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آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى امير خليلى تلوباغى ف اسماعيل دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت خانم سارا نباتيان تقديم 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 970001- 15/97/3  شوراى سارى ثبت شده، 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 شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز شنبه 97/5/27 
ســاعت 10 صبح در شعبه 15 شــوراى حل اختالف سارى حضور به هم رســانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 15  شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى احسان قدمى ف محمد با وكالت ميالد بادله دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت احمد اكبرى 
الرمايى ف حســينعلى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9/97/970183  شوراى سارى ثبت شده، چون 
خوانده مجهول المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و 
آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در روز چهارشنبه 97/6/14 ساعت 9 در شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
مدير دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده:9609982073500045 دادنامه:9709972073500037 خواهان:عينعلى واحدى گالشــى ف 
برارجان خوانده:على جليله وند ف محمد-مجهول المكان ((رأى شورا)):درخصوص دعوى عينعلى واحدى گالشسى 
ف برارجان به طرفيت على جليله وند ف محمد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سى و پنج ميليون ريال موضوع يك 
فقره چك به شماره 673935-89/9/1 عهده بانك تجارت با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه باتوجه 
به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق چك موصوف و گواهينامه عدم پرداخت صادره منضم به آن نظر به اين 
كه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و مستندات 
ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در يد خواهان و با استصحاب بقاى 
دين دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه خوانده ثابت تشخيص مستندا به مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد198-519-522 ق آ د م در امور مدنى مصوب 79 حكم به محكوميت 
خوانده به پرداخت ســى و پنج ميليون ريال اصل خواســته و پرداخت پانصدوهشتادودوهزاروپانصدريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 89/9/1 تا اجراى حكم براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى 
كه هنگام اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از 
تاريخ 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 پنجم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

دادنامه
پرونــده:9609982073500044 دادنامــه:9709972073500038 خواهان:عينعلى واحدى گالشــى 
ف برارجان خواندگان:1-ابوتراب اكبرى2-ابوطالب اكبرى هردو مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دعوى 
عينعلى واحدى گالشســى ف برارجان به طرفيت 1-ابوتراب اكبرى2-ابوطالب اكبرى به خواســته مطالبه وجه به 
مبلغ بيست ميليون ريال موضوع يك فقره چك به شماره 9130/8195-93/6/10 عهده بانك ملى شعبه شهبند 
ســارى با احتســاب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه تصوير مصدق چك 
موصوف و گواهينامه عدم پرداخت صادره منضم به آن نظر به اين كه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلســه 
شورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده بدين لحاظ ادعا و مستندات ابرازى خواهان مصون از هرگونه ايراد 
يا دفاعى واقع توجها به وجود اصل چك در يد خواهان و با استصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و اشتغال ذمه 
خوانده ثابت تشــخيص مســتندا به مواد 310و313 و403 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چك و مواد198-519-522 ق آ د م در امور مدنى مصوب 79 حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
بيست ميليون ريال اصل خواسته و پرداخت چهارصدوچهل هزار هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
93/6/10 تا اجراى حكم براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 

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

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 954517 له موسســه دادرسان عليه محســن احمديان  جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به سكينه افضلى توقيف و به مبلغ 220,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز شنبه 97/4/30 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت 
گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد.مال مورد مزايده عبارت است از سوارى پژوSD 206 (آريان) به شماره ايران62-569ج24 رنگ 
خاكسترى متاليك،دنده اتوماتيك كه در حال حاضر در پاركينگ خبازان سارى توقيف مى باشد.سطح خارجى كاپوت 
در چند نقطه آثار رنگ رفتگى دارد.اتاق در چند نقطه آثار برخورد جزئى و خط و خش دارد . گلگير عقب سمت چپ 
آثار برخورد سايشــى دارد .ركاب سمت راست فرورفتگى جزئى دارد.الستيك ها با عاج 70درصد و ساير قسمت 
هاى اتومبيل ظاهرا سالم است.باتوجه به اين كه بيش از دو ماه است كه اتومبيل در محوطه باز پاركينگ متوقف مى 
باشد قابل روشن كردن نيست .ارزش اتومبيل به ميزان 220,000,000 ريال برآورد گرديد كه به ميزان محكوم 

به و هزينه اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
مدير شعبه اول اجراى احكام شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :14/96/481 محكوم له: احســان باطبى با وكالت مجيد قنبرى محكوم عليه:جمال حسينى –مجهول 
المكان به موجب رأى 14/96/779-96/11/28 شــعبه 14 شــوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكم 
عليه محكوم اســت به پرداخت هشتادوسه ميليون ريال اصل خواسته و پرداخت هزينه اى به مبلغ  دوميليون و 
صدوشــصت هزارريال و حق الوكاله وكيل برابر با تعرفه و خســارت تاخير و تاديه در حق خواهان و پرداخت نيم 
عشــر دولتى در حق صندوق دولت.(تاريخ تقديم دادخواســت :96/8/10).به استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى 
ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين 
اخطــار اجرايــى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 14 شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت
خانم روحبخش معلمى ف رمضانعلى به شــرح درخواستى ك به  شــماره 3/50/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان طوبى سياح البرزى ف نعمت اله ش ش 
7 صادره تنكابن در تاريخ 96/12/13 در شهرستان تنكابن بخش نشتاء  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1-احمدرضا ش ش 656   2-هما ش ش 642   3-روح بخش ش ش 643   4-شهره 
ش ش 644   5-شــهربانو ش ش 454   6-كلثــوم ش ش 1   7-شــعله ش ش 540   8-فاطمــه ش ش 605   
9-مــژده ش ش 637   همگى معلمى  نام پدر:رمضانعلى –فرزندان متوفى10-رمضانعلى معلمى ف اكبر ش ش 
154 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف نشتارود-شهاب لهراسبى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان شــركت زربــال به مديرعاملى مهدى آل ابراهيم دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 
خواندگان1-محمدعلى شــجاعى بروجنى ف حسين2-شــركت اقتدار صنعت جهان گستر3-مهدى شجاعى تقديم 
شــوراى حل اختالف آمل نموده كه  جهت رســيدگى به شعبه دهم شــورا ارجاع و ذيل كالسه 10/96/680 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن به تاريخ 97/6/5 ساعت 11:30  تعيين شده است . به لحاظ مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى جهت ابالغ به خوانده يك بار در جرايد 
كثيراالنتشار آگهى تا قبل از حلول وقت رسيدگى جهت ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم به اين شعبه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانى دقيق خود در وقت رسيدگى در شعبه حاضر گردند.م/الف1908
مسئول دفتر شعبه دهم شوراى حل اختالف آمل

