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مفقودى
اصل برگ سبز پژو 405 رنگ نقره اى مدل 1393 به شماره پالك 814د77- ايران 93 و شماره موتور 
12k0455482 و شــماره شاســى EK643888به نام على رضايى ســليمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

برگ ســبز خودرو پژو405 تاكســى بين شهرى مدل 1386 رنگ زرد ش موتور12486099714 شاسى 
40383183 به شماره ايران62-813ع24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز ســوارى پــژو206 مــدل 1389 رنگ ســفيد روغنــى ش موتــور13389038531 شاســى 
NAAP13FE4BJ453477 شهربانى ايران66-325س94 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

شاســى  ايــران72-855س38  شــماره  بــه   315H ام  وى  ام  خــودرو  فــروش  فاكتــور  و  ســند 
NATFBAMD6D1011552 ش موتــور MWM477FJAD013752 بــه نام هــدى صولتى مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند خودرو نيســان وانــت رنگ آبى روغنــى مــدل 1384 به شــماره ايــران11-391ط24 ش موتور 
282514 شاسى D76923 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز و سندكمپانى سوارى پژو تيپ 206 مدل83 رنگ كرم بژ متاليك ش شاسى 83657547 ش 
موتور 10FSS14900175به شماره ايران72-669د14 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

دادنامه 
پرونده كالســه 9409983410300195 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان تصميم نهايى 
شــماره 9609973410301465 -خواهان : بانك تجارت سهامى عام با وكالت آقاى سيد حميد رضا مرتضوى 
عباس آبادى فرزند ســيد عبدالمجيد به نشــانى كرمان – خيابان قرنى – قرنى 15 – مجتمع كاونديش واحد 19 
خواندگان :  1- شــركت كرمان مهديس تجارت 2- شــركت متحدين صالح با وكالت آقاى مهران رحيمى فرزند 
على به نشانى تهران – بزرگراه اشرفى اصفهانى ، 50 متر پايين تر از ميدان پونك – خيابان گلزار يكم پالك 3 
واحد 3- 3- آقاى مجيد زنگى آبادى زاده فرزند حســين 4- آقاى مهدى عســكرى فرزند محمد 5- آقاى حميد 
زنگــى آبادى فرزند حبيب اله همگى به نشــانى مجهول المكان – 6- شــركت ميگوپرور به نشــانى بندر عباس 
بلوار امام خمينى روبروى سيتى سنتر ساختمان گرگيج واحد 2- خواسته : مطالبه خسارت - گردشكار : دادگاه 
بــا توجه به اوراق و مندرجات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبــادرت به صدور راى مى نمايد 
.  (راى دادگاه ) در خصوص دادخواســت تقديمى بانك تجارت ســهامى عام به مديريت محمد ابراهيم مقدم به 
طرفيــت خواندگان 1- شــركت كرمان مهديس تجارت 2- شــركت متحدين صالح با وكالــت آقاى مهران رحيمى 
فرزند على 3- آقاى مجيد زنگى آبادى زاده فرزند حسين 4- آقاى مهدى عسكرى فرزند محمد 5- آقاى حميد 
زنگى آبادى فرزند حبيب اله 6- شــركت ميگو پرور به خواسته صدور حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ 144/690/659/801 ريال از بابت اصل و كارمزد و خســارت تاخير تاديه ضمانت نامه و مبلغ 
86/547/945 ريال خســارت روزانه از تاريخ تقديم دادخواست تا اجراى كامل حكم و هزينه هاى دادرسى . 
دادگاه با عنايت به دادخواست تقديمى خواهان محترم كه توسط وكيل محترم ايشان امضاء و تقديم گرديده با 
بررسى فرم وكالت مورد استناد وكيل محترم و ساير اوراق و مستندات پرونده . نظر به اينكه در عقود و قرار 
دادها اقدامات شخص حقوقى با افعال اشخاص حقيقى ذيسمت و صاحبان امضاء مجاز در آن شخصيت حقوقى ، 
نمود خارجى پيدا مى كند . و مطالبه ماده 662 از قانون مدنى موكل تنها در امور و مواردى مى تواند به ديگرى 
وكالت بدهد كه شــخصا توانايى انجام آن امور را داشــته باشد . و مطابق بند 7 از ماده 51 از همين قانون يكى 
از تكاليف تقديم كننده دادخواست امضاء ذيل اوراق دادخواست مى باشد . و در مانحن فيه بدليل اينكه وكيل 
محترم ( آقاى شــريفى ) از سوى موكل فرم دادخواست را بر اساس وكالتنامه اعطايى شماره 377415 مورخه 
96/4/6 امضا نموده است و در متن فرم وكالتنامه استنادى پيوست دادخواست مشخص نيست كه چه كسى 
به وكيل محترم ( اقاى شريفى ) وكالت داده است و با توجه به موهوم بودن و عدم ذكر دقيق نام امضاء كننده 
فرم وكالتنامه ابرازى ، لذا براى اين دادگاه مشخص نيست كه امضاء كننده فرم وكالت و به تبع آن دادخواست 
دهنده چه كسى است تا با بررسى اوراق و مستندات ابرازى خواهان محترم بتوان احراز نمود كه اساسا ايشان 
( امضاء كننده فرم وكالت ) اختيار اعطايى وكالت را داشــته اســت يا خير و براســاس اسناد ارائه شده از سوى 
خواهان محترم و آگهى تغييرات شماره 1393084266 مورخه 1393/9/12 در بانك تجارت . امضاء و اوراق 
تعهد آور به عهده مدير عامل و رئيس هيئت مديره نهاده شــده اســت و در غياب هر يك از آنان يكى ديگر از 
اعضاء هيئت مديره مجاز به امضاء اوراق شده اند . همچنين هيئت مديره در صورتجلسه مورخه 1393/1/18 
اختياراتــى از جملــه اقامه هر گونه دعوايى را به مدير عامل آقاى ابراهيم مقدم تفويض نموده اســت . با توجه 
بــه اينكه بانــك محترم تجارت از جملــه بانك هاى خصوصى بوده و نظــر به اينكه مديرعامــل اختياراتش را از 
هيئــت مديــره مى گيرد و اين اختيارات را نمى تواند به ديگران تفويض نمايد مگر اينكه اصيل(هيئت مديره) 
اين حق را به مديرعامل داده باشــد و طبق مدارك ارائه شــده از ســوى خواهان  محترم از سوى هيئت مديره 
به مديرعامل حقى در خصوص تفويض اختيار به ديگران داده نشــده اســت نظر به اينكه مديريت امور شــعب  
داراى شخصيت حقوقى مستقل نبوده و صاحب سمت در تقديم دادخواست موضع پرونده نمى باشد از آنجا كه 
جناب ســيد حميد رضا مرتضوى با اطالع و اشــراف كامل از اينكه فرم وكالت تنظيمى توسط آقاى  حسن شريفى 
بر خالف رعايت الزامات قانونى تنظيم شــده است شــخصا به مديرعامل محترم بانك مراجعه و از ايشان وكالت 
گرفته و اســم نماينده شــخص حقوقى ( بانك) را يعنى آقاى محمد ابراهيم مقدم نورزهى در فرم وكالت قيد و 
امضاء ايشان را نيز گواهى نموده است گواه بر بال اعتبار بودن وكالت نامه آقاى حسن شريفى است كه مشخص 
نيست چه كسى آن را امضاء كرده است عليهذا بنا به مراتب دادگاه  مستندا به ماده 662 از قانون مدنى و مواد 
2 و بنــد هــاى 5 و 10 ماده 84 ناظر به ماده 89 از قانون آيين دادرســى مدنى قرار رد دعوى تقديمى خواهان 
صــادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابــالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر 

