارانى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس

آگهى احضارمتهم
درپرونده كالســه 180104137/5613/96شــعبه پنجم داديارى دادســراى عمومى وانقالب شهرســتان 
بهارســتان ، آقاى سيدمحمدحسينى فرزندسيدهاشم به موجب شــكايت خانم ندانعمتى افشار فرزندرحيم اله به 
اتهــام ايرادصدمه بدنى تحت تعقيب قراردارد.باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وى وعدم امكان ابالغ احضاريه 
وعدم دسترسى به او،ترتيبى اتخاذنمائيد تاطبق ماده174قانون آيين دادرسى كيفرى،مراتب يك نوبت درروزنامه 
كثيراالنتشــارملى/محلى آگهى ومتهم ظرف مهلت يك ماه ازتاريخ انتشاراحضارشودوســپس نتيجه رابه اين شعبه 

اعالم وارسال فرمايد/.
اصغرجهانگيرى -داديارشعبه پنجم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان بهارستان

اجرائيه
 شــماره اجرائيه 9610422522300228شماره پرونده 9509982522301191 شماره بايگانى شعبه: 
951193مشخصات محكوم له  غالمحسين احمدى فرزند محمد حسن نشانى قم نيروگاه فلكه نبوت بلوار آيت اهللا 
مدنى ك 2 فرعى اول پ 89 مشخصات محكوم عليه حسن نكو اصل تك فرزند قربان محكوم به: بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شماره 9610092522301064 شماره دادنامه مربوطه 9609972522300501محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 110000000 ريال بابت به استناد يك فقره چك به شماره 195/23390931 
به انضمام پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراى حكم به حسب شاخص بهاى بانك 
مركزى ايران بعالوه پرداخت هزينه دادرســى  به مبلغ 3630000 ريال در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشــر 

دولتى هزينه اجراى احكام .
 مسئول دفتر شعبه 23 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم- سارا كريمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد سلمان 
شــماره ابالغنامه:9610102516104362 شــماره بايگانى 960482 خواهان ســيد مهدى موســوى نژاد 
دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق به خواســته اعســار از هزينه دادرسى در مرحله بدوى مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609982516100382 شعبه 25 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 96/10/4 ساعت 8 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ساحلى جنب زندان ساحلى 

دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه همكف اتاق 355
منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – حميدكريمى جوقى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  
شــماره  الــه  فتــح  فرزنــد  شــكرى  :معصومــه  المــكان  مجهــول  خوانــده  نــورى  خواهان:احمــد 
درخواســت:9610462516400089 شــماره بايگانى 960362 خواهان احمد نورى به طرفيت شــما به خواسته 
الزام به تنظيم ســند رســمى ملك و اثبات مالكيت به شــماره كالســه 9609982516400330 تقديم نموده كه 
وقت رسيدگى آن مورخ 96/9/30 ساعت 10 صبح در شعبه 28 دادگاه حقوقى قم تعيين گرديده نظر به مجهول 
المكان بودن خوانده فوق الذكر و به درخواســت خواهان و به دســتور رياســت محترم شعبه و طبق ماده 73 قانون 
آيين دادرســى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود فلذا 
بدينوسيله اخطار مى شود كه قبل وقت رسيدگى در دفتر دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس دقيق خود نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را دريافت و جهت رسيدگى در پرونده فوق در وقت مقرر فوق در اين دادگاه حاضر شويد در 

غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد.
منشى دفتر شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى قم – محمودى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شــماره ابالغنامه:9610102513106075 شــماره بايگانى 960614 خواهان اعظم مرادى دادخواستى به 
طرفيت خواندگان على اربابى و حسن بيگدلى و احمد كدخدازاده و خانم شمسى داديان به خواسته دستور فروش 
ملك مشــاع مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609982513100518و شماره بايگانى 
960614 شــعبه 11دادگاه هاى عمومى حقوقى شهرســتان قم ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/10/27 ساعت 9 
صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق.آ.د.م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكى 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 دروقت 
مقرر جهت رسيدگى در حاضر گردد. قم خيابان ساحلى جنب زندان ساحلى دادگاه هاى حقوقى شهرستان قم طبقه 