رأى دادگاه
ش بايگانى شــعبه:960204 درخصوص دادخواست مصطفى دشــيرى به وكالت از طناز شريعت مدارى ف 
حسن به طرفيت 1-ملوس قنبرى ف عبداله2-طلعت هاشم لو3-منيژه طاهرى4-مريم عليپور5-شهال واصغيان6-
عليرضا پوراصالنى7-محمد ارمغان باهر به خواسته صدور حكم مبنى بر رفع تصرف عدوانى خوانده رديف هفتم 
با احتساب كليه خسارات قانونى به صورت خالصه بيان شده كه خواهان سه دانگ مشاع از شش دانگ سه قطعه 
زمين را از شــخصى به نام مرتضى پوراصالنى خريدارى نموده كه كل ثمن معامله به صورت نقدى و چك پرداخت 
نموده چك فروشنده فوت نمود و خوانده رديف هفتم مبادرت به تصرف آن نموده كه شكايت كيفرى مطرح شده و 
قرار اناطه جهت تعيين تكليف مالكيت صادر شده كه با تقديم دادخواست در صدد آن برآمده و دادگاه بنا به داليل 
ذيل1-وكيل خواهان رقم حق الوكاله را در وكالت نامه قيد ننموده چرا كه ماده 103 قانون ماليات هاى مستقيم 
كه قانون خاص مى باشد و در تبصره يك آن نيز ضمانت اجرا پيش بينى شده وكال را مكلف به قيد رقم(صرف نظر 
از نوع خواسته مال غيرمالى و كيفرى و غيره...)نموده ست2-وكالت نامه رسمى كه براساس آن وكيل دادگسترى 
انتخاب شده قيد شده هرگونه اقدام الزم درخصوص ملكى موكل واقع در شهرستان آمل است كه مشخصات ملك 
پالك ثبتى آن قيد نشده و مشخص نمى باشد كدام ملك باشد چرا كه قبل از تنظيم وكالت نامه رسمى ملك داراى 
پالك ثبتى بوده و در صفحه دوم وكالت نامه قيد شــده دريافت ســند مالكيت اعم از مشاع با مفروز بنا به موكل و 
انجام امور مربوط به احداث ســاختمان و انشــعابات آب و برق و گاز پالك مذكور اقدام نمايد كه وكالت نامه رسمى 
نشانگر اين كه راجع به همين ملك مورد ادعايى باشد مشخص نمى باشد3-پالك ثبتى مندرج در دادخواست 12 
اصلى قيد شــده در حالى كه در مبايعه به پالك ثبتى اشــاره نشده و در مبايعه نامه هاى ديگر ضميمه پرونده قيد 
شــده به شــماره 210941فرعى از112 اصلى واقع در بخش 9 آمل مى باشد نه 12 و در سند قطعى غيرمنقول 
به نام سلطانعلى احمدى و ملوس قنبرى به پالك 12 اصلى اشاره شده كه مورد معامله ثبتى سهم مشاع از شصت 
ســه مشــاع از 1960 سهم از اراضى ديم شش دانگ قريه آغوز كتى مى باشد در حالى كه در مبايعه نامه خواهان 
شــش دانگ سه قطعه زمين قيد شده است4-از طرفى چون معامله مرتضى پور اصالنى و طناز شريعتمدارى مى 
باشد و آقاى پوراصالنى فوت نموده لذا دعوى بر ميت مى باشد كه حسب ماده 278 ق آ د م و 1333 ق مدنى نياز 
به اتيان ســوگند خواهان است5-دعوى بر ميت مى باشد كه ورثه متوفى نيز بايد مشخص باشند گواهى انحصار 
وراثت يا مدرك ديگرى دال بر آن وجود ندارد چرا كه حسب ماده 233 قانون امور حسبى مقرر داشته دعوى بايد 
به طرفيت ورثه يا نماينده قانونى آن ها مطرح شــود لذا دعوى را وارد ندانســته و با استناد به ماده 2 قانون آيين 
دادرســى مدنى قرار رد دعوى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.قرار صادره ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف1908
رييس شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى آمل