استان كرمان مى باشد . م-الف 2634 
 سيد حسين صباغ جعفرى رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى  كرمان

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ســيدرضا هاشــمى ف سيدرجب با وكالت حميدرضا نصيرى دادخواســتى به خواسته الزام به تنظيم 
ســند موبايل بــه طرفيت تقى اســماعيل تبار ف تقى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/96/673   
ثبت شــده، چون خوانــده خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــعبه 3  حل اختالف ســارى نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/2/15 ساعت 10:30 در شعبه 3 شوراى حل اختالف 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم ســحر پرســتش كاسب ف محمد دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت بهروز موحدقوجق ف 
آى محمد تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 3/96/923  ثبت شده، چون خوانده خوانده مجهول المكان 
مــى باشــد لذا طبق مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه 
خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 3  حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز سه 
شــنبه 97/2/11 ساعت 9:30 در شعبه 3 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين شورا رسيدگى و 

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

اصالحيه
در آگهى ابالغ وقت رســيدگى مربوط به شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف ســارى منتشــر شــده در 13 
اســفند96، نام خوانده فرياد پايدارى صحيح است كه به اشتباه فرياد پايدار درج گرديده و بدينوسيله اصالح 

مى گردد.

متن آگهى
قضات محترم دادگاه تجديد نظر اســتان كرمان ** با ســالم // احتراما حســب الوكاله پيرو دادخواســت 
تجديد نظر خواهى نســبت به دادنامه شــماره 96099734103011465 مورخه 96/11/1 صادره از شعبه 
ســوم دادگاه عمومى كرمان به اســتحضار مى رسانم . 1- ايراد به ســمت همكار محترم به اينكه به جهت مبهم 
بودن وكالتنامه تنظيمى مشــخص نيســت كه چه كســى به وى وكالت داده صحيح بنظر نمى رسد زيرا : همانطور 
كــه در قــرار صادره نيز آمده خواهان در دادخواســت بانك تجارت ســهامى عام به مديريــت عاملى آقاى محمد 
ابراهيم مقدم نودهى است كه به موجب مدارك مثبته موجود در پرونده ( تصاوير پيوست ) اختيار طرح دعوى 
و دفــاع از دعــاوى له و عليــه بانك با اختيارات كامل در ماده 35 ق- آ-د- م از ســوى هيات مديره بانك با حق 
توكيل بغير به وى تفويض گرديده كه ايشــان نيز به منظور تســهيل در كار شعب بانك در استانها اين حق را به 
مديريت شعب تفويض نموده است بنابر اين ذكر .. بانك تجارت اداره امور شعب .. در ستون مشخصات موكل 
در قرارداد وكالت 377415 همكار محترم كه ذيل آن نيز حسب مراتب فوق به امضاء آقاى حسن مغويى نژاد 
مهمور به مهر ... بانك تجارت مديريت شعب استان كرمان ... رسيده ناشى از تسامح بوده ضمن اينكه بر خالف 
ادعاى مطرح شــده امضاء موكل توســط همكار محترم در ســتون مربوطه نيز گواهى شــده است بنابراين از نظر 
شــكلى ابهامى در قرارداد وكالت همكار محترم نبوده و نمى باشــد مضاف به اينكه در ماهيت امر در رســيدگى 
به دادخواســت تقديمى و پرونده مطروحه نمايندگان حقوقى بانك حضور داشــته و هرگز متعرض سمت همكار 
محترم از ســوى بانك نشــده اند چون ماحصل اين ايراد بفرض  صحت ، ادعاى بانك تجارت را در آينده بدنبال 
خواهد داشت ضمن اينكه حضور اينجانب با وكالت تنظيمى كه خوشبختانه از طرف دادگاه نيز مورد قبول واقع 
و در راى نيز به آن اشاره شده نيز دليل متقنى بر تائيد اقدامات قبلى از سوى همكار محترم توسط مدير عامل 
بانك تجارت مى باشــد . 2- مضافا به اينكه قبال توســط قاضى محترم مســتقر در شعبه نسبت به اين ايراد در 
جلســه مورخه 96/6/19 تصميم گيرى شــده و بر اســاس آن با عنايت به عرايض مشــروحه در بند 1 ، ايراد 
مطروحه رد گرديده و  دســتور تعيين وقت رســيدگى ماهيتى به پرونده داده شده كه متاسفانه در جلسه اخير 
دادگاه كه به دليل اشــكال در اخطاريه ها به يكى از خواندگان بعد از چند جلســه تجديد وقت تشــكيل گرديد 
قاضــى محتــرم عليرغم تذكر اين نكته بدون ورود به ماهيت امر مبادرت بــه صدور قرار معترض عنه به جهت 
پذيرش ايراد مذكور نموده اســت كه بنظر مى رســد با توجه به تصميم گيرى قبلى دادگاه اقدام اخير ايشــان 
خالى از اشــكال نباشــد . 3- قاضى محترم حضور اينجانب را با وكالت تفويض شــده از ســوى مدير عامل بانك 
دليل بر بى اعتبارى وكالتنامه همكار محترم دانســته در حاليكه همانطور كه در بند 1 ذكر شــده بر خالف ادعاى 
ايشان ، حضور اينجانب به شكل ذكر شده در واقع تائيدى بر اقامت قبلى انجام شده از سوى مقام ارشد بانك 
تجارت بوده ضمن اينكه با توجه به اختيارات تفويض شــده به مديريت امور شــعب ، وكالت همكار محترم نيز 
صحيح بوده و ايراد عدم ســمت ايشــان وارد نمى باشد .4- صرف نظر از مراتب فوق از آنجا كه دستگاه قضايى 
استان از صدور ضمانت نامه هاى مشكل دار در بانك تجارت در سالهاى اخير مطلع بوده و حتى در همين شعبه 
دادگاه ، راى به محكوميت بانك بدون تعلل و اتالف وقت داده حال كه بانك بمنظور اعاده حقوق شرعى و قانونى 
خود مبادرت به مطالبه عليه ضمانت خواه و ضامنين نموده پرونده مذكور از 94/4/29 در شعبه مطرح و در اين 
مدت مديد تنها دو جلســه رســيدگى براى اين پرونده تشــكيل گرديده كه جالب است در هر دو جلسه با ايراد 
شــكلى پرونده به دادگاه تجديد نظر ارجاع شــده و مابقى اوقات رسيدگى به جهت اشكال در ابالغ اخطاريه يكى 
از خواندگان بى دليل تجديد شده و از اين نظر موجبات تضييع حقوق بانك و در واقع بيت المال فراهم شده و 
از نظــر خوانــده اصلى دعوى ( ضمانت خواه ) كه خود نيز در اخذ چنين ضمانت نامه هايى بى تقصير نبوده اطاله 
دادرســى به نفع وى بوده و چون در ماهيت امر هيچ دفاعى ندارد متوســل به طرح ايرادات شــكلى واهى شده 
و بى جهت موجبات تضييع حقوق بيت المال را فراهم مى آورد لذا مســتدعى اســت با در نظر گرفتن اين مهم و 
تسريع در نقض قرار صادره از ادامه اين روند كه موجب تضييع حقوق بيت المال مى باشد ممانعت بعمل آوريد 

