آگهی
آگهی حصروراثت

آقای جواد نیک نام دارای شناسنامه شماره  634به شرح دادخواست به کالسه  970171از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده
توضیح داده که شادروان صدیقه ثام جاه به شناسنامه شماره  732در تاریخ  97/02/25در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و
چنین حین الفوت آن متوفی  /متوفیه منحصر است به  -1 :متقاضی همسر متوفی  -2بهناز نیک نام به ش ش  11978دختر متوفی و ال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی  /متوفیه
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

 3187قاضی حوزه  112شورای حل اختالف شهرستان نهاوند
511/1رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اينكه آقاي صفرعلی تقوائی ابریشمی داراي شناسنامه شماره  48190به شرح دادخواست به كالسه  970-134ازاين شورا درخواست
گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش�ادروان خدیجه سلطان دهقانی اشگذری به شناس�نامه  2019در تاريخ 1393/8/25
دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به-1:طاهره تقوائی ابریشمی فرزند محمد ابراهیم ش
ش  48188ت ت  1338ص مش�هد فرزند متوفی  -2محمد تقوائی ابریش�می فرزند محمد ابراهیم ش ش  48189ت ت  1341ص مش�هد
فرزند متوفی -3صفرعلی تقوائی ابریشمی فرزند محمد ابراهیم ش ش  48190ت ت  1346ص مشهد فرزند متوفی اينك باانجام تشريفات
مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد9216

رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد
511/2رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اينكه فریده میرش�اهی داراي شناس�نامه ش�ماره  76612به شرح دادخواس�ت به كالسه  97-206ازاين ش�ورا درخواست گواهي
حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش�ادروان مس�عود میرشاهی به شناس�نامه  1503در تاريخ  1396/9/3دراقامتگاه دائمي خود
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به-1:فریده میرشاهی فرزند کمال الدین ش ش  76612ت ت  1353ص مشهد
همسر متوفی -2ناصر میر شاهی فرزند مسعود ش ش  0926702416ت ت  1382ص مشهد فرزند متوفی اينك باانجام تشريفات مقدماتي
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد9217

رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد
511/3رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اينكه آقای امید س�ریری آجیلی داراي شناسنامه شماره 212به شرح دادخواست به كالسه  97-193ازاين شورا درخواست گواهي
حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ملوک حجت طباطبائی به شناسنامه  57468در تاريخ  1396/10/21دراقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به-1:امید س�ریری آجیلی فرزند حبیب اله ش ش  212ت ت  1355ص
مشهد فرزند متوفی -2ایمان سریری آجیلی فرزند حبیب اله ش ش  1791ت ت  1359ص مشهد فرزند متوفی اينك باانجام تشريفات
مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد9219

رئيس شعبه  6شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد
512/4آگهي وقت رسیدگی

در پرونده کالس�ه  101/960058متهم خالد کبودانی فرزند فیض محمد به اتهام س�رقت خودرو –تخریب عمدی-توهین و تهدید از طریق
ارسال پیامک موضوع شکایت شاکیه خانم پوران قادری از وی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به
تجویز ماده  344قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در وقت رسیدگی در روز 4شنبه مورخه  1397/4/27ساعت 9/30
در شعبه  101دادگاه کیفری  2تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور سبب اتخاز تصمیم قانونی خواهد شد

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2تربت جام
512/5آگهی ابالغ دادنامه

بدینوس�یله به آقایان -1امین دشتی -2محمدرضا شاه قاسمی فرزند ابوالقاس�م فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که برابر دادنامه -84
 97/2/25شعبه  2شورای حل اختالف گناباد حکم به متضامنا بپرداخت مبلغ  19/677/000ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 96/11/9
تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم که از ناحیه بانک مرکزی تعیین و اعالم می ش�ود و مبلغ  465/962ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ
 250/000ریال بابت حق الدرج آگهی در حق ابوالحس�ن پور باقر لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا نامبرده
مهلت  20روز پس از ابالغ در دفتر ش�عبه  2ش�ورای حل اختالف گناباد حاضر و چنانچه اعتراضی دارد اعالم نماید در غیر این صورت رای
قطعی خواهد شد.

مسئول دفتر شعبه  2شورای حل اختالف گناباد
512/6رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اينكه آقاي غالمرضا عباسپور سرباالئی داراي شناسنامه شماره  1424به شرح دادخواست به كالسه  11/18/97ازاين شورا درخواست
گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان غالم نبی عباسپور سرباالئی به شناسنامه  723در تاريخ  96/11/11دراقامتگاه
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به-1:فاطمه نساء عباسی سرباالئی فرزند غالمحسین ت ت 1316
ش ش  5تربت حیدریه همسر متوفی -2غالمرضا عباسپور سرباالئی فرزند غالم نبی ت ت  1358ش ش  1424تربت حیدریه فرزند متوفی
-3حلیمه عباسپور سرباالئی فرزند غالم نبی ت ت  1352ش ش ش 1226تربت حیدریه فرزند متوفی -4عباسعلی عباسپور سرباالئی فرزند
غالم نبی ت ت  1355ش ش  1313تربت حیدریه فرزند متوفی -5زهرا عباس�پور س�رباالئی فرزند غالم نبی ت ت  1349ش ش  4تربت
حیدریه فرزند متوفی که حسب اعالم اداره ثبت احوال نام پدر وی اشتباها عباسعلی قید شده است -6فاطمه عباسپور سرباالئی فرزند غالم
نبی ت ت  1342ش ش  1137تربت حیدریه فرزند متوفی که حس�ب اعالم اداره ثبت احوال نام پدر وی اش�تباها عباسعلی قید شده است
اينك باانجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0

رئيس شعبه  11رباط سنگ شوراي حل اختالف تربت حیدریه
512/7آگهی حصر وراثت

مهناز علی محمدی فرزند ابراهیم تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواس�ت وی به حوزه پنجم ش�ورای حل اختالف تربت
حیدریه ارجاع و به کالسه 5/97/110ح ثبت که چنین اشعار داشته محمد رضا مظفری تاریخ  90/3/23به رحمت ایزدی پیوسته ووراث حین
الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از -1:آقای جواد مظفری بایگی فرزند محمد رضا ش ش  205ت ت  1364فرزند مرحوم -2آقای علیرضا
مظفری بایگی فرزند محمد رضا ش ش  7523ت ت  1358فرزند مرحوم -3آقای غالم مظفری بایگی فرزند محمد رضا ش ش  6966ت ت
 1352فرزند مرحوم -4خانم هما مظفری بایگی فرزند محمد رضا ش ش  6967ت ت  1353فرزند متوفی -5خانم اعظم مظفری بایگی فرزند
محمد رضا ش ش  69ت ت  1367فرزند مرحوم -6خانم عصمت معصومی مقدم بایگی فرزند علی ش ش  121ت ت  1334همس�ر متوفی
لذا مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراضی یا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت یکماه پس از تاریخ
انتشار به حوزه  5شورای حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.

دبیر حوزه  5شورای حل اختالف تربت حیدریه
512/8آگهی مزایده

بموجب پرونده کالسه  96/1186ش ح صادره از اجرای احکام آقای جواد نسیمی محکوم گردید به  25320000ريال در حق بهرام کاکاوند و
پرداخت  1175000ريال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت نظر به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت دین خود هیچگونه اقدامی
ننموده است بنا به درخواست محکوم له یکدستگاه جوش برق رکتی فایر مدل  551nvringlنارنجی رنگ معادل هجده میلیون ریال ارزیابی
گردیده است در مورخه  97/4/4ساعت  10الی  11صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف از طریق مزایده حضوری بفروش خواهد
رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و کل مبلغ فی المجلس از برنده
مزایده وصول بحس�اب س�پرده دادگستری واریز می گردد .کل هزینه سند به عهده برنده مزایده میباشد .انتقال سند از طریق اجرا دارای
تشریفات قانونی می باشد که اقدام می گردد.