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد جوربنيان ف على به شرح درخواستى كه به شماره 3/371/97 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على جوربنيان ف اله بداشت ش ش 371 صادره 
رامســر در تاريخ 97/3/21 در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-مصطفى2-نصراله3-محمد4-احمد  پسران نامبرده5-زهرا 6-فريده7-احترام8-رقيه9-مريم   دختران 
متوفى شــهرت همگى جوربنيان10-ســكينه جوربنيان ف لطيف همســر دايمى متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به پروين عليزاده حيدرى ف هاجى محمد و مريم داستانى ف على
خواهان قاســم صباغيان هاتف دادخواســتى به طرفيت خواندگان پروين عليزاده حيدرى ف هاجى محمد و 
مريم داستانى ف على مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709981953200086  شعبه 2 دادگاه عمومى 
حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/6/21 ساعت 12 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
               منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حسين شاكرى –سارا دوستى پور-سيروس دوستى
خواهان صفر فرامرزى دادخواستى به طرفيت خواندگان حسين شاكرى-سارا دوستى پور-سيروس دوستى  
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981953200101  شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد 
ثبت و وقت رســيدگى 97/5/20 ســاعت 10:30  تعيين گرديد . حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ،نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى حصر وراثت
خانم راضيه پيله كوهى ف على حسين به شرح درخواستى كه به شماره 970148 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على حسين پيله كوهى ف ابوطالب ش 
ش 3998صادره ســارى در تاريخ 97/3/17 در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به : 1-راضيه پيله كوهى ف على حسين ش ش 335 فرزند متوفى2-مرضيه عباسيان ف 
على جان ش م 2092492977 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/45
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگانى شــعبه:960236 اجــراى مدنى بابل در نظر دارد جهت وصول محكــوم به و هزينه هاى اجرايى 
نســبت بــه فروش پالك ثبتى 2153 فرعى از باقيمانده 368 فرعــى از 4861 اصلى بخش 2 غرب در حق فاطمه 
توشــطان و تقســيم وجوه حاصله بين ميركاوه صالحى و خانم توشــطان روز شــنبه 97/4/30 ساعت 11 صبح از 
طريق مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى بابل اقدام نمايد.كارشــناس ارزش پالك فوق به نشــانى بابل اميركال 
شــهرك فاطرى خيابان شــجاعيان كه عبارت اســت از آپارتمان در طبقه سوم شمالى از يك ساختمان پنج طبقه 10 
واحدى با اسكلت بتنى با مساحت 129/32 مترمربع با قدمت 7 سال، سه خواب و هال و پذيرايى و خواب ها كف 
كل واحــد پاركت درب ورودى از نوع فلزى ضد ســرقت و كف خــواب چوبى با روكش مالمين و كابينت ام دى اف ، 
با آسانسور و كف پاركينگ موزاييك كارى با درب ورودى كركره اى و جكى و محوطه سازى با روكش با فضاى سبز 
را 2,586,400,000 ريال برآرورد نموده اســت.مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى واگذار مى شود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ خريد را فى المجلس و مابقى را ظرف يك ماه پرداخت 
نمايــد و در صــورت انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد شــد.ضمنا 

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

شھرستان ھا10 سه شنبه  19 تير 1397  شماره4786 

 برگزارى نشست مشترك بنياد مسكن
 و اداره اوقاف شهرستان بندر انزلى

ــتان  ــكن شهرس به گزارش روابط عمومى بنيادمس
ــترك بنياد مسكن و اداره  ــت مش بندرانزلى اولين نشس
اوقاف شهرستان بندر انزلى برگزار گرديد. در اين جلسه كه 
با حضور آقاى ميرمظفرى رياست اداره اوقاف و مهندس 
بلندپايه مدير بنيادمسكن شهرستان وباحضوركارشناسان 
برگزار گرديد ، درخصوص صدوراسنادمالكيت مساجدوبقاع 
ــتايى بحث وتبادل نظر شد. در ابتداى  واقع درحوزه روس
جلسه مهندس بلندپايه به ارائه گزارشى از اقدامات صورت 
ــتايى و نحوه  ــند روس گرفته در خصوص حوزه صدور س
تعامل ويژه با دستگاه اجرايى پرداختند. سپس ميرمظفرى 
ــكن  اظهاراميدوارى كرد همانند همكارى موثر بنياد مس
شهرستان با اداره آموزش و پرورش شهرستان كه منتج 
به صدور اسناد تعداد بسيارى از مدارس شهرستان گرديد 
ــكن شهرستان واداره اوقاف و  باتعامل فيمابين بنياد مس
امور خيريه، اسناد مساجد وامالك وقفى نيزدرسال جارى 

نيز صادرگردد.

گردهمايي حلقه هاي صالحين در اردوى 
رزمي فرهنگي واليت بسيجيان شركت 

گاز استان سمنان
ــي؛ اردوي رزمي فرهنگي  ــط عموم ــزارش رواب به گ
بسيجيان شركت گاز  استان سمنان با حضور يكصد و ده 
ــيجي اين شركت در ارتفاعات روستاى  نفر از كاركنان بس