قبال از سعه صدر شما بزرگواران تقدير و تشكر بعمل مى آيد. م.الف: 2635
 سيد حميد رضا مرتضوى – وكيل پايه يك دادگسترى

ابالغ وقت رسيدگى 
درپرونده شــماره بايگانى 960655 شعبه سوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس خواهان آقاى على عيدى 
دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى على كيكاوســى فرزند رضا به خواسته مطالبه طلب مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609987157300635 ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/02/15 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكــى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف مدت 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.
مديردفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده اموال غيرمنقول-نوبت دوم
نظربــه اين كــه در پرونده اجرايى كالســه 950758 احكام مدنى محكوم عليه علــى اصغر بهراميان فر و 
عبدالعلى بهراميان فر و مهدى احمدى فوالدى به پرداخت 164,268,887 رال در حق محكوم له بانك ســينا با 
وكالت بســكابادى محكــوم گرديده و نام برده با وصف ابالغ اجرايى در فرجه مقــرر قانونى اقدامى جهت اجراى 
مفاد آن معمول نداشته لذا احدى ازمحكوم عليهم عبدالعلى بهراميان فر فرزند محمد جهت اداى دين يك قطعه 
زمين به شماره پالك ثبتى 3624 فرعى  28 اصلى بخش ب ش ثبت 7566 دفتر جلد 56 صفحه 103 مفروز از 
303 قطعه  4 به مساحت (32/5) مترمربع تعرفه و توقيف سپس از ناحيه كارشناس به مبلغ 325,000,000 
ريال ارزيابى گرديده است.با عنايت به اين كه نظريه ارزياب در مهلت مقرر قانونى مورد اعتراض قرار نگرفته 
لذا 3 دانگ و 2 سير مشاع از ملك مزبور در روز سه شنبه 97/1/21 رأس ساعت 10 صبح ازطريق مزايده به 
فروش مى رسد متقاضيان مى توانند جهت اطالع بيشتر پنج روز قبل از برگزارى مزايده به دفتر اجراى احكام 
مدنى دادگسترى نكا محل برگزارى مزايده مراجعه نمايند مزايده از قيمت پايه شروع و برنده آن كسى خواهد 
بود كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ضمنا ده درصد قيمت پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت 
خواهد شد و در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر يك ماهه بقيه بهاى مال را نپردازد ده درصد پرداختى 

پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.م/الف
صادقى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى نكا

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد ولى گلين شريف دينى ف محمدرحيم به شرح درخواستى كه به شماره 1033/96/ش1 اين 
شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان رضا گلين شريف 
دينى ف محمدولى ش ش 2270038231 صادره رامســر در تاريخ 96/2/16 در شهرســتان تنكابن  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1-حســين گلين شريف دينى پسر متوفى2-عاليه 
گلين شريف دينى-همســر متوفى3-شهربانو حسين آريوئى-مادر متوفى4-محمدولى گلين شريف دينى-پدر 
متوفــى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت 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 اول شوراى حل اختالف تنكابن-مسعود نبى الهى زاده

اجراييه
 ش پ : 10/96/243 محكوم له: شــركت پخش اطلس دنيا با وكالت ســميه خزايى محكوم عليه:پريســا 
صمدى-مجهول المكان به موجب راى شــماره 507-96/8/29 شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت 
يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 19500000 ريال اصل خواسته و 313750 ريال هزينه دادرسى 
هــم چنيــن حــق الوكاله طبق تعرفه دولتى و خســارت تاخير تاديه از 96/2/10 نســبت بــه ده ميليون ريال و 
ماهيانه از 96/2/4 تا يوم االادا برپايه شــاخص ســاالنه بانك مركزى كه در اجرا محاســبه مى گردد  نيم عشــر 
دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى 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 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى سعيد ابراهيمى با وكالت سيد صادق يوسفى آبكسرى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
صادق فرجى ماهفروزى ف عبدالعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 3/96/735   ثبت شده، چون 
خوانده 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 شعبه 3  حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در روز دوشــنبه 97/2/17 ســاعت 9 صبح در شــعبه 3 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند 

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

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه اعتبارى عســكريه بــا مديريت عاملى ســيد امين جــوادى و محمدرضا مروجى با وكالت ســكينه 
رمضانيان ف ولى اهللا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت ميثم فضلى نودشتى ف عيسى تقديم كه 
به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 6/96/635 شــوراى سارى ثبت شــده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد 
حســب دســتور شــورا ، 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 
روز دوشــنبه 97/2/10 ســاعت 9  در شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آقاى محسن اســدى المشيرى ف ناصر دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 1-معصومه اسدى 
ف محسن2-محســن بابايى چورتى ف اســماعيل تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 7/96/835  ثبت 
شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا حسب دستور شورا 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 شعبه 7  حل اختالف سارى نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در روز چهارشــنبه 97/1/29 ســاعت 9:30 در شــعبه 7 شوراى حل 

اختالف سارى حضور به هم رساند واالّ اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه اعتبــارى ثامن دادخواســتى به خواســته وقت رســيدگى به طرفيــت 1-اكبر جهانبــاززاده ف 
چراغعلى2-خسرو بزرگى ف تقى تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 8/96/591 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 سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در روز دوشنبه 97/1/20 ساعت 11 در شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند 

واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبيرشعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
تعاونى اعتبارى كارســازان آينده دادخواستى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت1-فاطمه شعبان زاده 
ف قربان2-ميثــم گنجيــان خنارى ف عزت اله3-فرانــك ايزدجو ف محمد  تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به 
كالســه 8/96/607 شوراى سارى ثبت شــده، 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 روز سه شنبه 97/2/11 ساعت 9 در شعبه 8 

شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبيرشعبه 8 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خانم ســكينه فرجى ف على دادخواســتى به خواسته وقت رسيدگى به طرفيت طاهره نوروزيان عزيزى ف 
على محمد تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9/96/537 شوراى سارى ثبت شد، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد حســب دستور شورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 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 چهارشــنبه 97/1/29 ســاعت 9 صبح در شعبه نهم شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه نهم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسسه اعتبارى ثامن االئمه باوكالت فاطمه خدادادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت جعفر 
حبيب زاده زيدى ف حســين تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 10/96/740 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 شعبه 10 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز  شنبه 97/2/8 ساعت 10 در شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفترشعبه 10 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى ياشــار نوزاد ملك پور  ف عليرضا با وكالت ابراهيم باقرى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به 
طرفيــت خانــم فريده امن الهى ف مرســل تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 12/96/502 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 چهارشــنبه 97/2/5 ســاعت 11 در شــعبه 12شــوراى حل اختالف 

حضور به هم رسانند واال رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى روح اله طيبى ف فيض اله دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت سيد اسماعيل عبادى ف 
سيدحســين تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 15/96/717 ثبت شد، 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 شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 15 حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز دوشنبه 97/2/3 ساعت 11:30 صبح درشعبه 15شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واالّ اين 

شورارسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
موسســه اعتبارى ثامن با وكالت اكرم اصغرى آقمشــهدى دادخواســتى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
عبدالرضا دماوندى ف هادى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 17/96/562شوراى سارى ثبت شد، 
چون خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار 
درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در روز دوشــنبه 97/2/3 ساعت 9 صبح  درشعبه 17 شوراى حل اختالف حضور به هم رسانند واال 

اين شورارسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهدداشت .م/الف
دبير شعبه 17 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ مالحظه  نظريه كارشناسى
خانم بانو محمدزاده ف حسين دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت مجتبى شاهوارى ف غالمرضا 
تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 388 /7/96 ثبت شــده ،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 شــعبه 7 شــوراى حل اختالف ســارى جهت مالحظه نظريه كارشناســى ظرف يك هفته پس از انتشار در 
شــعبه 7 شــوراى حل اختالف حضور به هم رسانده و چنانچه نســبت به نظريه كارشناسى نفياً يا اثباتاً اعتراضى 

داشتند به اين شعبه اعالم نمايند .م/الف
مدير دفتر شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به غالمعلى خوش تراش ف على اكبر
خواهــان على قديرى دادخواســتى به طرفيت خوانده  غالمعلى خوش تراش به خواســته مطالبه وجه چك 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981511200900  شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى سارى 
ثبت و وقت رســيدگى 97/2/25 ســاعت 8:30 تعيين گرديد كه حســب  دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
 منشى شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى سارى-صفيه يوسفيان

اجراييه
 ش پ : 6/96/2 محكوم له: مهدى شــكيبايى نيا ف احمد محكوم عليهم:1-امير قاجارى-مجهول المكان 
2-ســودابه عنايتى ازنى به نشــانى سارى بلوار كشاورز ابتداى آهى دشــت جنب آژانس تيزكار به موجب رأى 
شماره 111-96/3/7 شعبه 6 حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند به 
پرداخت تضامنى 100,000,000 ريال اصل خواســته و 1,365,000 ريال هزينه دادرســى و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 96/1/7 لغايت زمان اجراى حكم با رعايت تناســب شاخص ساالنه كه 
توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و نيم عشر دولتى 
و هزينه اجرايى طبق تعرفه. به اســتناد 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 6 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 6/94/568 محكــوم لــه: بانك صادرات مازندران با مديريت باب اهللا نورى باوكالت ليال محمدى 
محكوم عليهم:1-كاوه كاظمى ف ابوالقاســم2-محمد وثوق3-ابوالقاســم كاظمى  1و3 مجهول المكان2-ســارى 
بلوار پاســداران خ ارم آپارتمان شــهدا منزل محمد وثوقى به موجب رأى شــماره 124-95/3/23 شــعبه 6 
حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليهم محكوم اند به پرداخت تضامنى چهل ميليون و 
دويســت و هفتادوهفت هزارريال بابت اصل خواسته هم چنين پرداخت150,000 ريال هزينه دادرسى وحق 
الكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 93/7/7 تا اجراى حكم به ماخذ دوازده درصد محاسبه 
خواهد شــد در حق خواهان محكوم مى نمايد و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى طبق تعرفه. به اســتناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجام تعهــد و مفاد رأى بدهد در 
غيــر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 9/96/259 محكــوم لــه: راحله توكل با وكالت حســن تنكابنى محكوم عليــه: معصومه رمضانى 
ســراجارى –مجهــول المكان به موجب رأى شــماره 472-96/8/24 شــعبه 9 شــوراى حل اختالف ســارى كه 
قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت بيســت ميليــون ريال اصل خواســته و 320,000 ريال 
هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان،نيم عشردلتى هزنيه اجرايى طبق تعرفه 
پرداخت گردد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از 
ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهــد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونــده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 10/96/92 محكوم له: حسين خدابنده با وكالت حسن تنكابنى محكوم عليهم:1-زهرا گلزانى ف 
ابراهيم –ســارى امام رضا انبار نفت خانم فاطمه شــعبان زاده اميردهى 2-هوشنگ نيرومند ف اصغر –مجهول 
المكان به موجب رأى 259-96/5/14 شــعبه دهم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكــوم انــد به پرداخــت تضامننى 60,000,000 ريال اصل خواســته و 850,000 ريال هزنيه دادرســى هم 
چنين خســارت تاخير تاديه از 95/10/25 تا يوم االده برپايه شــاخص ســاالنه بانك مركزى و هزينه اجرايى و 
حق الوكاله طبق تعرفه دولتى. به اســتناد ماده 29 قانون شوراى 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 10 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 13/96/187 محكوم له: سيد سعيد عمادى محكوم عليه:رضا صادقى ف رستم-مجهول المكان 
به موجب رأى شــماره474-96/9/11 شــعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت 40,000,000 ريال وجه چك هاى شماره 158333-96/2/30 و 152589-
96/1/10 بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى و240,000 ريال خســارت تاخير تاديه برمبناى خواسته از 
زمان سررســيد تا اجراى حكم و نيم عشــردولتى وهزينه اجرايى. به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف 
مصــوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يــا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غيــر 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