دادورز اجرای احکام شورای حل اختالف قوچان
 -1آگهی حصر وراثت

آقای حسین رحیمی پور فرزند ماشااله دارای شناسنامه  2454بشرح دادخواست  970153مورخ  1397/3/7توضیح داده شادروان
ماش�االه رحمی زاده فرزند حس�ین بشناس�نامه  221در تاریخ  84/2/23در شهر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی
عبارتند از  -1 :حس�ین رحیمی پور فرزند ماش�االه دارنده شماره ملی  3110413760متولد  1348پسر متوفی -2 .حسن رحمی زاده
فرزند ماش�االه دارنده ش�ماره ملی  3110940426متولد  1350پس�ر متوفی -3 .حمید رحمی زاده فرزند ماشااله دارنده شماره ملی
 2992569208متولد  1353پسر متوفی -4 .روح اله رحمی زاده فرزند ماشااله دارنده شماره ملی  3110198177متولد  1358پسر
متوفی  -5 .رس�ول رحیمی زاده فرزند ماش�االه دارنده ش�ماره ملی  2993908596متولد  1364پس�ر متوفی -6 .رضا رحیمی زاده
فرزند ماش�االه دارنده ش�ماره ملی  2993967495متولد  1366پسر متوفی -7 .مهری رحمی زاده فرزند ماشااله دارنده شماره ملی
 3110905507متولد  1344دختر متوفی -8 .زهره رحمی زاده فرزند ماش�االه دارنده شماره ملی  2992870358متولد  1362دختر
متوفی -9 .مریم اماندادی قطب آباد فرزند محمد دارنده شماره ملی  3110351323متولد  1328همسر متوفی .لذا مراتب یک نوبت
در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف
یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد
از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

 153شورای حل اختالف شماره  4شهرستان کرمان
 -2آگهی حصر وراثت

خانم پروین نامجو باغینی فرزند عباس دارای شناسنامه  510بشرح دادخواست  140/7/97مورخ  1397/3/6توضیح داده شادروان
معصومه نجارزاده باغینی فرزند قنبر بشناس�نامه  2393در تاریخ  1396/10/23در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراثت منحصر حین
الفوت وی عبارتند از  -1 :غالمرضا نامجو باغینی فرزند عباس به ش.ش  526صادره از کرمان متولد  1352فرزند متوفی -2 .مهدیه
نامج�و باغین�ی فرزند عباس به ش.ش  428صادره از کرمان متولد  1359فرزند متوفی -3 .پروین نامجو باغینی فرزند عباس ش.ش
 510صادره از کرمان متولد  1342فرزند متوفی -4 .زهرا نامجو باغینی فرزندعباس ش.ش  14206صادره از کرمان متولد  1349فرزند
متوفی -5 .مهین نامجو باغینی فرزند عباس ش.ش  566صادره از کرمان متولد  1346فرزند متوفی -6 .مهناز نامجو باغینی فرزند
عب�اس ش.ش  437ص�ادره از کرمان متولد  1354فرزند متوفی -7 .مهری نامجو باغینی فرزند عباس ش.ش  1228صادره از کرمان
متولد  1344فرزند متوفی  .لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

 140شورای حل اختالف شماره  7شهرستان کرمان
 -3آگهی حصر وراثت

خانم اشرف عبداله رمضانی فرزند احمد دارای شناسنامه  16بشرح دادخواست  148/97/6مورخ  1397/3/5توضیح داده شادروان
احمد عبداله رمضانی فرزند رمضان بشناس�نامه  9483در تاریخ  1390/6/2در ش�هر کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت
وی عبارتند از  -1 :محمدهادی عبداله رمضانی فرزند احمد ش.ش  111صادره از کرمان متولد  1351/2/2فرزند متوفی -2 .محمدرضا
عبدال�ه رمضانی فرزند احمد ش.ش  1034صادره از کرمان متول�د  1342/11/29فرزند متوفی -3 .محمدجواد عبداله رمضانی فرزند
احم�د ش.ش  416صادره از کرمان متولد  1341/5/4فرزند متوف�ی -4 .محمدمهدی عبداله رمضانی فرزند احمد ش.ش  560صادره
از کرم�ان متولد  1338/8/7فرزن�د متوفی -5 .زکیه عبداله رمضانی فرزند احمد ش.ش  357ص�ادره از کرمان متولد 1332/8/12
فرزن�د متوف�ی -6 .محمدعلی عبداله رمضانی فرزند احمد ش.ش  47صادره از کرمان متولد  1337/1/23فرزند متوفی -7 .اش�رف
عبدال�ه رمضان�ی فرزند احمد ش.ش  16صادره از کرمان متولد  1331/1/2فرزند متوفی -8 .بتول عبداله رمضانی فرزند احمد ش.ش
 64ص�ادره از کرم�ان متولد  1324/2/31فرزند متوفی -9 .معصومه عبداله رمضانی فرزن�د احمدش.ش  256صادره از کرمان متولد
 1327/6/23فرزند متوفی  .لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

 148شورای حل اختالف شماره  6شهرستان کرمان
 -4دادنامه

پرونده کالسه  9609983468700711شورای حل اختالف شماره  27شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره  9709973468700105خواهان
 :آقای وحید احمدی جوپاری فرزند محمد به نشانی کرمان – بل جمهوری نرسیده به فرودگاه خ شهید زینهاری بین ک  3و  5خوانده  :خانم
چراغ خاتون بهرامی فرزند الهی خواسته  :مطالبه وجه چک گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا
نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته ،لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای
می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای وحید احمدی فرزند محمد به طرفیت خوانده خانم چراغ خاتون بهرامی فرزند الهی
به خواس�ته مطالبه مبلغ  96/800/000ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره  695592مورخ  93/12/10عهده بانک ملی شعبه  ---از حساب
جاری ش�ورا با توجه به دادخواس�ت تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و همچنین وجود اصول مستندات
مذکور در ید مدعی که حکایت از استحقاق خواهان پرونده در مطالبه وجه را دارد و از طرفی با عنایت به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی
حاضر نگردیده و هیچ گونه الیحه دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه وارائه نکرده است مستندا
به مواد  198و  522قانون آیین دادرسی مدنی و مواد  307و  309و  310و  313قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالحی چک
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  96/800/000ریال
بابت اصل چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم بر طبق تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی و مبلغ
 3/540/000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادرو اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی و
پس از آن ظرف مدت  20روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.

 711شورای حل اختالف شماره  27شهرستان کرمان
 -5اجرائیه

مش�خصات محکوم له  :مهدی ایران زاده  ،فرزند  :حس�ین ،نشانی  :استان کرمان – شهرستان کرمان -بلوار جمهوری نرسیده به فرودگاه
– خیابان شهید زینهاری – نبش کوچه  3و  5مشخصات محکوم علیه  :میالد قلندری ،فرزند  :رضا ،نشانی  :جیرفت انتهای خ لرها طبقه
فوقانی بانک رفاه منزل محمدعلی طالب زاده محکوم به  :به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9610093467200264و شماره
دادنامه مربوطه  9609973467200799محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون و ششصد و بیست هزار ریال بابت اصل
خواسته و مبلغ سه میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ  95/1/27 -266933و  95/3/27 -266935و  94/12/25 -266931و  95/2/27 -266934لغایت اجرای حکم براساس نرخ شاخص
تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر اعالم می دارد و پرداخت نیم عشر دولتی.