شلى شهرستان مهديشهر برگزار گرديد.
مصطفي ادب فرمانده پايگاه شهيد اخالقي شركت گاز 
ــمنان هدف از برگزاري اين اردو را ارتقاي سطح  استان س
ــور و  بينش اعتقادي و تربيتي كاركنان، تقويت روحيه ش
نشاط و تحرك در بين اعضاء، حفظ انسجام و صميميت و 
ــيج در هر زمان و مكان اعالم نمود. وى با اشاره  پويايي بس
ــات شجره صالحين در اين اردوى رزمى  به برگزارى جلس
فرهنگى از برگزاري دوره آموزشي راههاي مقابله با آسيبها 
و مسائل اجتماعي با حضور دكتر موسوي و برگزاري دوره 
آموزشي طب سنتي ايرانى-اسالمى با حضور دكتر صدر خبر 
داد. ادب افزود: برگزاري جلسات ادعيه و اقامه نماز جماعت، 
برگزاري مسابقات متنوع ورزشي، برگزاري مراسم صبحگاه 
ــي و پخش كليپهاي فرهنگي در حوزه اقتصاد  و راهپيماي
ــي از ديگر برنامه هاي اين اردوي رزمي و فرهنگي  مقاومت
بود. فرمانده پايگاه شهيد اخالقي اضافه كرد: حضور سردار 
حسن زاده فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان 
و جناب آقاي رحماني فرمانده بسيج شركت ملي گاز يكي 
از نقاط قوت اين اردو بود كه ضمن برجسته سازى اهميت 
برگزارى چنين برنامه هايى منجر به ارتقاي روحيه كاركنان 
بسيجى گرديد . فرمانده سپاه استان طى سخنانى در جمع 
بسيجيان شركت گاز با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى 
ــراى حمايت كارآمد و مؤثر از انقالب  (حفظه اله) گفت: ب

اسالمى شناخت سيرت و صورت آن ضرورى است. 

استفاده از محبوبيت و معروفيت اخبار چهره هاى ورزشى كه در گوشه گـيــالن
و كنار ميهن عزيزمان طرفداران زيادى دارند مى تواند 
كمك موثرى به  نهادينه كردن استفاده بهينه از انرژى 

برق نمايد.
«مهندس عظيم بلبل آبادى» مدير عامل شركت 
ــع مربيان  ــالن در جم ــرق منطقه اى گي ــهامى ب  س
ــى؛ واليبال، تنيس روى ميز، شنا،  ــته هاى ورزش رش
ــا و اعضاى ــطرنج و ... و روس ــمانى، ش ــى جس  آمادگ
ــى شركت گفت: از پتانسيل باالى   انجمن هاى ورزش
ــتفاده  ــى مى توان درجهت اس موجود درعرصه ورزش
بهينه از انرژى برق بهره الزم را برد. بايد از اين ظرفيت 
در عرصه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى ، اقتصادى، 
ــتفاده از اين  ــتفاده بهينه شود. اس ــازندگى و ... اس س
ــاى موثرى در كاهش  ظرفيت بالقوه مى تواند راهگش
ــك بار را با موفقيت  ــد تا بتوانيم  پي مصرف برق  باش
 پشت سر بگذاريم. وى افزود: بسيارى از افراد موفق در 

رشته هاى ورزشى مختلف سرمشق، الگو و گروه مرجع 
 براى بسيارى از اقشار جامعه مى باشند. در نتيجه مى توان از

 چهره هاى محبوب ورزشى جهت فرهنگ سازى در 
ــتفاده كرد. به  خصوص مديريت بهينه انرژى برق اس
يقين اشاعه فرهنگ استفاده بهينه از انرژى برق توسط 

ورزشكاران موثرتر و عملياتى تر خواهد بود.
مهندس بلبل آبادى رئيس هيات  ورزشى  شركت 
سهامى برق منطقه اى گيالن با اشاره  به اهميت  مباحث  
فرهنگى- ورزشى  و توجه  به سالمت همكاران گفت: 

همكاران با كارهاى روزمره  طوالنى مواجه هستند كه 
محيطى مفرح ، شاد و ورزشى مى تواند تضمين كننده 
ــالمتى آنان باشد. امكانات  ورزشى مطلوب شركت  س
ــامل سالن  چند منظوره  ورزشى ، استخر  شنا و ...   ش
ــادابى روحيه كاركنان كمك  مى تواند به طراوت و ش
ــايانى كند تا بتوانند با روحيه اى مضاعف به كار و  ش
ــركت سهامى برق  ــش بپردازند. مدير عامل ش كوش
ــاره به اينكه يكى  از بزرگترين   منطقه اى گيالن با اش
ــور  و برق گيالن ،   دغدغه هاى  صنعت برق كل كش

تامين انرژى برق  مطمئن و پايدار  براى مصرف كنندگان 
است، افزود: براى دست يافتن به اين مهم بايد به صورت 
ويژه به مباحث استفاده بهينه از انرژى برق توجه كرد 
و از اهرم ها و پتانسيل هاى بالقوه متعددى كه در اين 
ــتفاده كرد. يكى از اين اهرم ها و   زمينه وجود دارد اس
ــت و معروفيت  ــتفاده از محبوبي ــا، اس ــدى ه  توانمن
چهره هاى ورزشى پرطرفدار است كه در گوشه و كنار 
ميهن عزيزمان طرفداران زيادى دارند و اگر استفاده بهينه 
از انرژى برق توسط چهره هاى شناخته شده ورزشى 

تبليغ و اطالع رسانى شود اثرى شگفت و بارورنكردنى 
خواهد داشت و به كارآمدى صنعت برق بيش از پيش 
كمك مى كند. در اولين جلسه  اعضاى  انجمن  هاى  
ــى رضا  احمدى  مسئول  جديد ورزش  و دبير  ورزش
هيات  ورزشى  شركت  سهامى  برق منطقه اى  گيالن  
ــى  از چگونگى روند  شكل گيرى  انجمن هاى  گزارش
ــى ، اهداف  و برنامه  هاى  ــى ،  نظام نامه ورزش ورزش
كارى در دور جديد  فعاليت هاى ورزشى  اين شركت  
ــاس  نظام  نامه   تربيت  بدنى   ارائه داد و گفت :  بر اس
ــعه  ورزش به ويژه  ورزش  همگانى  ،  وزارت  نيرو،توس
تقويت حس  تعامل و مشاركت  پذيرى  كاركنان و منابع   
ــركت در انجام امور محوله مورد تاكيد  قرار  انسانى ش
گرفت  كه براى  تحقق  اين مهم  و ديگر  اهداف  ورزشى  
راه اندازى  انجمن هاى ورزشى حسب  پيشنهاد و توصيه  
ــناس ورزش  ــوراى ورزش  وزارت  نيرو و كارش دبير ش
 شركت هاى  زير مجموعه  مادر تخصصى  مورد توجه

 قرار گرفت .