اجراييه
 ش پ : 14/96/414 محكوم له: نادر اميرى گرزالدينى محكوم عليه:حســن  محمداســماعيل ف اكبر-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 585-96/9/29 شــعبه 14 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
خوانده محكوم اســت به انتقال ســند خودرو در دفترخانه اســناد رســمى و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 
767,500 ريال ملزم مى گردد و نيم عشر دولتى وهزينه اجرايى طبق تعرفه. به استناد ماده 29 قانون شوراى 
حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت: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
مسئول دفتر شعبه 14 حقوقى شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 18/94/384 محكــوم له: شــركت پخش پايدار به نمايندگى مهــران عبدى با وكالت يحيى ديان 
خوشابى و محمد فرج پور محكوم عليه:عبدالرضا متقى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 94/11/28-564 
شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت چهل و چهارميليون 
و يكصدوهشتادوپنج هزارريال به عنوان اصل خواسته و سيصدوچهل و پنج هزارريال بابت هزينه دادرسى و 
پرداخت 1,590,660 ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از 93/9/30 
تــا زمان اجراى حكم به عالوه نيم عشــر دولتى. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حــل 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 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 18/94/385 محكــوم له: شــركت پخش پايدار به نمايندگى مهــران عبدى با وكالت يحيى ديان 
خوشابى و محمد فرج پور محكوم عليه:سيدعلى عمادى-مجهول المكان به موجب رأى شماره 94/11/28-565 
شــعبه 21 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت چهل ميليون ريال 
به عنوان اصل خواسته و سيصدوپنجاه و پنج هزارريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 1,440,000ريال بابت 
حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك هاى شماره 93/5/11-681532 
و 681533-93/5/25 به عالوه نيم عشردولتى. 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 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صــورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 18/96/261 محكوم له: فاطمه رضوى راد محكوم عليه:ســعيد جمشدى ف على-مجهول المكان 
به موجب رأى شماره 482-96/9/26 شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت نفقه زوجه از 93/6/1 تا 96/8/15 جمعا به مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ونهصدهزارريال و 
استمرار آن تا اجراى حكم ماهيانه به مبلغ پنج ميليون ريال و از بابت نفقه فرزند مشترك به نام كارن جمشدى 
از تاريخ تقديم دادخواســت 96/4/28 تا 96/8/15 جمعا به مبلغ ده ميليون هشــتادهزارريال واستمرار آن 
تــا اجراى حكــم ماهيانه به مبلغ دوميليون و هشــتصدهزارريال و از بابت هزينه دادرســى مبلغ يكصدوپنجاه 
هزارريال و حق الزحمه كارشناســى مبلغ يك ميليون و دويســت هزارريال به عالوه نيم عشر دولتى. به استناد 
مــاده 29 قانون شــوراى حل اختــالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ ايــن برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقــع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به يا انجــام تعهد و مفاد رأى 
بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
 ش پ : 20/153/96 محكوم له: عاطفه عنايت زاده با وكالت مصطفى درسته محكوم عليه:رقيه بيگناه-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 472-96/7/3 شــعبه 20 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت يكصدونودميليون  ريال اصل خواسته و دوميليون و چهارصدوچهل و پنج 
هزارريال هزينه دادرســى و پنج ميليون و هفتصدوشــصت هزارريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
از96/3/16 تا زمان پرداخت صادر گرديد و نيم عشر دولتى طبق 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 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 20 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:3/96/358 دادنامه:358-96/11/15 خواهان:سپيده افضليان ف محمدعلى باوكالت مسعود 
تيرگــرى و زهره مقصودى خوانده:مجيد عليپور پيچانى ف حســين-مجهول المكان خواســته:مطالبه نفقه ((رأى 
قاضى شــورا)):درخصوص دعوى ســپيده افضليان ف محمدعلى با وكالت مســعود تيرگرى و زهره مقصودى به 
طرفيــت مجيد عليپور پيچانى ف حســين به خواســته مطالبه نفقــه از 91/12/24 تازمان اجــراى حكم با جلب 
نظر كارشــناس با احتســاب كليه خسارات دادرسى مقوم به ســه ميليون و يك ريال باتوجه به محتويات پرونده 
و احراز علقه زوجيت فى مابين به داللت تصوير مصدق ســند نكاحيه شــماره 19931 دفتر رسمى ثبت ازدواج 
شماره 37 سارى و نظر به استقرار حقوق و تكاليف متقابل زوجين با وقوع عقد نكاح واين كه پرداخت نفقه زن 
در عقددائم بر عهده شــوهر بوده و نام برده با وصف ابالغ هاى قانونى در جلســات شــورا حضور نيافته و دليلى 
مبنى بر پرداخت نفقه و اثبات نشــوز زوجه اقامه ننموده لذاتوجها به مفاد نظريه كارشــناس رسمى دادگسترى 
كــه پــس از ابالغ به اصحاب دعوى مصــون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع گرديــده دعوى مطروحه خواهان ورا 
وارد دانســته مســتندا بــه مــواد 1106و1107و1111و1206 ق مدنى و مــواد 198و519 ق آ د م مصوب 
79 و 47 ق حمايــت از خانــوده مصوب 91/12/1 حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت يكصدونودميليون و 
سيصدوســى هزاررريال بابت نفقه زوجه از 91/12/24 تا زمان مباشرت به كارشناسى(96/8/2) و استمرار 
آن ماهيانه چهارميليون وهشــتصدهزارريال تا زمان اجراى حكــم و پرداخت مبلغ دوميليون و چهارصدوچهل و 
نه هزارويكصدوبيست وپنج ريال هزنيه دادرسى و پنج ميليون و هفتصدوشصت و هفت هزارونهصدوبيست 
ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت يك ميليون و پانصدهزارريال بابت حق الزحمه كارناسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى دارد ضمنا خواهان مكلف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسى در زمان اجراى حكم خواهد 
بود.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف 

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

دادنامه
پرونده:6/96/558 دادنامه:724-96/11/29 خواهان:رضا باللى ايوريق ف اقام اوغالن خواندگان:1-
فرزاد امانت2-محمد اسمعيل پور ف شفيع هردو مجهول المكان ((رأى قاضى شوراى حل اختالف)):درخصوص 
دعــوى رضــا باللى ايوريق به طرفيت خواندگان 1-فرزاد امانت2-محمد اســمعيل پور به خواســته مطالبه وجه 
مبلغ 120,000,000 ريال به انضمام خســارات وارده قانونى از جمله هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه 
به اســتناديك فقره ســفته به شــماره 992322-95/5/1 نظر به محتويات پرونده از آن جايى كه وجود سند 
ابرازى در يد خواهان هرچند كه واخواســت نشــده و داراى اعتبار اســناد تجارى نمى باشد داللت بر استحقاق 
در مطالبــه وجــه ســند مذكــور دارد و از جانب خواندگان نيــز با وصف ابــالغ قانونى ايــراد و تكذيب و دفاعى 
نســبت به ســند به عمل نيامده و ســند مذكور مصون از هرگونه ايرادى باقى مانده و به اصالت آن خدشــه اى 
وارد نشــده و امضاى ذيل اســناد بر ضرر صاحبان امضا دليل محســوب مى گردد لذا شــورا با عنايت به مطالب 
معنونه خواســته خواهان را محمول بر صحت تشــخيص با احراز مديونيت خواندگان و اســتصحاب بقاى دين با 
اســتناد بــه مــواد 198و519و522 ق آ د م حكم به محكوميــت خواندگان به پرداخــت 120,000,000 ريال  
1,645,000 ريال اصل خواســته و 740,000 ريال هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخيرتاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست 96/9/21 تا زمان اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالع 
مى گردد محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيست روز 
پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهــى در دادگاه عمومى 

سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

دادنامه
پرونــده:6/96/611 دادنامه:719-96/11/25 خواهان:موسســه اعتبارى ثامن االئمــه باوكالت فاطمه 
خــدادادى خواندگان:1-محمــد زنگوئى-مجهول المكان2-محمدعلى جانبازى3-شــهاب الياســى-مجهول المكان 
((رأى قاضى شوراى حل اختالف)):درخصوص دادخواست موسسه اعتبارى ثامن االئمه با وكالت فاطمه خدادادى 
به طرفيت1-محمد زنگوئى2-محمدعلى جانبازى3-شــهاب الياسى به خواسته مطالبه وجه 120,000,000 ريال 
با احتســاب خســارات قانونى با اســتناد قرارداد بانكى موجود درپرونده به صورت تضامنــى باتوجه به محتويات 
پرونده و مفاد دادخواســت و مدارك اســتنادى و نظر به اين كه خواندگان با ابالغ وقت دادرســى در وقت مقرر 
در جلســه حاضر نشدند و دفاع ياتكديبى از دعوى و مســتندات خواهان به عمل نياوردند و مدارك و مستندات 
خواهان از تعرض و تكذيبى مصون مانده لذا دعوى خواهان وارد و اشــتغال ذمه خواندگان ثابت تشــخيص و به 
اســتناد مادتيــن 198و519و522 ق آ د م نــام بردگان را به صورت تضامنى بــه پرداخت 120,000,000 ريال 
اصل خواسته و هزينه دادرسى به مبلغ 2,570,000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه وخسارت تاخير تادايه 
از تاريخ سررســيد و قرار تامين خواســته تا اجرا با رعايت تناســب شاخص ســاالنه كه توسط بانك مركزى  اعالم 
مى گردد محاســبه خواهد شــد در حق خواهان ها محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پس ازا 
بالغ قابل واخواهى در اين مرجع ســپس ظرف بيســت روز پس ازابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى ســارى 

مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

دادنامه
پرونده:7/96/600 دادنامه:825-96/11/23 خواهان:حسين كبرلو خوانده:احسان مازندرانى-مجهول 
المكان ((رأى قاضى شــوراى حل اختالف)):دعوى حسين كبرلو ف رحمن به طرفيت احسان مازندرانى به خواسته 
محكوميت خوانده به پرداخت 10,000,000 ريال بابت 380 كيلوبرنج به سرقت رفته به موجب يك فقره رسيد 
تعهــد به پرداخت وجه صادره توســط خوانده و گزارش مرجع انتظامى مــورخ 95/6/21 و بارنامه جاده اى داخلى 
مورخ 95/6/20 به انضمام خســارات دادرســى و خســارت تاخير تاديه و تامين خواســته نظر به اين كه خوانده 
على رغم ابالغ وقت رســيدگى از طريق نشــر آگهى حاضر نگرديد و هيچ دليل و مدركى بر برائت ذمه خوش ارانه 
نكرده و ســند مذكور از هرگونه ايراد و دفاعى مصون مانده و به اصالت آن خدشــه اى وارد نشده و امضاى ذيل 
اســناد بر ضرر صاحب امضا دليل محســوب مى گردد لذا شــورا باتوجه به اصول اسناد نزد خواهان كه داللت بر 
اشــتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به محتويات پرونده خواســته خواهان راوارد تشــخيص و با استصحاب بقاى 
ديــن خوانده و مســتندا به ماده 1301 ق مدنى و مــواد 198و519و522 ق آ د م در دادگاه هاى عمومى انقالب 
مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 10,000,000 ريال اصل خواسته و 270,000 ريال هزينه 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/9/1 تا زمان اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص 
ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر مى نمايد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست 
روز از ابالغ قابل واخواهى دراين مرجع سپس ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى 
باشــد و درخصوص تامين خواســته با عنايت به اين كه جهت صدور قرار تامين خواسته خسارت احتمالى به مبلغ 
1,000,000 ريال تعيين گرديد كه خواهان آن را پرداخت ننمود و خواهان در اولين جلســه رســيدگى خواســته 
هــاى خــودرا بيان نمــوده و از تامين خواســته صرف نظر نمود لذا به اســتناد مــاده 115 ق آ د م قرار رد تامين 

خواسته صادر مى گردد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونده:8/96/446 دادنامه:673-96/10/30 خواهان:رضا ســيفى پور ســگزآبادى ف عبداله با وكالت 
معصومــه فدايى خوانده:رســول صباغى ف علــى اصغر ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى رضا ســيفى پور 
ســگزآبادى ف عبداله با وكالت معصومه فدايى به طرفيت رســول صباغى ف على اصغر به خواســته مطالبه وجه 
17,500,000 ريــال بابت صدور يك فقره چك به شــماره 201799-96/5/20 صــادره از بانك رفاه كارگران 
شــعبه بوعلى سارى با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه باتوجه به مفاد دادخوست تقديمى خواهان 
و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عم پرداخت آن و نظر به اين كه خوانده با اطالع از وقت رســيدگى در جلســه 
حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استندمواد 310و313 ق تجارت 
و مــواد 198و519و522 ق آ د م و تبصــره الحاقــى بــه ماده 2 ق صدور چك خوانده بــه پرداخت هفده ميليون 
پانصدهزارريال اصل خواسته و288,750 ريال هزينه دادرسى و 630,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوى 
هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از 96/5/20 تا زمان اجراى كامل حكم براســاس تناسب تغيير شاخص 
اعالمى ســاالنه كه توســط بانك مركزى تعيين مى شــود در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى اســت 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 

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

دادنامه
پرونده:8/96/444 دادنامه:674-96/10/30 خواهان:رضا ســيفى پور ســگزآبادى ف عبداله با وكالت 
معصومه فدايى خوانده:ابوالقاســم نيرومند ف رضا-مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى رضا 
ســيفى پور ســگزآبادى ف عبداله با وكالــت معصومه فدايى به طرفيت ابوالقاســم نيرومند ف رضا به خواســته 
مطالبه وجه 22,500,000 ريال بابت صدور يك فقره چك به شــماره 586274-96/2/30 صادره از بانك ملت 
شعبه اميرمازندرانى سارى با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه باتوجه به مفاد دادخوست تقديمى 
خواهان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عم پرداخت آن و نظر به اين كه خوانده با اطالع از وقت رسيدگى در 
جلســه حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استندمواد 310و313 ق 
تجــارت و مــواد 198و519و522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك خوانده به پرداخت بيســت و 
دوميليون پانصدهزارريال اصل خواســته و 351,250 ريال هزينه دادرســى و 810,000 ريال بابت حق الوكاله 
مرحله بدوى هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از 96/2/30 تا زمان اجراى كامل حكم براســاس تناســب 
تغيير شــاخص اعالمى ساالنه كه توســط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره 
غيابــى اســت ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

دادنامه
پرونده:8/96/498 دادنامه:720-96/11/23 خواهان:نجمه كفشــگر كياسرى ف عابدين خوانده:مجتى 
امينى على آبادى ف فتح اله-مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى نجمه كفشــگرى كياســرى ف 
عابديــن به طرفيت خوانده مجتبى امينى على آبادى ف فتح اله به مبلغ 35,000,000 ريال بابت صدور يك فقره 
چك شماره 898968-95/9/28 صادره از شعبه مركزى بانك ملت سارى با احتساب هزينه دادرسى و خسارت 
تاخيــر تاديه باتوجه به مفاد دادخوســت تقديمى خواهــان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامــه عم پرداخت آن و 
نظر به اين كه خوانده با اطالع از وقت رســيدگى در جلســه حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان 
محمول بر صحت تلقى به اســتندمواد 310و313 ق تجارت و مواد 198و519و522 ق آ د م و تبصره الحاقى به 
ماده 2 ق صدور چك خوانده به پرداخت سى و پنج ميليون ريال اصل خواسته و 582,500 ريال هزينه دادرسى 
هم چنين پرداخت خســارت تاخير تاديه از 139/9/28 تا زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص 
اعالمى ســاالنه كه توســط بانك مركزى تعيين مى شــود در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى اســت 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا سپس ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 