 -6دادنامه

 331شورای حل اختالف شماره  19کرمان

پرونده کالس�ه  9609983870300374ش�عبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان تصمیم نهایی ش�ماره 9609973870301418
خواهان  :بانک سینا به نمایندگی آقای سیامک شمسایی با وکالت آقای علیرضا رنجبر همقاوندی فرزند ابراهیم به نشانی کرمان – خیابان امام
جمعه نبش کوچه  13ساختمان برج سازان طبقه سه واحد  14خواندگان  -1 :آقای علی حاج رضائی فرزند محمد به نشانی کرمان – شهرک
باهنر خیابان بحرالعلوم نبش کوچه  -2 ، 18آقای کمیل تقی پور فرزند مهدی به نشانی  -3آقای یاسر یزدیانی فرزند مجید به نشانی استان
کرمان – شهرستان کرمان – شهر کرمان – خ هزار یکشب کوچه  27جنوبی یک منزل دوم سمت چپ خواسته ها  – 1 :مطالبه وجه چک
 -2مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -3مطالبه خسارت دادرسی گردشکار  :دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه خواسته دعوی خواهان بانک سینا با وکالت آقای علیرضا رنجبر همقاوندی بطرفیت
خواندگان آقایان  -1یاسر یزدیانی  -2علی حاج رضائی  -3کمیل تقی پور مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 4204/284395
مورخه  1396/4/11عهده بانک تجارت به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال به انضمام احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارات دادرسی
و خسارات تاخیر تادیه مستندا به فتوکپی مصدق از چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه با مداقه نسبت به جمیع اوراق
پرونده نظر به اینکه حسب الظاهر خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و سایرین به عنوان ضامن ظهرنویس ،تعهد در پرداخت وجه چک
داده اند و اصل چک در ید خواهان باقی و وجود چک در ید دارنده دلیل بر ذیحق بودن وی فرض اس�ت مگر اینکه خالف آن ثابت ش�ود و
خواندگان دعوی با ابالغ وقت دادرسی در جلسه مقرر حاضر نشده اند و در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی خواهان ایراد و یا تکذیبی
به عمل نیاورده اند و مستندات ابرازی مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است و خواندگان دعوی هیچگونه دلیل و یا مدرک موجه و محکمه
پسندی مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند فلذا با استصحاب بقا دین دعوی مطروحه خواهان را مقرون به صحت
تشخیص داده است و مستندا به مواد  310و 313و  311و  314ناظر به  249از قانون تجارت و نیز مواد  198و  515و  519و  522از قانون آیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده  2قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان
را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز تادیه مبلغ  16/869/000ریال از بابت کلیه هزینه های
دادرسی و دفتری که از جهت طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و همچینن حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه محکوم می نماید الزم
به ذکر است که دایره محترم اجرای احکام حقوقی موظف است در زمان اجرای حکم حق الوکاله وکیل براساس تعرفه مربوطه و خسارات
تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک فوق الذکر  1396/4/11تا زمان پرداخت و یوم الوصول براساس تغییر شاخص اعالم شده از ناحیه بانک
مرکزی محاسبه نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت مقرر قانونی (بیست روز) پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد
در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان کرمان می باشد.

 374شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان

 -7ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نادعلی سلطانی نژاد فرزند شیرعلی

خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای نادعلی س�لطانی نژاد به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709983870000031ش�عبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان کرمان ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/05/22س�اعت  08:45تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 31شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان
اجرائیه

مشخصات محکوم له  :آقای نوید شهبازی سرائی فرزند محمد جعفر به نشانی همدان نهاوند شهرک طالقانی جنب اداره راه نمایندگی پخش
خوراک آبزیان مشخصات محکوم علیه  :آقای علی کرم رضایی صدر فرزند محبعلی محکوم له  :محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم
مربوطه به شماره  9710098531100049و شماره دادنامه مربوطه  9609978531100384محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و
چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق
خواهان و مبلغ نیم عشر دولتی حق االجرای حکم در حق صندوق دولت که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد محکوم علیه مکلف
است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1:ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2 .ترتیبی برای پرداخت
محکوم به بدهد  -3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .

 3188مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف حوزه  111شورای حل اختالف شهرستان نهاوند –
حسن جاهواری

مفقودی
برگ س�بز و سند کمپانی سواری وانت پیکان مدل  88به ش�ماره پالک –ایران 655-32ص 42به
شماره موتور  11488048166:و به شماره شاسی  NAAA46AAXAG079686بنام عبدالمجید
رسائی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
تربت جام
 -8دادنامه

پرونده کالسه  960998346400566شورای حل اختالف شماره  24شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره  9609973468401287خواهان
 :بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای امیرناصر ابراهیمی میمند فرزند عباس به نشانی کرمان – خ بهشتی کوچه شماره  6مجتمع آفتاب واحد
 13دفتر وکالت عباس ابراهیمی میمند خواندگان  -1 :خانم معصومه ناظورزاده فرزند حسین  -2آقای احمد گلستانیان فرزند نصراله همگی
به نش�انی کرمان – خ خورش�ید ک  35پ  -3 ، 65آقای علی پورمحی آبادی فرزند اکبر به نش�انی کرمان – بخش محی آباد جنب پارک
صبا  -4آقای علی حس�ینی مزارعی فرزند رمضان به نش�انی کرمان خ گلدشت ک  49س ر درب  10خواسته  :مطالبه وجه چک گردشکار
 :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات
قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داشته ،لذا با بررسی اوراق و
محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعالم و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان
بانک مهر اقتصاد با وکالت امیر ناصر ابراهیمی میمند به طرفیت خواندگان  -1احمد گلستانیان فرزند نصراله  -2علی پور محی آبادی فرزند
اکبر  -3معصومه ناظرزاده فرزند حسین  -4علی حسینی مزارعی فرزند رمضان به خواسته مطالبه وجه چک فقره چک به شماره سریال
 1433/418603/59عهده بانک ملت شعبه شهید رجایی کرمان به مبلغ  180/000/000ریال با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی
خواهان و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که داللت بر بقای
دین و اش�تغال ذمه خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دفاع موثری در قابل دعوای مطروحه را معمول
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لهذا بنا بر مستندات فوق دعوای خواهان بنحو مطروحه ثابت تشخیص و مستندا
به ماده  198و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  180/000/000ریال بابت اصل خواسته
و پرداخت مبلغ  5/680/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/6/5
تا زمان اجرا که توسط اجرای احکام حقوقی براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود محاسبه و از محکوم علیه وصول و
به محکوم له مسترد نماید در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی است و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در
همین شورا و پس از گذشت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی کرمان می باشد.

 566شورای حل اختالف شماره  24شهرستان کرمان
آگهی

خواهان بانک مهر اقتصاد مدیریت امور شعب استان زنجان به مدیریت آقای عبدالرضا خاتمی با نمایندگی آقای مجید ورقائی دادخواستی به
طرفیت خواندگان -1طیبه کرانی -2مهین کرانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان زنجان نموده که
جهت رسیدگی به حوزه شماره  3شورای حل اختالف شهرستان زنجان واقع در زنجان  -بزرگراه  22بهمن -مجتمع ادارات -ساختمان شماره
 1دادگس�تری کل اس�تان زنجان ارجاع و به کالسه  9609982601200088ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1397/4/20و ساعت  10:00تعیین
شده است .به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

 294علوی -رئیس شعبه  3شورای حل اختالف زنجان
آگهی

خواهان بانک مهر اقتصاد مدیریت امور شعب استان زنجان به مدیریت عبدالرضا خاتمی با نمایندگی مجید ورقائی دادخواستی به طرفیت
خوانده ردیف اول (مهدی محمدی) به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان زنجان نموده که جهت
رسیدگی به حوزه شماره  3شورای حل اختالف شهرستان زنجان واقع در زنجان -بزرگراه  22بهمن -مجتمع ادارات -ساختمان شماره 1
دادگستری کل استان زنجان ارجاع و به کالسه  9709982601200089ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1397/4/20و ساعت  9:30تعیین
شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول (مهدی محمدی) و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

 293علوی -رئیس شعبه  3شورای حل اختالف زنجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه فوق شعبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان بهبهان متهم خانم زهرا قاسمی فرزند محمد به آدرس تهارم فاز
یک زائرسرا  2اتهام سرقت گوشی تلفن همراه موضوع شکایت امراهلل افراشته زاده تحت تعقیب بوده و حسب اطالع و گزارش واصله نامبرده
مجهول المکان و متواری می باشند ،لذا به نامبرده ابالغ می گردد تا در روز شنبه مورخه  97/4/23ساعت  10:30در این شعبه دادگاه حضور
یابد ،بدیهی است در صورت عدم حضور ،یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به صورت غیابی ،اقدام مقتضی معمول خواهد شد .این
آگهی در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری درج می شود .خواهشمند است پس از چاپ نسخه ای از روزنامه جهت ضم در پرونده به این
شعبه ارسال گردد .ضمنا فاصله چاپ آگهی تا وقت دادرسی نباید از یک ماه کمتر باشد.