نهادينه كردن استفاده بهينه از انرژى برق 
با محبوبيت و معروفيت چهره هاى ورزشى

اجرایی شدن فرآیند ثبت اثر انگشت 
در سازمان نظام مھندسی مشھد

در راستاى اجراى شيوه نامه تبصره  ــاده 24 آئين نامه اجرائى ماده مـشـهـد 2 م
ــى و كنترل ساختمان و همچنين  33 قانوننظام مهندس
ــفافيتمورد  ــازمان و ش ــالمت ادارى س ــاء نظام س ارتق
درخواست اعضاى سازمان، سامانه ثبت عملكرد يكپارچه 
ــتانى بمنظور درج اطالعات – ظرفيت –صالحيت و  اس

تعداد كار و .......  آماده بهره بردارى گرديد.
ــى  ــازمان نظام مهندس ــدس كامران رئيس س مهن
ــان رضوى گفت:  بمنظور شروع فعاليت فاز  استانخراس
ــامانه مذكور، ثبت اطالعات اعضايسازمان، شامل  اول س
اطالعات شناسنامه اى، مهر مهندسى ، امضاء و ثبت اثر 

انگشت اعضا درسامانه طراحى شده، ضرورى ميباشد .
وى اظهار داشت: در اين راستا  درخواست مى گردد 
اعضاى سازمان ( كليه اعضايداراى پروانه اشتغال و بدون 
/185,23,129,115//:httpپروانه اشتغال ) از طريق لينك
sendinfo.aspxنسبت به تكميل اطالعات و بارگذارى 
ــد و  از تاريخ  ــخصى خود اقدام نماين ــكن مدارك ش اس
13تيرماه نود و هفت با مراجعه به سازمان به همراه اصل 
ــازمان را تأييد و اثر  ــالى بهس مدارك خود، اطالعات ارس
ــت خود را ثبت نمايند . در ادامه مهندس طالبيان  انگش
ــازمان نيز گفت:  ــاورى اطالعات و ارتباطات س مدير فن
ــس از تاييد عضو، در  ــده، پ اطالعات وارده  و تكميل ش
پايگاه داده اصلى سازمان كه مبناياستفاده در سامانه جامع 
ــازمان مى باشد، ذخيره مى گردد و اعضاء مى بايست  س
ــبت بهصحت اين اطالعات اهتمام نمايند. وى خاطر  نس
نشان كرد: ارائه كليه خدمات سازمان به اعضا از تاريخ يك 
مرداد نود وهفت منوط به ثبت اثر انگشت و ارائه اطالعات 

در سامانه مذكور خواهد بود.

تعمیرات اساسی  ۳ واحدعملیاتی مھم  
شرکت پاالیش نفت اصفھان

ــاي  واحده ــي  اساس ــرات  تعمي ــروي و گاز مايع اصـفـهـان تقطير،كاهش گران
ــماره دو  شركت پااليش نفت اصفهان كه از اول تير ماه   ش

آغاز شده بود، 25 تيرماه به پايان مي رسد.
ــركت پااليش نفت  ــداري و تعميرات ش ــر  نگه  مدي
اصفهان افزود:  همزمان با تعميرات اساسي ، با توجه به راه 
ــدازي واحد تقطير3 در آينده نزديك و نياز به  ارتباطات  ان
عملياتي بين 3 واحد تقطير شركت، خطوط لوله ارتباطي 
 در طي اين تعميرات اساسي اجرا مي گردد، همچنين پروژه 
ــك كننده واحدهاي  ــير آب هاي خن روزميني كردن مس

تقطير،  كاهش گرانروي و گاز مايع نيز انجام  مي پذيرد. 
عليرضا قزويني زاده پيش بيني اتمام كار  را با در نظر 
گرفتن شرايط كاري براي هر كدام از واحدها از زمان شروع 
بستن واحد تا اتمام مراحل راه اندازي، 25تيرماه اعالم كرد 
ــرايط بحراني  و گفت: اين تعميرات كه در  فصل گرما و ش
ــركت به  ــرد، با همكاري كاركنان ش ــورت مي گي آب  ص
ــراه  1000 نفر نيروي پيمانكاري (جذب موقت) بدون  هم
ــت.   مدير  نگهداري و  ــه و تعطيلي ادامه خواهد داش وقف
تعميرات پااليشگاه اصفهان، با بيان اينكه در اين تعميرات 
ــرداري،HSE , خدمات  ــي،  ادارات تعميرات، بهره ب اساس
فني- مهندسي،  روابط عمومي، حراست وخدمات عمومي و 
اجتماعي  همكاري دارند، اظهار داشت: كار تعميرات اساسي 
24 ساعته و با كليه نفرات و تجهيزات اداره تعميرات  انجام 
شده و تمام تالش ما بر اين است كه با به كارگيري نيروهاي 
متخصص، مجرب و كارآزموده از تمام بخشهاي اداره تعميرات 
و استفاده حداكثري از زمان و امكانات شركت عليرغم حجم 
زياد و سنگين كارهاي تعميراتي  با رعايت كليه اصول ايمني 

و زيست محيطي، زمان انجام را به حداقل برسانيم.