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

آگهى حصر وراثت  
خانم ويدا شــهريارى ش ش 1 به شــرح دادخواســت به كالســه 2108 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حرمت الملوك خســروى هزارجريبــى ش ش 19776 در 
تاريخ 96/10/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-دختــر متوفى2-علــى اكبــر ش ش 7   3-محمدباقر ش ش 1589 هردو شــهريارى   نام پدر: غالمعلى 
صادره بهشهر-پســران متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:12/96/515 دادنامــه:737-96/10/27 خواهان:بانــك ســينا با وكالت صفــدر عليزاده ف 
گل عمــو خواندگان:1-زهــرا خرمــى راد2-رضا خرمــى راد هردومجهــول المكان3-محد كاظمــى ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعــواى بانك ســينا با نمايندگى آقاى عســگرى عزيزى با وكالت صفــدر عليزاده ف گل عمو 
بــه طرفيت 1-زهرا خرمــى راد2-رضا خرمى راد3-محمد كاظمى به خواســته محكوميت خواندگان به پرداخت 
175,000,000 ريال با احتســاب كليه خســارات قانونى و خســارت تاخير تاديه وفق قرارداد مدنى توضيح كه 
وكيل خواهان حسب مفاد دادخواست قرارداد تسهيالت فى مابين و ساير محتويات و منضمات دادخوست اعالم 
نمــود كه خوانده رديف اولبه موجب قرادادشــماره 3-445794-500-328-89/5/3 از تســهيالت اعطايى 
آن بانك با ضمانت  خواندگان رديف دوم و ســوم اســتفاده نمودندلكن نامبردگان هيچ گونه اقدامى جهت تاديه 
ديون خويش ننمودندخواندگان نيز على رغم ابالغ قانونى در هيچ يك از جلسات دادرسى حاضر نشدند واليحه 
دفاعيــه اى نيز ارائه ننمودندلذادعــواى خواهان را از هرگونه ايراد و دفاعى مصون داشــتند بنابراين باتوجه 
به محتويات پرونده و مالحظه قرارداد تســهيالت فى مابين مورخ 89/5/3 دعواى خواهان وارد تشــخيص و به 
اســتناد مــواد10و1284و1301 ق مدنى ماده 403 ق تجــارت ومــواد 198و515و522 ق آ د م مصوب 79 
واســتصحاب بقــاى دين خواهان حكم به محكومــى تتضامنى خواندگان به پرداخــت 175,000,000 ريال اصل 
خواســته و 2,257,500 ريال هزينه دادرســى و 5,400,000 ريال حق الوكاله خواهان و خســارت تاخير تاديه 
وفق قرارداد نســبت به مانده تســهيالت تااقامه دعــوا از زمان تقديم دادخواســت 96/7/20 تا زمان اجراى 
كامل حكم در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى اســت ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهى در همين شــعبه و بيســت روز پــس از آن قابل اعتراض در دادگاه هاى عمومى حقوقى ســارى 

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

دادنامه
پرونــده:13/96/384 دادنامــه:636-96/11/16 خواهان:ســعيد محمدخانى با وكالت ســيد عبداله 
موســوى خلردى خوانده:حميدرضا معتمدى لموكى-مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دادخواست سيد 
عبدالــه موســوى خلردى ف ابوالقاســم به وكالت از ســعيد محمدخانى به طرفيت حميدرضــا معتمدى لموكى به 
خواســته مطالبــه 49,400,000 ريال وجه نقد با خســارات قانونــى كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه 
شــورا حاضــر نشــد و در نتيجه ايراد يا دفاعى در شــكل و ماهيت نشــد وبــر برائت ذمه يا ايفــاى دين دليلى 
ابــراز نگرديد از اين جهت بنا به دادخوســت مســتندات شــامل چــك هاى شــماره 1584/815936/230-

جلســه  در  ابــالغ  وصــف  بــا  خوانــده  حضــور  عــدم  و  95/12/15و95/11/25-1584/815933/14 
شــورادادخواهى مســلم است با استناد به مواد249و310و313  و مواد 198و519 آ د م خوانده را ملزم مى 
نمايد تا مبلغ مذكور را بابت اصل خواســته به انضمام 687,500 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه 
برمبناى خواسته از زمان سررسيد چك تا اداى دين و نيز حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى به  نفع خواهان 
بپردازد رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى آن 

ظرف بيست روز قابل تجديدنظردر محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى-راعى 

دادنامه
پرونــده:13/96/317 دادنامه:632-96/11/16 خواهان:شــركت به پخش به وكالــت رويا مظفرى و 
كيوان ســتوده خوانده:شركت مهرشــير آمل-مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دادخواست1- كيوان 
ســتوده2-رويا مظفــرى بــه وكالت از شــركت به پخش به طرفيت شــركت لبنــى مهر آمل به خواســت مطالبه 
13,420,000 ريال وجه نقد با خســارات قانونى كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حاضر نشــد 
و در نتيجــه ايراد يا دفاعى در شــكل و ماهيت نشــد و بر برائت ذمه يا ايفاى دين دليلــى ابراز نگرديد از اين 
جهت بنا به  دادخواســت مســتندات شــامل چك شــماره 301175-88/10/30 بانك تجارت و گواهى عدم 
پرداخت بانك محال عليه و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورادادخواهى مسلم است با استناد به 
مواد249و310و313  و مواد 198و519 آ د م خوانده را ملزم مى نمايد تا مبلغ مذكور را بابت اصل خواسته 
به انضمام 237,750 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه برمبناى خواســته از زمان سررسيد چك تا 
اداى ديــن و نيز حــق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى به  نفع خواهان بپردازد رأى صادره غيابى اســت ظرف 
بيســت روز از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از انقضاى آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظردر 

محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى-راعى 

دادنامه
پرونــده:18/254/96 دادنامــه:578-96/11/18 خواهان:ليــال عرب سيســتانى با وكالت ســيدميثم 
موســوى و زهــرا كيانــى خوانده: حســن جهانــى بهنميرى-مجهول المــكان خواســته:مطالبه نفقــه ((رأى قاضى 
شــورا)):درخصوص دعوى ليال عرب نيســانى با وكالت ســيد ميثم موســوى و زهرا كيانى وكالى دادگســترى به 
طرفيت حســن جهانى بهنميرى به خواســته مطالبه نفقه با احستاب خسارات دادرســى با التفات به جامع اوراق 
محتويــات پرونــده و نظــر به اين كه رابطــه زوجيت دائم فى مابيــن طرفين به موجب ســند نكاحيه 344 دفتر 
ازدواج شــماره 168 حوزه ثبت شهرســتان جويبار محرز و مســلم مى باشــد و به مجرد وقوع عقد نكاح حقوق 
و تكاليــف زوجيــن در مقابل يك ديگــر برقرار مى گردد و پرداخت نفقه زوجه دائم بر عهده زوج مى باشــد و با 
عنايــت بــه اين كــه خوانده دعوى در قبال ادعاى خواهــان ايراد و دفاعى به عمل نيــاورده و دليل و مدركى كه 
داللت بر انفاق باشد ابراز ننمودندشورا با صدور قرار كارشناسى و اجراى آن و وصول نظريه كارشناسى ميزان 
نفقه زوجه تعيين و برآورد گرديده اســت و در فرجه مقــرر قانونى از تعرض مصون باقى مانده بنابراين دعوى 
خواهان وارد تشــخيص دانســته و به اســتناد مواد1106و1107و1111 و 1206 ق مدنى و 198و519 ق آ 
د م حكــم به محكوميت خوانده بــه پرداخت نفقه از 92/9/1 تا 96/11/1 جمعا به مبلغ يكصدوهشــتادويك 
ميليــون و چهارصدهزارريال و اســتمرار آن تا اجراى حكم ماهيانه به مبلــغ چهارميليون و پانصدهزارريال و از 
بابت هزنيه دادرســى مبلغ يكصدوپنجاه هزارريال و حق الزحمه كارشناس مبلغ يك ميليون و پانصدهزارريال 
و حــق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر مى نمايد.دايره اجراى احكام مدنى مكلف اســت 
مابه التفاوت هزينه دادرســى را وصول و به حســاب درامد دادگسترى تاديه نمايد .رأى صادره غيابى محسوب 
ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم دادگسترى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 18 شوراى حل اختالف سارى-حسن رمضانى