 94مدیردفتر شعبه  101دادگاه کیفری  2شهرستان بهبهان -محمد انصاریان
آگهی حصروراثت

خانم سمیه شهرت آب پیکر نام پدر مهدی به ش ش  1850023808ص از بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم
و توضیح داده که پدرم مرحوم مهدی شهرت آب پیکر به ش ش  125ص بهبهان در تاریخ  1397/2/3در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت
ورثه اش عبارتند از -1 :ایمان آب پیکر به ش ش  1905ت ت  1359ص از بهبهان (پس�ر متوفی)  -2س�عید آب پیکر به ش ش  808ت ت
 1363ص از بهبهان (پسر متوفی)  -3حیدر آب پیکر به ش ش  807ت ت  1363ص از بهبهان پسر متوفی  -4مصطفی آب پیکر به ش ش
 28691363ت ت  1361ص از بهبهان پسر متوفی  -5افسانه آب پیکر به ش ش  38ت ت  1357صادره از بهبهان دختر متوفی  -6سمیه
آب پیکر به ش ش  1850023808ت ت  1368ص از بهبهان دختر متوفی  -7صدیقه آب پیکر به ش ش  2703ت ت  1367ص از بهبهان
دختر متوفی  -8فرزانه آب پیکر به ش ش  264ت ت  1355ص از بهبهان دختر متوفی  -9قمر سمیع به ش ش  96ت ت  1331ص از بهبهان
زوجه دائمی متوفی اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از
این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

 93قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمیدرضا کریم زاده یداللهی فرزند
حبیب

خواهان خانم هانیه رضائی فرزند علی اکبر دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا کریم زاده یداللهی فرزند حبیب به خواس�ته
طالق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9609988312001410شعبه  7دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1397/4/23ساعت  11:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 365منشی شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه-معصومه پیکنده
دادنامه

پرون�ده کالس�ه  9709988312700017ش�عبه  104دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه ( 104جزای�ی س�ابق) تصمی�م نهای�ی ش�ماره
 9709978312700182ش�کات -1 :خانم مریم هژبری فرزند حسن مراد به نشانی کرمانشاه -شهرک رودکی خ هشت هکتاری کوی سینا
پالک  -2 209818آقای سعید قهرمانی حیدری فرزند نورعلی به نشانی کرمانشاه -میدان امام حسین جاده سنندج جنب کاشی سیامک
متهم :آقای سجاد تیموری فرزند ساعدبگ به نشانی کرمانشاه -شهرک تعاون ایستگاه  2جنب ایزوگام دلیجان اتهام :ایراد صدمه بدنی غیر
عمدی بر اثر تصادف رانندگی (رای دادگاه) در خصوص اتهام سجاد تیموری دایر بر اقدام به رانندگی بدون داشتن گواهی نامه نظر به گزارش
مرجع انتظامی توجه در اظهارات اقرار گونه متهم طی تحقیقات مقدماتی توجه اتهام به وی محرز است دادگاه بااستناد به مواد  723از قانون
مجازات اسالمی بخش تعریزات مصوب  1375و ماده  3از قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
 1373و جدول شماره  16تعرفه های موضوع جدول شماره  5قانون بودجه  1395یاد شده را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی
در حق صندوق دولت و تحمل دو ماه حبس تعریزی محکوم لیکن با عنایت به موازین قانونی و اینکه حبس زیر  91روز در جرایم رانندگی
قابل اجرا نمی باشد آن را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می نماید .رای صادره حضوری ،ظرف
 20روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

 378رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه -بهروز طوالبی
آگهی ابالغ دادنامه به آقای کیوان کوتی

پیرو آگهی مورخ  97/1/21روزنامه سیاس�ت روز موضوع ش�کایت آقای سامان مرادپور علیه ش�ما در پرونده کالسه  970004دادگاه پس از
رسیدگی برابر دادنامه شماره  2400170مورخ  97/2/25حکم به محکومیت شما به پرداخت یک و نیم درصد به عالوه سه هزارم از یک فقره
دیه کامل در حق شاکی صادر نموده رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ انتشار قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن به مدت
بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر کرمانشاه می باشد.

 361مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه ( 101جزایی سابق) -قدرت اله حیدر پور

آگهی فقدان گواهینامه موقت پایان تحصیالت
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب رس�ول قطبوعی فرزند ابوالفضل ش ش  5358کدملی
 4569924573صادره از سمنان در مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی واحد دانشگاهی آزاد
س�منان ش�ماره /23212س/ف تاریخ  93/7/23مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .از
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی سمنان ،آدرس دانشگاه :سمنان-کیلومتر
 5جاده دامغان مشهد ارسال نماید .نوبت اول 97/3/9 :نوبت دوم 97/3/24 :نوبت سوم97/4/7 :
سمنان
آگهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان کالسه  960925مطروحه در شعبه  4تجدیدنظر
استان سیستان و بلوچستان ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده آقای محسن مالکی به تجویز ماده  344قانون
آیین دادرس�ی کیفری و دس�تور دادگاه یک برگ دادنام�ه به ش�ماره  9709975416400085مورخه  1397/2/15صادره از این ش�عبه به
تجدیدنظرخواهی ش�رکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می
ش�ود تا تجدیدنظر خوانده آقای محسن مالکی نس�بت به مفاد دادنامه فوق الذکر آگهی یابد .مدیردفتر شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان
سیستان و بلوچستان

((دادنامه))

پرونده کالسه  9409985415301602شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان تصمیم نهایی شماره 9709975416400085
تجدیدنظرخواه :شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان به نشانی سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه  39تجدیدنظر
خوانده :آقای محسن مالکی به نشانی مجهول المکان تجدیدنظر خواسته :تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9609975411301131
ش�عبه  103دادگاه کیفری دو زاهدان به تاریخ  1397/2/8در وقت مقرر ش�عبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اس�تان سیستان و بلوچستان به
تصدی امضاء کنندگان ذیل تش�کیل اس�ت پرونده کالسه  960925این دادگاه تحت نظر اس�ت .دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده
پس از مش�اوره و با اس�تعانت از ایزد منان ختم رس�یدگی را اعالم و بش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید( .رای دادگاه) در خصوص
تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان از آن قسمت از دادنامه شماره  9609975411301131صادره از شعبه
 103دادگاه کیفری دو زاهدان که حسب آن حکم برائت آقای محسن مالکی از اتهام استفاده غیر مجاز از آب بدون اخذ انشعاب صادر گردیده
است ،با توجه به اوراق و محتویات پرونده در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقص دادنامه
بدوی را فراهم آورد ارائه و اقامه نگردیده و رای صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است ،بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا
به بند الف ماده  455قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید دادسرای عمومی و انقالب محل در
خصوص تعقیب قانونی متهم به اتهام حفر غیره مجاز چاه آب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد .رای صادره قطعی است.

 567رئیس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
آگهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پرویز درخش فرزند قوس الدین از دادنامه شماره  9609975440600997مطروحه در شعبه  4تجدیدنظر
استان سیستان و بلوچستان ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده به تجویز ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری
و دستور دادگاه یک برگ دادنامه به شماره  9709975416400083مورخه  1397/2/13صادره از این شعبه به تجدیدنظرخواهی آقای پرویز
درخش مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده خانم مریم سعیدی نسبت به مفاد دادنامه فوق
الذکر آگاهی یابد.احمد احمدی -مدیر دفتر شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان

((دادنامه))

پرونده کالسه  9409985441600209شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان تصمیم نهایی شماره 9709975416400083
تجدیدنظرخواه :آقای پرویز درخش فرزند قوس الدین به نشانی استان سیستان و بلوچستان  -شهرستان زهک بخش مرکزی شهرستان
زهک -دهس�تان زهک -روس�تای جاریکه تجدیدنظرخوانده :خانم مریم سعیدی فرزند ابراهیم نشانی خراسان رضوی -مشهد -خیابان
پورسینا  40/13113تجدیدنظر خواسته :تجدیدنظرخواهی نس�بت به دادنامه  9609975440600997صادره از شعبه  101دادگاه کیفری دو
زهک به تاریخ  97/2/18در وقت فوق العاده ش�عبه چهارم دادگاه تجدیدنظر اس�تان سیستان و بلوچستان به تصدی امضاء کنندگان ذیل
تشکیل است پرونده کالسه  961170این دادگاه تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده پس از مشاوره و با استعانت از ایزد
منان ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید( .رای دادگاه) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پرویز درخش
فرزند قوس الدین از دادنامه شماره  9609975440600997صادره از شعبه  101دادگاه کیفری دو زهک که حسب آن خانم مریم سعیدی به
اتهام تهدید به تحمل  74ضربه شالق تعریزی محکوم گردیده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده در این مرحله از دادرسی از ناحیه
تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض بدوی را فراهم آورد ارائه و اقامه نگردیده و رای صادره وفق موازین قانونی اصدار
یافته است بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده  455قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید
و استوار می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

 568رئیس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
آگهی

ش�ماره 97/2/22 254بدینوس�یله به استحضار می رساند در خصوص پرونده کالسه  96/254خواهان غالمرضا میرزایی با وکالت آقای
مظاهر واحدی و خواندگان سیدعلی موسوی و رضا دهقان در این شعبه ثبت و تحت نظربوده لذا از آنجایکه خواندگان مجهول المکان می
باشند .لذا خواهشمندیم در روزنامه کثیر االنتشار و تعیین وقت حضوری و همچنین استماع شهادت شهود مورخ روز سه شنبه 97/4/12
ساعت  3/15عصر در صحن شورای حل اختالف شعبه یک لنگرود نشرگردد.