افزایش ۷۰ درصدی سھم گاز طبیعی در 
سبد انرژی استان سمنان در افق ۱۳۹۹

ــتان  ــركت گاز اس ــم انداز ش چش سمنان در افق برنامه 1399، افزايش سـمـنـان
سهم گاز طبيعى در سبد انرژى استان به 70 درصد است.

به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، عليرضا 
شريفى نژاد مدير عامل شركت گاز استان سمنان در حاشيه 
جلسه مجمع عمومى و عادى ساليانه اين شركت در سال 
ــركت ملى گاز ايران برگزار  96 كه در ساختمان ستاد ش
شد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در سال گذشته 270 
كيلومتر شبكه گذارى انجام، 3420 علمك نصب، 9870 
ــتايى پذيرش و 220 واحد  مشترك جديد شهرى و روس
صنعتى و كشاورزى از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند 
كه از اقدامات شاخص شركت گاز استان در سال گذشته 
محسوب مى شود. اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود، 
ــن دوره جايزه تعالى و  ــتاره اولي دريافت تقديرنامه پنج س
بهبود مستمر شركت ملى گاز ايران، كسب تنديس مقام 
اول HSE شركت هاى گاز استانى و كسب تنديس برنزين 
6 ستاره سومين جايزه ملى مديريت دارايى هاى فيزيكى 
(نگهدارى و تعميرات) را از مهمترين توفيقات شركت گاز 
استان سمنان در سال 1396 برشمرد. شريفى نژاد افزود: 
با وجود پراكندگى گسترده جمعيت در سطح استان كه به 
تبع آن، هزينه ساخت و توسعه زيرساخت در آن به مراتب 
باالتر از ميانگين كشورى است؛ اما با عنايت خداوند متعال و 
همت بلند كاركنان و پيمانكاران شركت گاز در حال حاضر 
100 درصد جمعيت شهرى و 85 درصد جمعيت روستايى 
استان از نعمت گاز برخوردار هستند و انتظار مى رود با اتمام 
ــت اجراى اين شركت،  و بهره بردارى از پروژه هاى در دس
شاخص برخوردارى جمعيت روستايى استان به بيش از 90 

درصد ارتقا يابد.

 اجرای عملیات اصالح شبکه و انشعابات
 در شھرستان بھارستان 

ــركت  به گزارش روابط عمومى ش آب و فاضالب جنوب غربى استان آبفاى تهران
تهران مدير امور آبفاى شهرستان بهارستان با اعالم خبر 
ــودگى  ــت : با عنايت به قدمت و فرس مذكور اظهار داش
شبكه آبرسانى موجود در بخشى از مناطق اين شهر كه 
عالوه بر بروز مشكالت در تامين و توزيع آب آشاميدنى ، 
ــتگيهاى مستمر موجب پرت و  با ايجاد حوادث و شكس

هدر رفت آب شرب نيز مى گردد . 
ــاميدنى  لذا در اين خصوص و با هدف ارتقاء آب آش
شهروندان و مشتركين و پيشگيرى از هدر رفت آب شرب 
ــى و جايگزينى  ــبكه هاى قديم عمليات جمع آورى ش
شبكه هاى جديد مطابق اولويت بندى صورت گرفته در 
ــهر در حال انجام مى باشد . سيد محمد رضازاده  اين ش
ــاره به مشخصات پروژه انجام شده در اين خصوص  با اش
ــد : اين عمليات با اعتبارى معادل 2 ميليارد و  يادآور ش
ــال از محل اعتبارات جارى و داخلى از  پانصد ميليون ري
اواسط خرداد ماه سال جارى در ابتداى خيابان سبزدشت 
و كوچه گلستان چهارم و بن بست هاى مرتبط جمعا به 
ــوط قبلى كه به لحاظ  ــد و خط طول 360 متر انجام ش
قدمت  و فرسوده گى فاقد كار آيى الزم بود از مدار خارج 
و بجاى آن خطوط و شبكه جديد با ظرفيت 110 ميلى 

مترى پلى اتيلن جايگزين و وارد مدار توزيع گرديد . 
مدير امور آبفاى شهر گلستان با تاكيد بر ادامه اجراى 
عمليات اصالح شبكه و انشعابات در ساير مناطق گلستان 
ــائى و مطالعات الزم صورت گرفته و در دست  كه شناس
ــان كرد : هم اكنون آب آشاميدنى  انجام است خاطرنش
شهروندان محترم اين شهر در تمامى نقاط شهر با كميت 

و كيفيت مطلوبى تامين و توزيع مى گردد.

 

 آگهى ابالغ نظريه كارشناسى 1- معصومه نيكوبذل مفرد 2- قربان نيكوبذل مفرد 3- اكبر 
وفا  همگى  شهرت  ثريا  و  نسرين  و  شيرين  و  محمد  اينكه  به  نظر  محرمى  مهدى   -4 آقايى 
دادخواستى به طرفيت 1- معصومه نيكوبذل مفرد 2- قربان نيكوبذل مفرد 3- اكبر آقايى 
4- مهدى محرمى بخواسته تخليه و تاييد فسخ قرارداد تقديم اين دادگاه نموده و موضوع به 
ابرازى كارشناس منتخب دادگاه و به جهت  كارشناس ارجاع گرديده و پس از وصول نظريه 
مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه محترم مراتب در يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد كه ظرف مهلت يك هفته از تاريخ انتشار 
خيابان  واقع در  تهران  دادگاه حقوقى  به دفتر شعبه 27  نظريه مذكور  خوانده جهت مالحظه 