همكف شعبه 11 دادگاه عمومى (حقوقى)
 منشى دادگاه حقوقى شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم – مهدى جعفرى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى على اكبر شــعبانى وركى ف مراد دادخواســتى به  خواسته مطالبه وجه به طرفيت آيت اهللا شوشترى 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/96/383 شوراى ســارى ثبت شده، چون خوانده 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 شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
شــنبه 96/10/2 ســاعت 10در شعبه 3 شــوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واالّ اين شورا رسيدگى و 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى داريوش عزيزى ف مراد با وكالت زينب مرادى ليمونى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
مهدى باقريان جويبارى ف محمدباقر تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 4/96/400 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 شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 4 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز ســه شــنبه 96/10/12 ســاعت 9:30 در شعبه 4 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم فاطمه قبادى تالوكى ف پنجعلى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت اسماعيل عباس پور 
تقديم كه به اين شعبه ارجاع  و به كالسه 5/96/510 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 شــعبه 5 حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز يكشنبه 
96/10/3 ســاعت 10 در شــعبه 5 شوراى حل اختالف حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى حسن بادله  ف يعقوب با وكالت رضا عباس زاده دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت كمال 
الدين مهدوى ف مهدى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع  و به كالســه 5/96/327 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 شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 5 حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز دوشــنبه 96/10/4 ســاعت 9 در شعبه 5 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين 

شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى شــهريار نظرى آذرى با وكالت زينب صالحين دادخواستى به خواسته مطالبه نفقه به طرفيت سهراب 
نظرى آذرى ف عباس تقديم كه به اين شــعبه ارجاع  و به كالســه 12/96/368 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 شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز دوشنبه 96/10/4 ساعت 9:30 در شعبه 12 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال 

اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه تعاونــى اعتبار ثامن االئمــه با وكالت محمود درويــش ترابى و فاطمه خدادادى دادخواســتى به 
خواســته مطالبه طلب به طرفيت محســن شــيرزاد مرگاى ف محمد تقديم كه به اين شــعبه ارجاع  و به كالســه 
13/96/376 شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف 
سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 96/10/9 ساعت 9:30 در شعبه 13 شوراى حل 

اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت دادرســى شــعبه 4 شوراى حل اختالف سارى به طرفيت مصطفى عرب منتشر شده در 
يازدهم آبان 96 شــماره كالســه 3/96/452 صحيح اســت كه به اشــتباه 4/96/539 درج گرديده  كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى روح اهللا فوالدى با وكالت رويا مظفرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مرضيه نديمى 
ف حسن تقديم كه به اين شعبه ارجاع  و به كالسه 19/96/410 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 شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
دوشنبه 96/9/27 ساعت 9:30 در شعبه 19 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى 

و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 19 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى محمد معروف الكدشــتى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيــت محمدتقى ميرزائى نوش 
آبادى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع  و به كالســه 20/96/368 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 شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
يكشــنبه 96/9/26 ساعت 9 در شعبه 20 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و 