ح  1448شورای حل اختالف شعبه یک لنگرود

آگهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم معصومه کمالی خالقداد کالسه  950622مطروحه در شعبه  4تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده آقای حمیدرضا میر خالقداد به تجویز ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری
و دس�تور دادگاه یک برگ دادنامه به ش�ماره  139709975416400096مورخه  1397/2/16صادره از این ش�عبه به تجدیدنظرخواهی خانم
معصومه کمالی خالقداد مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده آقای حمیدرضا خالقداد نسبت
به مفاد دادنامه فوق الذکر آگاهی یابد.احمد احمدی -مدیردفتر شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان

((دادنامه))

پرونده کالسه  9309985410500697شعبه  4دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان تصمیم نهایی شماره  -تجدیدنظرخواه :خانم
معصومه کمالی خالقداد فرزند حسن با وکالت خانم شمسی شه بخش فرزند نعمت اهلل به نشانی استان سیستان و بلوچستان -شهر زاهدان-
خ مصطفی خمینی مجتمع احمد طبقه اول واحد یک تجدیدنظر خوانده :آقای حمیدرضا میر خالقداد فرزند رضا به نشانی اصفهان -خیابان
 24متری اول خیابان فجر -روبروی پمپ بنزین -بن بست مهدیه پالک  204تجدیدنظرخواسته :تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره
 9409975410501191شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان به تاریخ  1397/2/16در وقت فوق العاده شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر
استان سیستان و بلوچستان به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده کالسه  950622این دادگاه تحت نظر است .دادگاه با بررسی
اوراق و محتویات پرونده پس از مش�اوره و با اس�تعانت از ایزد منان ختم رسیدگی را اعالم و بش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
(رای دادگاه) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم شمسی شه بخش به وکالت از خانم معصومه کمالی خالقداد فرزند حسن به طرفیت آقای
حمیدرضا میر خالقداد فرزند رضا از دادنامه شماره  9409975410501191صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان که حسب آن
حکم به بطالن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر طالق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده است ،با توجه به اوراق و محتویات پرونده ،مالحضه
دادخواست تقدیمی ،عدم حضور خوانده بدوی در جلسه رسیدگی این دادگاه به منظور دفاع در قبال دعوی مطروحه ،توجها به گواهی معرفی
شده که حکایت از وجود اختالف بین طرفین دارد .مالحضه گواهی پزشکی قانونی و تائید صدمات وارده به تجدیدنظرخواه ،رد دعوی تمکین
زوج از سوی دادگاه ،محکومیت وی به تحمل حبس بابت اتهام ترک انفاق و صدور حکم قطعی در خصوص اتهام اعتیاد نامبرده به مواد مخدر
بنابر مراتب فوق و نیز مفارقت زوجین به مدت طوالنی جملگی حکایت از صحت ادعای خواهان بدوی و عسر و حرج وی دارد ادامه اختالفات
بیش از این به مصلحت نیست و با عنایت به اینکه مساعی و تالش دادگاه در اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده ،و نظر داوران انتخابی نیز
بر جدایی قرار گرفته است ،با احراز رابطه زوجیت طرفین به داللت ذات البین موثر واقع نگردیده ،و نظر داوران انتخابی نیز بر جدایی قرار
نگرفته است ،با احراز رابطه زوجیت طرفین به داللت تصویر مصدق سند نکاحیه شماره  1382/11+74/23دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره
 60زاهدان ،تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به صدور ماده  358قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ،مواد 1129
و  1130قانون مدنی و مواد  24و  26و  33قانون حمایت خانواده ضمن نقص دادنامه تجدیدنظر خواس�ته حکم به الزام زوج به طالق زوجه
صادر و اعالم می نماید .در صورت عدم حضور زوج یا امتناع وی از اجرای صیغه سردفتر به اجرای صیغه طالق نمایندگی خواهد داشت .نوع
طالق بائن قضائی بوده مدت اعتبار آن شش ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی است .سردفتر مجری صیغه طالق
ملزم است گواهی وجود یا عدم وجود جنین را از زوجه مطالبه نماید .در خصوص حقوق مالی ناشی از زوجیت به لحاظ اینکه زوجه اظهار
داشته به طور جداگانه دادخواست تقدیم می نماید این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست .با توجه به میزان سن فرزند مشترک بنام ریحانه 13
س�اله نامبرده می تواند نزد هر یک از والدین که خواس�ت زندگی نماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل
واخواهی در همین شعبه دادگاه و پس از انقضاء این مدت ظرف بیست روز قابل رسیدگی فرجامی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.

 569رئیس و مستشار شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان

آگهی حصر وراثت
آقای کورش خس�روی فرزند نبی ا له به ش�ماره ملی  0056358695بش�رح پرونده  970410شعبه
 34درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و توضیح داده است که :شادروان روحیه قلیجانی
فراهانی فرزند غالمعلی به شماره ملی  5449595549صادره از فراهان در تاریخ  1396/10/24در
آخرین اقامتگاه دائمیش فوت شده و ورثه وی منحصر است به . 1 :نبی ا له خسروی فرزند عبدالغفور
به شماره ملی  5449187785صادره از فراهان همسر متوفی  .2سیروس خسروی فراهانی فرزند
نبی اله ش�ماره ملی  0046531246صادره از تهران پس�ر متوفی  .3سعید خسروی فراهانی فرزند
نبی اله ش�ماره ملی  0052902218صادره از تهران پس�ر متوفی  .4س�ینا خسروی فراهانی فرزند
نبی اله ش�ماره ملی  01037232401صادره از تهران پس�ر متوفی  .5کورش خسروی فرزند نبی اله
شماره ملی  0056358695صادره از تهران پسر متوفی  .6سهیل خسروی فرزند نبی اله شماره ملی
 0072482222صادره از تهران پسر متوفی  .7مهدی خسروی فراهانی فرزند نبی اله 0533260401
صادره از اراک پس�ر متوفی  .8علی خس�روی فراهانی فرزند نبی اله ش�ماره ملی 0532513886
صادره از اراک پس�ر متوفی  .9الهه خس�روی فراهانی فرزند نبی اله  0532305371صادره از اراک
دختر متوفی  .10الهام خس�روی فراهانی فرزند نبی اله  053468558صادره از اراک دختر متوفی
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی مراتب در یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه
از متوفی نزد کسی باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تسلیم نماید
واال گواهی صادر و نیز وصیتنامه جز سری و رسمی که پس از موعد مذکور ابراز شود بالاعتبار است.
 - 1184رئیس شعبه  34اداره شورای حل اختالف شهرستان اراک
آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه قاس�می فرزند احمد به شماره ملی  0534532543بشرح پرونده  970441شعبه 34
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و توضیح داده است که :شادروان سید محمد حسینی
فرزند سید حاتم آقا به شماره ملی  0534489745صادره از اراک در تاریخ  1397/02/30در آخرین
اقامتگاه دائمیش فوت شده و ورثه وی منحصر است به . 1 :فاطمه قاسمی فرزند احمد شماره ملی
 0534532543صادره از اراک همس�ر متوفی  .2کبرا بیک آبادی فرزند حس�ینعلی شماره ملی
 0531489736صادره از اراک مادر متوفی  .3س�ید حاتم حس�ینی فرزند سید محمد شماره ملی
 0520679458صادره از اراک پسر متوفی  .4سید علیرضا حسینی فرزند سید محمد شماره ملی
 0521444187صادره از اراک پسر متوفی  .5هانیه سادات حسینی فرزند سید محمد شماره ملی
 0520946227صادره از اراک دختر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی مراتب در یک نوبت
آگهی تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد کسی باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تسلیم نماید واال گواهی صادر و نیز وصیتنامه جز سری و رسمی که
پس از موعد مذکور ابراز شود بالاعتبار است.
 -1185رئیس شعبه  34اداره شورای حل اختالف شهرستان اراک
آگهی حصر وراثت
آقای فرهاد جعفری زاده فخری فرزند اصغر به ش�ماره ملی  0532169131بش�رح پرونده 970411
ش�عبه  34درخواس�ت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و توضیح داده است که :شادروان همای
منش�ی زاده فرید فرزند حس�ین علی به ش�ماره ملی  2753331782صادره از ارومیه در تاریخ
 1397/01/27در آخرین اقامتگاه دائمیش فوت شده و ورثه وی منحصر است به . 1 :فریدون جعفری
زاده فخری فرزند اصغر ش�ماره ملی  0532134672صادره از اراک پس�ر متوفی  .2فرهاد جعفری
زاده فخری فرزند اصغر شماره ملی  0532169131صادره از اراک پسر متوفی  .3محمد جعفری زاده
فخری فرزند اصغر ش�ماره ملی  0533150345صادره از اراک پس�ر متوفی  .4فریبا جعفری زاده
فخری فرزند اصغر شماره ملی  0521202493صادره از اراک دختر متوفی اینک با انجام تشریفات
مقدماتی مراتب در یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد کسی باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تسلیم نماید واال گواهی صادر و نیز
وصیتنامه جز سری و رسمی که پس از موعد مذکور ابراز شود بالاعتبار است.
 -1190رئیس شعبه  34اداره شورای حل اختالف شهرستان اراک
آگهی حصر وراثت
خان�م مرضیه داود آبادی فرزند قنبر علی به ش�ماره ملی  0533602726بش�رح پرونده 970387
شعبه  34درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و توضیح داده است که :شادروان نعمت اله
داود آبادی فرزند غالمعلی به شماره ملی  0533712041صادره از اراک در تاریخ  1395/09/08در
آخرین اقامتگاه دائمیش فوت ش�ده و ورثه وی منحصر است به . 1 :مرضیه داود آبادی فرزند قنبر
علی ش�ماره ملی  0533602726صادره از اراک همسر متوفی  .2حسین داود آبادی فرزند نعمت
اله ش�ماره ملی  0532352051صادره از اراک پس�ر متوفی  .3محس�ن رستگار زاده فرزند نعمت
اله ش�ماره ملی  0532290951صادره از اراک پس�ر متوفی  .4عفت رس�تگار زاده فرزند نعمت اله
ش�ماره ملی  0530448815صادره از اراک دختر متوفی  .5مریم رس�تگار زاده فرزند نعمت اله
ش�ماره ملی  0534979866صادره از اراک دختر متوفی  .6فاطمه رس�تگار زاده فرزند نعمت اله
شماره ملی  0532920619صادره از اراک دختر متوفی  .7کبری داود آبادی فرزند نعمت اله شماره
مل�ی  0532907574ص�ادره از اراک دختر متوفی  .8زهرا داود آبادی فرزند نعمت اله ش�ماره ملی
ک دخ ر و ی ک ج م شر ت د ی ر ب د ک وبت
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آگهی حصر وراثت