انقالب خ قدس روبروى خ پورسينا مجتمع قضايى شهيد مدنى مراجعه نمايند.
 110,35347 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم امير بدالنلو فرزند محمدابراهيم 
اسناد  ثبت  اداره  بدالنلو-  امير  به طرفيت خوانده,متهم,  ميرزايى  مينا  غيره خواهان ,شاكى,  و 
ناحيه غرب تهران- ميرالياس سيدصدقيانى- شهين سودخواه- على بدالنلو- زهرا درستى- 
خسرو كرمانشاهى- معصومه درستى- ثنا حاج حتم لو- عباس سودخواه- رضا برادران- مريم 
برادران- عليرضا حاج حتم- فرحناز انتظامى- اسماعيل سودخواه- ميررسول سيدصدقيانى- 
نادره بدالنلو-  ليال تسوجيان-  نادر بدالنلو- فرزاد حاج هاشم زاده- عمران معمارى خامنه- 
مهريار  كامرانى-  على  پوراكبر-  سريه  پورعلى-  حميد  نيا-  دانش  تاج  زرين  ارالنى-  سعيد 
حاج  محسن  درستى-  شهريار  لو-  حتم  حاج  على  سودخواه-  رضا  لو-  همت  على  بدالنلو- 
قاسم- محمدابراهيم بدالنلو- پوران انتظامى- محمود حاج حتم لو به خواسته,اتهام, ابطال سند 
رسمى (موضوع سند ملك است) - مطالبه خسارت دادرسى- ابطال سند رسمى (موضوع سند 
ملك است)- تصحيح و اصالح صورتمجلس تفكيكى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9409980228700396 شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,07,02 ساعت 10:00 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 خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد.
 110,35346 منشى دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به آقايان حسين ربيعى- مهدى قاسمى خواهان 
اجرايى  عمليات  به  اعتراض  خواسته,  فوق  اسامى  خواندگان,  نشتبانى  پناهى  على  آقاى,خانم 
(موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراى احكام مدنى) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709980228900102 شعبه 29 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,26 ساعت 11:00 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 خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد.
 110,35345 منشى دادگاه حقوقى شعبه 29 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران
 پرونده كالسه 9309980227200367 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
آقاى  خواهان,   9609970227201207 شماره  نهايى  تصميم  تهران  بهشتى  شهيد 
خواسته ها,  خواه  سعادت  عبداله  آقاى  خوانده,  غالمرضا  فرزند  قهرودى  رحمانى  عليرضا 
تاريخ  به  دادرسى  مطالبه خسارت   -3 بها  اجاره  تعديل   -2 اموال  اجرت المثل  مطالبه   -1
امضاء كننده زير  به تصدى  تهران  12 دادگاه عمومى حقوقى  احتياطى شعبه  فوق در وقت 
تشكيل و پرونده امر تحت نظر است دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان 
اجرت المثل  مطالبه  خواسته  به  خواه  سعادت  عبداله  طرفيت  به  قهرودى  رحمانى  عليرضا 
اموال (ايام تصرف) از تاريخ 1349,11,6 لغايت صدور حكم با جلب نظر كارشناس دادگاه 
مسترد  را  موصوف  خواسته   1395,8,2 مورخ  دادرسى  جلسه  در  خواهان  اينكه  به  نظر 
نموده است لذا به استناد بند (ب) ماده 107 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى 
در  تجديدنظر  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز  بيست  ظرف  قرار  اين  مى دارد  اعالم  و  صادر  را 
تعديل  به  راجع  خواهان  ديگر  خواسته  مورد  در  و  است  تهران  استان  تجديدنظر  دادگاه 
رسمى  نامه  اجاره  مطابق  اوال  اينكه  به  نظر  دادگاه  دادرسى  خسارات  مطالبه  و  بها  اجاره 
وقت  مالك  بين  استيجارى  رابطه  تهران   129 دفترخانه   67344-1349,11,6 شماره 
سند  تصوير  ثانيا  است  محرز  مستاجر  عنوان  به  خوانده  و  مقامى)  قائم  به  فعلى  (مالك 
مالكيت ابرازى داللت بر مالكيت خواهان نسبت به مورد اجاره دارد ثالثا كارشناس رسمى 
تعيين  ريال   1,960,000 مبلغ  ماهيانه  را  تعديل  ميزان  ابرازى  نظريه  طبق  دادگسترى 
نيز  امر  احوال  و  اوضاع  با  و  باقيمانده  اعتراض  از  مصون  موصوف  نظريه  و  است  نموده 
لذا  است  نياورده  عمل  به  دفاعى  مطروحه  دعوى  قبال  در  خوانده  رابعا  ندارد  مباينتى 
به  و  داده  تشخيص  موجه  تعديل  قانونى  احراز شرايط  به  توجها  را  خواهان  دعوى  دادگاه 
قانون   519 و   515 مواد  و   1356 مصوب  مستاجر  و  موجر  روابط  قانون   4 ماده  استناد 
آيين دادرسى مدنى حكم به تعديل اجاره بها از مبلغ ماهيانه 600 ريال به مبلغ ماهيانه 
1,960,000 ريال از تاريخ تقديم دادخواست (1393,5,26) و پرداخت هزينه دادرسى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز از تاريخ 
مهلت  انقضاى  تاريخ  از  مرقوم  مهلت  ظرف  سپس  و  دادگاه  اين  در  واخواهى  قابل  ابالغ 

واخواهى قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.
  110,35344 رئيس دادگاه حقوقى شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