  دادنامه
پرونــده:9509981922100515 دادنامه: 9609971920901177 شاكى:شــركت گاز مازندران با 
نمايندگــى حامــد تجرى ف خليل  به نشــانى مازندران-نور كيلومتر 3 جاده چمســتان مركز بهــره بردارى خطوط 
لوله گاز نور و مهدى مومنى ف حســين به نشــانى مازندران-تنكابن-شــركت گاز متهم:بهروز غالمى به نشــانى 
تنكابن-حاجــى محله اتهام:تجاوز به حريم گاز ((رأى دادگاه)):درخصوث اتهام بهروز غالمى فاقد ســابقه كيفرى 
فعــال متوارى دايــر به تجاوز به حريم گاز دادگاه با توجه به شــكايت اداره گاز و گــزارش مرجع انتظامى و مفاد 
كيفرخواســت صادره از دادســرا و متوارى بودن متهم بزه انتســابى را محرز و مســلم دانســته با انطباق عمل 
ارتكابى متهم با ماده 690 تعزيرات و بند 6 ماده 19 ق مجازات اســالمى 92 متهم موصوف را به تحمل شــش 
ماه حبس و رفع تجاوز و اعاده به وضع ســابق محكوم مى نمايد رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس 
از الباغ قابل واخواهى دراين دادگاه ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظــر در محاكم تجديدنظر مازندران 

مى باشد.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو تنكابن-عبداله اقبالى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به  كبرى قلى وند ف مراد و شهاب حاجى آبادى ف كرم على
خواهــان حجــت اله پور احمدى دادخواســتى به طرفيت خوانده شــهاب حاجى آبادى و كبــرى قلى وند به 
خواسته سرقت مطرح كه به اين شعبه ارجاع وب ه كالسه 960785  شعبه 103 كيفرى دو تنكابن(103 جزايى 
ســابق) ثبت و وقت رسيدگى 97/2/10 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه ،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 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
مدير دفتر شعبه 103 كيفرى دو تنكابن(103 جزايى سابق)-حسين مجدى

آگهى وقت رسيدگى 
ش بايگانــى شــعبه:960392 خواهان پروين كرباســيون دادخواســتى به طرفيــت خوانده1-على اكبر 
محمــدى مطلق2-صنــدوق تاميــن خســارت هــاى بدنى به خواســته مطالبــه ديه تقديــم دادگاه هــاى عمومى 
شهرســتان ســارى نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان ســارى واقع 
در اســتان مازندران-شهرســتان ســارى-ميدان امام حسين-شهردارى سابق-دادگسترى ســارى ارجاع و به 
كالســه 9609981595200289 ثبت گرديده و وقت رســيدگى 97/4/16 ساعت 11:30 صبح تعيين شده 
اســت . به علت مجهول المكان بودن على اكبر محمدى مطلق و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده 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.م/الف
منشى شعبه چهارم دادگاه حقوقى سارى-مجتبى اسمعيلى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى محمــد تربره ش ش 6 به شــرح دادخواســت به كالســه 2068 از اين شــورا درخواســت گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان –احمد تربره ش ش 27 در تاريخ 91/10/14 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-سيده 
فضه حســينى كاشــى جوجاده ف سيدامسعيل ش ش 186 صادره سارى-همســر متوفى3-محمود معصوم نيا 
ش ش 324   4-ابراهيــم معصــوم نيــا ش ش 12   5-داود تربــره ش ش 2    6-حميــده  تربره ش ش 15   
7-فاطمه تربره ش ش يك   8-پرى تربره  ش ش 84 همگى  نام پدر: احمد  صادره ســارى-فرزندان متوفى 
، اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى مجتبى امينى على آبادى ش ش 1297 به شرح دادخواست به كالسه 2109از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان فتــح اهللا امينى على آبــادى ش ش 7 در تاريخ 
96/11/29 در اقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پسر متوفى2-اعظم برزگردينه سرى ف اصغر ش ش 2262 صادره سارى –همسر متوفى2-مرتضى 
امينــى على آبادى ف فتح اله ش ش 1593 صادره ســارى –پســر متوفى4-مصطفى امينــى على آبادى ف فتح 
الــه ش ش 3511 صادره ســارى پســر متوفى5-فاطمه امينــى ف فتح اله ش ش 7224 صادره ســارى دختر 
متوفى6-فاطمــه نســاء برزگر ف محمدعلــى ش ش92 صادره ســارى-مادر متوفى  ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقــاى ســيد مرتضــى عمــادى ارائى به وكالت حســين محمــدى ش ش 7496 از اين شــورا درخواســت 
گواهــى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد محمد عمادى ارائــى ش ش 100 در تاريخ 
96/10/30در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-
متقاضى-پسر متوفى2-سودابه مويدى ف ناصرعلى ش ش 242 صادره سارى-همسر متوفى3-فخرالسادات 
ش ش 3254   4-عليرضا ش ش 39 هردو عمادى ارائى  نام پدر: سيد محمد  صادره تهران-فرزندان متوفى 
، اينــك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يا 
وصيــت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم شمســيه حبيبى آبكســرى ش ش 9 به شرح دادخواست به كالســه 2111 از اين شورا درخواست 
گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســيد محســن موسوى ســياه پره ش ش 361 در 
تاريخ 96/12/5  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-

متقاضى- همســر متوفى2-ســيد محمدطاها موسوى سياه پره ف سيد محســن ش ش 2081910187صادره 
سارى-پســر متوفى3-خيرالنســاء چمــن زار ف محمــد ش ش 54 صادره ســارى-مادر متوفى، اينــك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/

الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت   
آقــاى ابراهيــم قلى پور خاركشــى ش ش 1658 به شــرح دادخواســت به كالســه 2069 از اين شــورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان باباجان قلى پور خاركشى ش  ش120 
در تاريخ 1370/12/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1-متقاضى-پســر متوفى2-درويشــعلى ش ش 8   3-حســين ش ش 1158   4-منيــره ش ش 5734   
5-خورشــيد ش ش 744   6-رويــا ش ش 10 همگــى قلــى پور خاركشــى   نام پدر: باباجان  صادره ســارى-

فرزنــدان متوفى7-ربابــه عمرانى ف اكبــر ش ش 7 صادره سارى-همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتــى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهــى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آقاى مهدى بشكن ش ش 2080486705 به شرح دادخواست به كالسه 2105 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصروراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يحيى بشــكن ش ش 21 در تاريخ 96/11/17 
در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر 
متوفى2-شــهناز بشــكنى ف شــكراهللا ش ش 435 صادره نيشــابور –همســر متوفى3-امين بشكن ف يحيى 
صادره سارى  ش ش 3799   4-ابوالفضل بشكن ف يحيى صادره سارى  ش ش 2080029118   5-فاطمه 
بشــكن ف يحيــى صــادره ســارى  ش ش 2080338625   6-اكرم بشــكنى ف يحيــى ش ش 7754 صادره 
ســارى-دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضــى دارد يــا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
خانم پرى آقاجانى ش ش 380 به شــرح دادخواســت به  كالســه 2127 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدتقى عباسقلى زاده ش ش 366 در تاريخ 96/12/6 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- همسر 
متوفى2-رســول ش ش 2080836323   3-رضــا ش ش 2080638548 هــردو عباســقلى زاده  نام پدر: 
محمدتقى صادره سارى-پســران متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف سارى