شماره پرونده  970080خانم مهناز اسکندری چنیجانی به شماره شناسنامه  1085فرزند منصوراز این شورا گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان منصور اسکندری چنیجانی فرزند رحیم در تاریخ  1396/8/8در شهرستان رودسر فوت نموده است
وورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند -1 :حس�ین اس�کندری چنیجانی شماره شناسنامه  1475نام پدر منصور نسبت پسر
 -2ایرج اسکندری چنیجانی شماره شناسنامه  1086نام پدر منصور نسبت پسر  -3علی اسکندری چنیجانی شماره شناسنامه 1294
نام پدر منصور نس�بت پس�ر -4سوسن اسکندری شماره شناسنامه  1295نام پدر منصور نسبت دختر  -5بتول اسکندری چنیجانی
شماره شناسنامه  1084نام پدر منصور نسبت دختر -6مهناز اسکندری چنیجانی شماره شناسنامه  1085نام پدر منصور نسبت دختر
 -7س�هیال اس�کندری چنیجانی شماره شناسنامه  1296نام پدر منصور نسبت دختر  -8زری اسکندری چنیجانی شماره شناسنامه
 1474نام پدر منصور نسبت دختر  -9معصومه اسکندری چنیجانی شماره شناسنامه  3نام پدر منصور نسبت دختر -10حوا سجودی
سراجاری شماره شناسنامه  372نام پدر رسول نسبت همسر (( زوجه)) مادر و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 970080مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر
شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف
رودسر تسلیم نماید .در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

ح  1453رئیس شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری رودسر -محمد علی محبی
آگهی حصر وراثت

شماره پرونده  970077آقای محمد علی فتحی به شماره شناسنامه  78فرزند حسن از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان کلثوم پناهی کاظمی فرزند عباسقلی در تاریخ  1394/7/19در شهرستان رودسر فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل
تعرفه شدهاند-1:قاسم فتحیشمارهشناسنامه 5548نامپدرحسننسبتپسر -2محمدعلی فتحیشمارهشناسنامه 78نامپدرحسننسبت
پسر -3محمود فتحیشمارهشناسنامه 117نامپدرحسننسبتپسر -4غالمرضا فتحیرودسریشمارهشناسنامه 20نامپدرحسننسبت پسر
 -5صالحه فتحی رودسری شماره شناسنامه  107نام پدر حسن نسبت دختر -6فتحیه فتحی رودسری شماره شناسنامه  2نام پدر حسن نسبت
دختر و به غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 970077مفاد
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف رودسر تسلیم نماید .در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

ح  1454رئیس شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری رودسر -محمد علی محبی
آگهیحصروراثت

خانم زکیه آموزش به شماره شناسنامه  786فرزند صدرا از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدراآموزش
فرزندغفار درتاریخ  1397/2/28در شهرستان رودسر فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند -1 :سیده کبری آموزش
شماره شناسنامه 658نام پدر صدرا نسبت دختر -2زکیه آموزش شماره شناسنامه 786نام پدر صدرا نسبت دختر  -3سیده حوری آموزش
شماره شناسنامه 1047نام پدرصدرا نسبت دختر -4ام البنین میرزا آقائی چایجان شماره شناسنامه  689نام پدر محمد علی نسبت همسر ((
زوجه)) وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره مفاد درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف رودسر تسلیم نماید .در غیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.

ح  1455رئیس شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری رودسر -محمد علی محبی
آگهیحصروراثت

آقای امیر همایون علیجانی به شماره شناسنامه  63فرزند علی از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی
علیجانی چاکل محله فرزند آ بزرگ درتاریخ  1397/2/22در شهرستان رودسر فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:
 -1امیر همایون علیجانی چاکل محله شماره شناسنامه 63نام پدر علی نسبت پسر  -2رضاعلیجانی چاکل محله شماره شناسنامه  184نام
پدر علی نسبت پسر  -3لیالعلیجانی چاکل محله شماره شناسنامه  607نام پدر علی نسبت دختر -4شوکت علیجانی چاکل محله شماره
شناسنامه  1432نام پدرعلی نسبت دختر -5شیرین علیجانی چاکل محله شماره شناسنامه  58نام پدر علی نسبت دختر -6خدیجه علی
پورلطره شماره شناسنامه 2دو نام پدرمختار نسبت همسر زوجه وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس از مالحظه دادخواست
و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف رودسر تسلیم نماید .درغیراینصورت گواهی
حصر وراثت برابر درخواست صادرخواهد شد.

ح  1456رئیس شورای حل اختالف شعبه چهارم شهری رودسر -محمد علی محبی
آگهیحصروراثت

شمارهپرونده 970252آقایمحمدحسینکشاورزیبهشمارهشناسنامه 4فرزند محمدحسنازاینشوراگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیح
دادهکهشادروان محمدحسن کشاورزیقاضیمحلهفرزندنجفعلیدرتاریخ  89/7/23درشهرستان لنگرودفوتنموده استوورثهآنمرحومبه
شرحذیل تعرفه شدهاند-1:محمدحسین کشاورزیقاضیمحلهشمارهشناسنامه 4نامپدرمحمدحسن نسبتفرزندذکور -2ابراهیم کشاورزی
قاضی محله شماره شناسنامه 1580نام پدر محمد حسن نسبت فرزند ذکور -3رضا ایرانمنش شماره شناسنامه 3نام پدر محمد حسن نسبت
فرزند ذکور -4کبری کشاورزی قاضی محله شماره شناسنامه 953نام پدر محمد حسن نسبت فرزند اناث -5رقیه کشاورزی قاضی محله شماره
شناسنامه 12نام پدر محمد حسن نسبت فرزند اناث -6معصومه همسر دائم (( زوجه)) وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس
از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره970252مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف لنگرود تسلیم
نماید.درغیراینصورت گواهیحصر وراثتبرابردرخواست صادرخواهد شد.