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

اجراييه
ش پ :13/95/511 محكــوم له: حســين يحيى پور بــا وكالت ايمان آقاجانى محكــوم عليه:ابوذر خوبكار 
ف قاســم به موجب رأى  شــماره 64-96/3/3 شــعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت وجه چك 14121873381/26-95/5/20 مبلغ 98,000,000 ريال 
اصــل خواســته و 2,515,000  ريال هزينه دادرســى و نيم عشــر دولتــى وهزينه اجرايى و خســارت تاخير از 
زمان سررســيد تا اجراى دين.به استناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا 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 13 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :13/95/471 محكــوم لــه: بانك مهر اقتصاد بــا وكالت خانم عرب محكــوم عليهم:1-عبدالصمد 
محمدى2-راضيه قاســميان ســوربنى هردو مجهول المكان به موجب رأى شــماره 149-96/4/12 شعبه 13 
حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى 110,000,000 
ريال وجه چك شــماره 922007/625420-95/9/1 اصل خواســته و 3,565,000 ريال هزينه دادرســى و 
خســارت تاخيرتاديه از زمان سررســيد تا اجراى حكم و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايــى و حق الوكاله وكيل 
مطابق تعرفه.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 مفــاد رأى بدهــد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :8/95/662 محكــوم لــه: محمدرضا خيرالدين با وكالت محمد حســنى مقدم محكوم عليه:حســن 
ابراهيمــى ف يــداهللا –مجهــول المكان به موجب رأى شــماره 224-96/4/31 شــعبه 8 شــوراى حل اختالف 
ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت شــصت ميليون ريال به عنوان اصل خواســته 
و 1,565,000 ريــال هزينــه دادرســى و 2,160,000 ريال حق الوكاله وكيل مرحله بــدوى هم چنين پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ 95/12/16 لغايت زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص اعالمى 
ســاالنه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود تماما در حق خواهان و نيم عشر دولتى.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 بــه موقــع 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
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:8/96/212 دادنامه:420-96/7/27 رأى قاضى شورا:درخصوص دعواى خواهان مجتبى توكل 
ف محمدجعفر با وكالت حســن تنكابنى بندپى به طرفيت خوانده ساناز عباسى به خواسته مطالبه 12,700,000 
ريال به استنادفيش بانكى(پرداخت اينترنتى)به شماره پيگيرى 261493 به انضمام خسارات قانونى من جمله 
هزينه دادرســى و حق الوكاله و خسارت تاخير تاديه بدين توضيح كه وكيل خواهان در متن دادخواست با بيان 
اين كه موكل وى مبلغ يادشده را براى چاپ كتاب خواهرش به حساب خوانده واريز نموده و به علت عدم چاپ 
كتاب از سوى خوانده موكل خود اقدام به چاپ كتاب نموده است كه بامراجعات مكرر تاكنون موفق به دريافت 
مبلغ پرداختى از خوانده نشده لذا تقاضاى صدور حكم را دارم خوانده دعوى با وصف دعوت از طريق نشر آگهى 
در جلسه شورا حاضر نشده و هيچ دفاعى به عمل نياورده و تاكنون اليحه اى هم از سوى وى واصل نگرديد از 
اين رو باتوجه به محتويات پرونده مستند ارائه شده و استعالم به عمل آمده از بانك ملى شعبه  خيابان فرهنگ 
سارى دعواى خواهان وارد تلقى و مستندا به مواد 198و519و522و515 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت دوازده ميليون و هفتصدهزارريال اصل خواسته و دويست و بيست و هشت هزاروهفتصدوپنجاه 
ريال به عنوان هزينه دادرسى و چهارصدوپنجاه و هفت هزارودويست ريال به عنوان حق الوكاله مرحله بدوى و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/5/1 لغايت هنگام پرداخت با رعايت تناسب تغيير شاخص اعالمى بانك مركزى 
در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.راى صادره غيابى ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر نزد محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمدرحيمى

دادنامه
پرونده:8/96/101 دادنامه:416-96/7/27 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعواى خواهان رضا عباس 
زاده ف حســن بــه طرفيــت خوانده غالمرضا كريم پور آكردى ف محمود به خواســته رســيدگى و صدورحكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت 60,000,000 ريال با احتســاب كليه خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه به 
طور خالصه اين كه خواهان  اعالم داشت در سال 1389 وكالت خوانده را بر عهده گرفتم لكن باتوجه به تصوير 
مصــدق قرارداد پيوســتى خوانده هيچ مبلغى تحت عنوان حق الوكاله بــه اين جانب پرداخت نكرده لذا تقاضاى 
صدور حكم را دارم خوانده دعوى با وصف دعوت از طريق نشر آگهى در جلسه شورا حاضر نشده و هيچ دفاعى 
به عمل نياودره و تاكنون اليحه اى از سوى وى واصل نگرديد از اين رو دعواى خواهان وارد تلقى و مستندا به 
مواد 10و1284و1301 قانون مدنى و ماده يك آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه ســفر وكالى دادگســترى 
مصــوب 85/4/27 رييــس قــوه قضاييه و مــواد 198و519 ق آ د م حكــم به محكوميت خوانــده به پرداخت 
شــصت ميليون ريال اصل خواســته و 865,000 ريال هزينه دادرسى وخسار تاخير تاديه از 96/2/27 لغايت 
هنگام پرداخت با رعايت تناســب تغيير شــاخص اعالمى بانك مركزى در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.راى 
صادره غيابى ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه سپس ظرف بيست روز ديگر قابل 

تجديدنظر نزد محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمدرحيمى

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت دادرســى به كالســه 14/96/342 شعبه 14 شــوراى حل اختالف سارى منتشرشده 
در شــانزدهم آبان 96 نام وكيل ســيدمهدى ميرعيسايى صحيح است كه به اشــتباه ميرعيسيايى درج گرديده 

كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

دادنامه
پرونده:9/95/472 دادنامه:631-95/12/24 رأى شــوراى حل اختالف:دعوى خواهان شركت تعاونى 
اعتبــار عام كشــاورزان بــا مديريت عيســى بابايى و رحمت زارع و با وكالت ســيده ســحر موســوى به طرفيت 
خواندگان1-سيده فاطمه حسينى كواليى ف سيدحسين2-ابراهيم ابراهيمى دنجكاليى ف على جان3-قنبرعلى 
محمــدى ف محمدعلى(مجهول المكان)4-ســيد عســگرى پيرزاده ف ســيد محمود(مجهول المكان)به خواســته 
تقاضــاى صدور حكم به محكوميت تضامنى پرداخت 153,083,333 ريال معادل يكصدوپنجاه و ســه ميليون و 
هشتادوسه هزاروسيصدوسى و سه ريال و كليه خسارات دادرسى،هزينه دادرسى،حق الوكاله وكيل و خسارت 
تاخير تاديه از سررســيد تا وصول محكوم به، به اســتناد 1-كپى مصدق قرارداد فروش اقســاطى به شــماره 
166/41 – 89/2/25 و كپى مصدق آگهى تغييرات شركت و دليل مديريت و كپى مصدق سند وكالت نامه نظر 
به اين كه مفاد دادخواست تقديمى و مستندات حاكى از اشتغال ذمه خواندگان و مديونيت آنان به نحو تضامن 
در حق خواهان دارد و از آن جا كه اشــتغال يقينى مســتلزم برائت يقينى اســت و خوانده رديف اول به نوعى 
اقرار به مديونيت بخشى از خواسته شده است خوانده رديف دوم اليحه داده است و خواندگان ديگر على رغم 
ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشدند و در قبال دعوى مطروحه ايراد و تكذيبى به عمل نياوردند و اليحه اى 
جهت عذرقانونى خويش تقديم نكردند على هذا دعوى خواهان را در اين مرحله از رســيدگى محمول بر صحت 
تشــخيص مســتندا به مواد 198و519و522 ق آ د م و1257و721 قانون مدنى حكــم به محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت 153,083,333 ريال اصل خواســته و پرداخت 3,892,483 ريال هزينه دادرسى و حق 
الوكالــه وكيــل طبق تعرفه قانونى به عالوه خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ سررســيد 89/4/25 لغايت وصول 
محكــوم به در حق خواهان صادر مى گردد.اين رأى نســبت به خوانده رديف اول و دوم حضورى اســت و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض نظر در دادگاه عمومى سارى است و نسبت به خوانده رديف سوم وچهارم 

غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
قاضى شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:10/96/169 دادنامه:376-96/6/30 رأى قاضى شورا:درخصوص دعوى خواهان ستاره سامى 
كرمانى ف محمدرضا به طرفيت خوانده حســين دوســتدار شــهميرزادى ف موســى(مجهول المكان) به خواسته 
30000000 ريال و خســارت دادرسى و تاخير تاديه به اســتناديك فقره چك به شماره 1351/94479/40 
عهده بانك ملت باتوجه به ابالغ قانونى به خوانده و امتناع از دفاع در مورد دعوى و مســتندات ابالغى اين امر 
محمول بر اقرار ضمنى به ذى حقى خواهان و اصالت مستند بوده و باتوجه به اين كه عرفا اسناد مذكور در مقام 
اشتغال ذمه صادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه مندرج براى دارنده نموده و بقاى سند در يد شخص حكايت 
از اســتمرار منشــاء صدور دارد لذا دعوى وارد تشخيص داده مى شود به موجب مواد 249و252و310و313 
قانون تجارت و 519و522و198 ق آ د م حكم به الزام خوانده به پرداخت 30,000,000 ريال اصل خواسته و 
600000 ريال هزينه دادرسى هم چنين خسارت تاخير تاديه از 94/5/10 تا يوم االدا برپايه شاخص ساالنه 
بانك مركزى كه در اجرا محاســبه مى گردد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در 

اين شورا سپس ظرف مهلت مذكور قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