پرونده كالسه 9509980227300878 شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى تهران تصميم نهايى شماره 9609970227301401 خواهان, آقاى محمدرضا آزادبر 
فرزند رمضانعلى خواندگان, 1- آقاى حميد قطب الدين فرزند رضا 2- آقاى فرزاد معين فر 
فرزند كامران خواسته ها, 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه 
وجه سفته گردشكار- خواهان دادخواستى به خواسته فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع 
به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر,فوق العاده دادگاه 
به تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 
و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دعواى آقاى محمدرضا 
آزادبر فرزند رمضانعلى بطرفيت آقايان 1- فرزاد معين فر فرزند كامران 2- حميد قطب الدين 
به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره هاى 307256 و 307257 هر  فرزند رضا 
بانضمام خسارات  ريال  مجموع 500,000,000  مبلغ  به  تاريخ سررسيد 1395,11,30  با  دو 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سفته ها لغايت زمان اجراى حكم دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده و مدارك استنادى خواهان كه عبارت است از كپى مصدق سفته ها 
كه در وجه حامل صادر شده اند و امضاى خوانده رديف دوم در ظهر سفته ها با عنايت به حامل 
بودن اسناد تجارى حكايت از ظهرنويسى در مقام ضمانت صادر كننده دارد و عدم واخواست 
سفته ها خللى به مسئوليت تضامنى صادركننده با ضامن وى وارد نمى سازد و مفاد راى وحدت 
عليرغم دعوت  خواندگان  و  مى باشد  استدالل  اين  مويد  نيز  رويه شماره 597-1374,2,12 
در جلسه دادرسى حضور پيدا نكرده و اليحه اى ارائه نداشته و دليلى بر برائت ذمه خويش 
اقامه ننموده اند دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و به استناد مواد 307 و 309 و 403 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ريال   500,000,000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنى 
اجراى  لغايت   (1395,12,8) دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  و  دادرسى  خسارات 
نهاده  بر عهده واحد اجراى احكام  بانك مركزى  حكم كه محاسبه آن براساس شاخص اعالمى 
مى شود در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و در مورد مازاد خواسته (خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد سفته ها تا تقديم دادخواست) با عنايت به اينكه مطالبه رسمى موخر بر تاريخ 
سررسيد اسناد تجارى در صورت عدم واخواست اسناد مطابق ماده 522 قانون اخيرالذكر مالك 
محاسبه خسارت تاخير تاديه مى باشد كه در مانحن فيه اظهارنامه رسمى ارسالى براى خوانده 
رديف دوم مقدم بر سررسيد سفته ها بوده و موثر در مقام نيست و مبدا محاسبه تاريخ تقديم 
دادخواست مى باشد لذا با لحاظ عدم اتكا به دليل و مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرسى 
مدنى و ماده 1257 قانون مدنى حكم به بى حقى خواهان در اين بخش صادر و اعالم مى گردد 
راى صادره در فراز اول نسبت به خوانده رديف اول غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين دادگاه مى باشد و نسبت به خوانده رديف دوم و فراز دوم حضورى و ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى  باشد.
تهران بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   13 شعبه  رئيس   110/35353  

عيسى  فرزند  صراف  محمود  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
الجوردى-  مهدى  خوانده,متهم,  بطرفيت  پور  فاتح  شهرام   – طهماسبى  فاطمه  خواهان ,شاكى, 
عزيزاله فرج نژاد مشهور به فرجى نژاد- محمود صراف- محمدصادق الجوردى به خواسته,اتهام, 
رسمى  سند  تنظيم  به  الزام  تفكيكى-  صورتمجلس  اخذ  به  الزام  دادرسى-  خسارت  مطالبه 
مالى  معامله)  مورد  (تحويل  مبيع  تسليم  كار-  پايان  اخذ  به  الزام  خسارت-  مطالبه  ملك- 
غيرمنقول مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980228700077 
شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397,06,10 ساعت 11:00 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 خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110,35351 منشى دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى زهرا آبشارى و غيره خواهان ,شاكى, 
اسكوئى-  پيمان  اسكوئى-  كوروش  خوانده,متهم,  طرفيت  به  سعيدى  على  سعيدى-  مرتضى 
مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه  به خواسته,اتهام, خلع يد-  آبشارى  نسيم اسكوئى- زهرا 
دادگاه  پرونده كالسه 9409980228700013 شعبه 27  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,11 
ساعت 09:00 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 خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110,35350 منشى دادگاه حقوقى شعبه 27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مدنى تهران

محكوم له, رحمان على يوسفى محكوم عليه, 1- نوين سكنى تجارت پارس 2- حميدرضا رضايى 
پارس 2- حميدرضا  تجارت  نوين سكنى  به 1-  بدينوسيله  آگهى هاى منتشر در جرايد  پيرو 
رضايى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه 27 دادگاه عمومى 
به   9509980228700252 كالسه  پرونده  در  تهران  مدنى  شهيد  قضايى   مجتمع  حقوقى 
 27 شعبه  از  صادره   1395,07,19 مورخ   9509970228700721 شماره  دادنامه  موجب 
پرداخت  به  محكوم  عليه  محكوم  تهران  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
مبلغ 310,000,000 ريال بابت اصل خواسته مبلغ 9,195,000 ريال بابت هزينه دادرسى- 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك تا وصول اصل خواسته 
طبق شاخص تورم اعالمى از  سوى بانك مركزى كه در مرحله اجراى حكم مورد محاسبه قرار 
خواهد گرفت در حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرايى بر 
عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به 
معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه 
مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ,د,م و ماده 9 قانون اجراى احكام 
مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به 
اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
تهران مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه  شعبه 27  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110,35349 