ح  1457قاضی شورای حل اختالف شعبه 4شهری لنگرود  -یوسفی
آگهیحصروراثت

شمارهپرونده 970262آقای فریبرزبابائیبیغمالهیجیبهشمارهشناسنامه 623فرزند فریدونازاینشوراگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیح
دادهکهشادروانرفعیه حجری حجگلوئی فرزندذکرعلیدرتاریخ 96/12/24درشهرستانلنگرودفوتنموده استوورثهآنمرحومبهشرحذیل تعرفه
شدهاند-1:فریبرزبابائیبیغمالهیجیشمارهشناسنامه 623نامپدرفریدوننسبتفرزندذکور-2محمدعلیبابائیبیغمالهیجیشمارهشناسنامه
 11309نامپدر فریدون نسبت فرزند ذکور -3فاطمهبابائی بیغمالهیجیشمارهشناسنامه 288نامپدر فریدون نسبت فرزند اناث -4فروغبابائی بی
غمالهیجیشمارهشناسنامه252نامپدرفریدوننسبتفرزنداناث-5فریدونبابائیبیغمالهیجیشمارهشناسنامه341نامپدرحسیننسبتهمسر
(زوج)وبهغیرازوراثنامبرده باالورثهدیگری ندارد.اینکپسازمالحظهدادخواستوانجامتشریفاتقانونیوثبتآنبهشماره970262مفاددرخواست
مزبوررادریکنوبتآگهیمینمایدچنانچههرشخصاعتراضداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآگهیظرفمدتیکماهبهدفترشعبه
چهارمشورایحلاختالفلنگرودتسلیمنماید.درغیراینصورتگواهیحصروراثتبرابردرخواستصادرخواهدشد.

ح  1458قاضی شورای حل اختالف شعبه 4شهری لنگرود  -یوسفی
آگهیحصروراثت

شماره پرونده 970254آقای مهدی موحد به شماره شناسنامه 2709352672فرزند جم زاد از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان علی موحد فرزند جم زاد در تاریخ  97/1/13در شهرستان لنگرود فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده
اند -1 :مولود پاک راه شماره شناسنامه  13447نام پدر علی نسبت مادر وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس از مالحظه
دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره970254مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف لنگرود تسلیم نماید.
درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادرخواهد شد.

ح  1459قاضی شورای حل اختالف شعبه 4شهری لنگرود  -یوسفی
آگهیحصروراثت

شماره پرونده 970261آقای محمد رضا موسی پور به شماره شناسنامه 5333فرزند عیسی از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان عیسی موسی پور شلمانی فرزند بابا در تاریخ  60/2/23در شهرستان رشت فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل
تعرفه شده اند -1:محمد رضا موسی پور شلمانی شماره شناسنامه 5333نام پدر عیسی نسبت فرزند ذکور -2عباس موسی پور شلمانی شماره
شناسنامه 6نامپدرعیسینسبتفرزندذکور -3طاهرهموسیپورشلمانیشمارهشناسنامه 3نامپدرعیسینسبتفرزند اناث -4معصومهموسی
پور شلمانی شماره شناسنامه 8نام پدر عیسی نسبت فرزند اناث -5عفت موسی پور شلمانی شماره شناسنامه 27نام پدر حسین نسبت همسر
( زوجه) وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره970261مفاد
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف لنگرود تسلیم نماید .درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادرخواهد شد.

ح  1460قاضی شورای حل اختالف شعبه 4شهری لنگرود  -یوسفی
آگهیحصروراثت

شمارهپرونده 970264آقای رامینجانیپوربهشمارهشناسنامه 2720941263فرزند ابراهیمازاینشوراگواهیحصروراثتنمودهوچنینتوضیح
داده که شادروان حوا میرزاپوررود پشتی فرزند علی در تاریخ  97/1/9در شهرستان لنگرود فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه
شده اند -1:محمد جانی پوررودپشتی شماره شناسنامه 2023نام پدر ابراهیم نسبت خواهرزاده -2رحمت جانی پوررودپشتی شماره شناسنامه
 2720941255نام پدر ابراهیم نسبت خواهرزاده -3رامین جانی پورشماره شناسنامه 2720941263نام پدر ابراهیم نسبت خواهرزاده -4رحیم
علی جانی پورشماره شناسنامه 365نام پدر ابراهیم نسبت خواهرزاده -5رویا جانی پوررودپشتی شماره شناسنامه 17084نام پدر ابراهیم نسبت
خواهرزاده -6رقیه جانی پور رودپشتی شماره شناسنامه 2768نام پدر ابراهیم نسبت خواهرزاده وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.
اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره970264مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه
هرشخصاعتراضداردویاوصیتنامهازمتوفینزداوباشدازتاریخنشرآگهیظرفمدتیکماه بهدفترشعبه چهارم شورایحلاختالف لنگرود
تسلیمنماید.درغیراینصورت گواهیحصر وراثتبرابردرخواست صادرخواهد شد.

ح  1461قاضی شورای حل اختالف شعبه 4شهری لنگرود  -یوسفی
آگهیحصروراثت

شماره پرونده 970270آقای حسن کهن سال به شماره شناسنامه 604فرزند همت از این شورا گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان همت کهن سال بیجار پسی فرزند علی در تاریخ  97/1/4در شهرستان اطاقور فوت نموده است وورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده
اند -1:رضا کهن سال بیجار پس شماره شناسنامه 2195نام پدر همت نسبت فرزند ذکور  -2عباس کهن سال بیجار پس شماره شناسنامه3763
نام پدر همت نسبت فرزند ذکور -3حسین کهن سال بیجار پس شماره شناسنامه 77نام پدر همت نسبت فرزند ذکور -4حسن کهن سال بیجار
پسشمارهشناسنامه 604نام پدرهمت نسبتفرزندذکور -5انیس کهنسالبیجارپسشمارهشناسنامه 3272نام پدر همت نسبتفرزند اناث
 -6صفورا کهن سال بیجار پس شماره شناسنامه 3273نام پدر همت نسبت فرزند اناث  -7کلثوم کهن سال بیجار پس شماره شناسنامه3764
نام پدر همت نسبت فرزند اناث -8زینب کهن سال بیجار پسی شماره شناسنامه 4431نام پدر همت نسبت فرزند اناث  -9سکینه کهن سال
بیجارپسیشمارهشناسنامه 45نام پدرهمت نسبتفرزند اناث  -10سرورعابدیبیجارپسیشمارهشناسنامه 1566نام پدر یحیی نسبتهمسر
دائم زوجه وبه غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد .اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره970270مفاد
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یک ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف لنگرود تسلیم نماید .درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادرخواهد شد.

ح  1462قاضی شورای حل اختالف شعبه 4شهری لنگرود  -یوسفی
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول

درخصوصپروندهاجراییبهشماره ۲-950533اجرایاحکاممدنیتبریزبرلهوحیدهقشالقسفالئیوبرعلیهفریدونابراهيممحمدیانرواسنجانی
بخواستهمطالبهمبلغ 150/432/123ریالازبابتاصلخواستهومبلغ 7/521/600ریالازبابتنیمعشردولتیدرحقصندوقدولتبعلتعدمپرداخت
دین از ناحیه محكوم عليه ،سرقفلی  /ملک  /سهم االرث ملکی از پالک ثبتی شماره 39880فرعی از ۱اصلی بخش ۹تبریز متعلق به محكوم عليه (۳
دانگ)توقیفوتوسطکارشناسرسمیدادگستریارزیابیودرتاریخ 97/4/5روز3شنبهساعت ۱۱الی 12ظهرازطریقمزایدهدرواحداجرایاحکام
مدنیتبریزواقعدرتبریزاولسرباالییولیعصردادگستریاستانآذربایجانشرقیساختمانشماره۱طبقهاولبفروشخواهدرسید.مزایدهازمبلغارزیابی
شروعوبهکسیکهباالترینقیمتراپیشنهادنمایدفروختهخواهدشد10.درصدمبلغپیشنهادیفيالمجلسازبرندهمزایدهاخذوبرایپرداختمابقی
مبلغحداکثریکماهفرصتدادهمیشود.برندهمزایدهبههرعنوانانصرافنماید 10درصدمبلغواریزیبنفعصندوقدولتضبطخواهدشد.هزینههای
اجراییوعوارضشهرداریوداراییمطابقمقرراخواهدبود.طالبینمیتوانندپنجروزقبلازمزایدهباهماهنگیاینواحدازملکبازدیدنمایند.1.ملک
واقع است در تبریز  .ولیعصر  .رودکی  .بن بست مهر  .پالک .۲طبقه اول .۲پالک ثبتی مورد مزایده یک واحد آپارتمانی به مساحت 99/41متر مربع در
طبقهاولازساختمان ۵طبقهمیباشد.آپارتمانموردنظردارایاسکلتسازهایباموقعیتشمالیبدونپارکینگباقدمتیبیشاز 8سالمیباشد.
دارایامتیازاتآبوبرقوگازمیباشد.٣.مزایدهباحفظحقوقمرتهنبرگزارخواهدشد.ارزش ۶دانگپالکثبتیموردمزایدهمبلغ 3/000/000/000ریال
وارزش ۳دانگموردمزایدهازپالکثبتیمذکوربرابرمیشودومیتوانندجهت 1/500/000/000ریالمیباشد.