دادنامه
پرونــده:10/96/254 دادنامــه:435-96/7/22 رأى قاضى شــورا:درخصوص دعوى خواهان حســين 
غالمــى ف علــى اصغــر به طرفيت خوانده ياســر تقــى زاده ولشــكاليى ف مســلم(مجهول المكان) به خواســته 
12000000 ريال و خسارت دادرسى و تاخير تاديه به استناد يك فقره چك به شماره 96/7/30-419970 
باتوجه به ابالغ قانونى به خوانده و امتناع از دفاع در مورد دعوى و مســتندات ابالغى اين امر محمول بر اقرار 
ضمنى به ذى حقى خواهان و اصالت مســتند بوده و باتوجه به اين كه عرفا اســناد مذكور در مقام اشــتغال ذمه 
صادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه مندرج براى دارنده نموده و بقاى سند در يد شخص حكايت از استمرار 
منشاء صدور دارد لذا دعوى وارد تشخيص داده مى شود به موجب مواد 249و252و310و313 قانون تجارت 
و 519و522و198 ق آ د م حكم به الزام خوانده به پرداخت 12,000,000 ريال اصل خواسته و 3000000 
ريال هزينه دادرســى هم چنين خســارت تاخير تاديه از 96/4/30 تا يوم االدا برپايه شــاخص ســاالنه بانك 
مركزى كه در اجرا محاســبه مى گردد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در اين 

شورا سپس ظرف مهلت مذكور قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-فتحى

دادنامه
پرونــده:18/185/96 دادنامــه:369-96/7/16 رأى قاضى شــورا:در پرونده كالســه 18/96/185 
حقوقــى اين شــعبه موضوع دعوى بانك انصار به مديريــت آيت اله ابراهيمى با وكالت منيره الســادات عمادى 
وكيل دادگســترى به طرفيت خواندگان1-ام البنين موسوى ف سيدعبداله(مجهول البمكان)2-مريم نجات ف 
غالمعلــى 3-خديجه نيك خواه ف احمد(مجهول المكان)به خواســته صدورحكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
به پرداخت دويســت ميليون ريال با احتســاب خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه دين 
به استناد يك فقره چك پرداخت نشدنى به شماره 810671-96/3/7 به مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال 
عهده بانك ملى شعبه ميدان امام حسين سارى و گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه مى باشدبا التفات به 
جامع اوراق محتويات پرونده و مفاد دادخواســت تقديمى و مدارك و مســتندات خواهان كه از تعرض وتكذيب 
مصون مانده لذا دعوى خواهان وارد و اشــتال ذمه خوانده ثابت تشــخيص و به استناد مواد 198و519و522 
ق آ د م و 310و313 قانــون تجــارت حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به پرداخت دويســت ميليون ريال 
اصل خواسته و سه ميليون و پانصدوهفتادهزارريال هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى و 
خســارت تاخير تاديه دين در حق خواهان صادر واعالم مى نمايد.دايره اجراى احكام مدنى مكلف اســت خسارت 
تاخير تاديه دين را از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه لغايت اجراى حكم با رعايت تناسب 
شــاخص ســاالنه كه از سوى بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت 
نمايد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه پس از آن ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم دادگسترى سارى خواهد بود.م/الف
قاضى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى-حسن رمضانى

دادنامه  
پرونده:298-20/96 دادنامه:442-96/7/25 رأى شــورا:درخصوص دعــوى خواهان صندوق قرض 
الحســنه محبــان على ابن ابيطالــب با مديريت عاملــى محمد رضايى افراپلــى به طرفيت خوانده حســن رحمان 
زاده زيــى ف اصغر(مجهول المكان)به خواســته مطالبه وجه جمعا شــصت ميليون ريــال موضوع چهار فقره چك 
به شــماره هاى 794890-94/11/3 مبلغ پانزده ميليون ريــال و 794891-94/12/3 مبلغ پانزده ميليون 
ريال و 794892-95/1/3 و 794893-95/2/3 به مبلغ پانزده ميليون ريال با احتســاب هزينه دادرســى 
و خســارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق چك هاى موصوف و گواهينامه هاى 
عدم پرداخت صادره منضم به آن نظر به اين كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حضور نيافته و 
اليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و مستندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها 
به  وجود اصول اسناد در يد خواهان و با استصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت 
تشخيص مستندا به مواد 310و313 ق تجارت و مواد198و519و522 ق آ د م مصوب 79 حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت شصت ميليون ريال اصل خواسته و  پرداخت هشتصدوبيست هزارريال هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك ها لغايت زمان اجراى حكم براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك 
مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره به استناد ماده 25 
قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94 غيابى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و 

پس از آن ظرف بيست روز از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى است.م/الف
 عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

اصالحيه
در آگهى اجراييه به ش پ 6/94/552 شــعبه 6 شــوراى حل اختالف ســارى منتشرشــده در شانزدهم 
آبان 96 نام محكوم عليه غالمحســين قولى صحيح اســت كه به اشتباه غالمحســين قوتى درج گرديده كه بدين 

وسيله اصالح مى گردد.