ح7509/دادورزشعبه ۲اجرایاحکاممدنیتبریز-جمالموسوی
متنآگهی

آگهیمربوطبهتجدیدنظر-آگهیابالغدادخواستوضمائمتجدیدنظرخواهیبه-حيدرطالبی-لیالعدل-منصورهعدل-رقیهطالبی-سکینه
پوراسداله--سليمانطالبی-محمدحسینطالبی-سریهطالبی--سفیهطالبی-غالمرضاسلطانیمجد--تجدیدنظرخواهآقایمهدیثامنی
دادخواستتجدیدنظرخواهیبهطرفیتتجدیدنظرخواندهحیدرطالبی-لیالعدل-منصورهعدل-رقیهطالبی-سکینهپوراسداله--سليمان
طالبی-محمدحسینطالبی-سریهطالبی--سفیهطالبی-غالمرضاسلطانیمجدنسبتبهدادنامهشماره 9609974110800802درپروندهکالسه
 960382شعبه ۸تقدیم که طبق موضوع ماده 73و 346قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل
لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود  ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید .در
غیراینصورتپسازانقضاءمهلتمقررقانونینسبتبهارسالپروندهبهدادگاهتجدیدنظراقدامخواهدشد

ح 7515/مدیردفترشعبه ۸دادگاهعمومیحقوقیتبریزحسناوجاقیفرکوش
متنآگهی

شمارهبایگانیشعبه 961595:تجدیدنظرخواه:آقایاکبرسعیدیشادبادفرزندحسینبهنشانی-تبریز-ویالشهر-روبرویگلستان31ساختمان
آیالر-ط 5تجدید نظر خواندگان .۱:آقای حسن وظیفه .۲آقای باویه افندی همگی به نشانی تجدیدنظر خواسته :اعتراض به رای شورای حل اختالف
تبریز گردشکار:به تاریخ بیست و نهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت پرونده امر در وقت مقرر احتیاطی تحت نظر است .با عنایت
دراوراقومحتویاتپروندهدادگاهضمناعالمختم رسیدگیبهشرحذیلمبادرتبهصدور رای می نماید :رای دادگاه :در خصوص تجدید نظر خواهی
آقای اکبر سعیدی به طرفیت آقایان حسن وظیفه و باویه افندی نسبت به دادنامه صادره در پرونده به کالسه بایگانی 960331شعبه 25شورای حل
اختالف شهرستان تبریز که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه
خودرو سواری جیپ مدل 1362به شماره انتظامی 43567تبریز 11می باشد .با توجه به اینکه وفق نتیجه استعالم به عمل آمده از اداره راهنمایی و
رانندگیپالکانتظامیفوقبررویپیکانبهنامخانمفاطمهغالمیمیباشد.لذانهایتا"بهاستنادماده 27ازقانونشوراهایحلاختالفبارداعتراض
قرار معترض عنه تایید می گردد .رای اصداری حضوری بوده و قطعی است

ح7516/رئیس شعبه 31دادگاه حقوقی تبریز  -روح ا ..یوسفی
متنآگهی

شمارهبایگانیشعبه 961749:تجدیدنظرخواه:آقایترابنجاریفرزندعلیقلیبهنشانیتبریز-یاغچیان-خیابانشفا-خیابانجنتجنتهفتم
 پالک144طبقه ۴تجدید نظر خوانده :آقای محمدرضا اسدی فرزند قنبر مجهول المكان تجدیدنظر خواسته :اعتراض به رای شورای حل اختالفگردشکار:باعنایتدراوراقومحتویاتپروندهدادگاهضمناعالمختمرسیدگیبهشرحذیلمبادرتبهصدوررایمینماید:رایدادگاه:درخصوص
تجدیدنظرخواهیآقایترابنجاریبهطرفیتآقایمحمدرضااسدینسبتبهدادنامهصادرهدرپروندهبهکالسهبایگانی 960714شعبه 28شورای
حلاختالفشهرستانتبریزکهمتضمنصدورقرارعدماستماعدعویتجدیدنظرخواهبهخواستهمطالبهمبلغیکصدمیلیونریالبابتیکفقره
چکبهشماره 356892بهسررسید 95/5/10عهدهموسسهکوثربهانضمامهزینهدادرسیوخسارتتاخیرتادیهمیباشد.باتوجهبهاینکهمطالبه
وجهچکمنوطبهصدورحکمبرابطالسندمذکوروفقمقرراتقانونتجارتاستلذادعویتجدیدنظرخواهبهکیفیتمطروحهقابلیتاستماعرا
نداشتهمستندا"بهماده 27ازقانونشوراهایحلاختالفبارداعتراض،قرارمعترضعنهراتاییدمینماید.رایاصداریحضوریبودهوقطعیاست

ح 7517/رئیس شعبه  31دادگاه حقوقی تبریز  -روح ا ...یوسفی
آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

در خصوص پرونده اجرایی شماره 962028ج م 4به نفع محمد رهبانی به زیان یعقوب پژوهان به خواسته مطالبه 713/823/847ریال از بابت اصل
خواسته و مبلغ 42/665/273ریال نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه پالک ثبتی 22تفکیکی
به شماره پالک 6902فرعی تفکیکی از 3601و 9359فرعی از  1و 2تغییر یافته به  15686فرعی از  2اصلی واقع در بخش  10تبریز توقیف وتوسط
کارشناس ارزیابی که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 97/3/23روز4شنبه ساعت 11الی 12ظهراز طریق مزایده دراجرای احکام مدنی دفتر شعبه
4حقوقیتبریزنرسیدهبهمیدانآذربایجانمجتمعقضاییشهیدقاضیطباطبائیتبریزبفروشخواهدرسید.مزایدهازمبلغارزیابیشدهکارشناس
شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ و به ما بقی حداکثر
ظرفیکماهوصولخواهدشد.درغیراینصورتونیزانصرافبرندهدهدرصدمبلغاخذشده بنفعصندوقدولتضبطخواهدشدهزینههایاجرائی
وعوارضشهرداریوسایرهزینههاطبقمقرراتخواهدبودطالبینمیتوانندپنجروزقبلازمزایدهازملکفوقالذکربهشرحذیل باهماهنگیاین
واحدبازدیدنمایند)1ملکواقعاستدرتبریزخیابانشهرکاندیشهخیاباننیرویهوائینیرویهوائیچهارمساختمانگلستاندرطبقهدومواحد
وسطی-آپارتمان بهمساحت 57/65مترمربعباوضعیتجنوبیونمایآجرسهسانتیوباسازهبتنیوشخصیسازارزشآپارتمانموصوفباکاربری
مسکونی با قیمت 850/000/000ریال که 89سهم از 100پالک فوق الذکر به مبلغ756/500/000ریال به فروش میرسد --ارزش سه دانگ مشاعی/
ششدانگ با احتساب آب  ،برق -،ریال -1در خصوص سرقفلی های توقیفی مالک می تواند در جلسه مزایده حضور یابد عدم حضور وی مانع از انجام
مزایده نخواهد شد -2در خصوص اموال غیر منقول در صورتیکه مزایده قبال به اجاره واگذار شده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد
 -3.مفاد ماده 144قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد شد .

ح 7510/دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  4مرکز تبریز –

