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اقــای محمــد حســنی دارای شناســنامه شــماره  1553بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 357/97ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد رضــا حســنی بشناســنامه 55
در تاریــخ 1391/3/10اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت
بــه -1قاســم حســنی فرزنــد محمدرضــا ش ش  879ت ت  1365/6/30نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -2حلیمــه
حســنی فرزنــد محمــد رضــا ش ش  2287ت ت  1361/6/23نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -3زینــب حســنی فرزنــد
محمــد رضــا ش ش  2453ت ت  1359/12/5نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -4محمــد حســنی فرزنــد محمدرضــا ش
ش  1553ت ت  1349/3/12نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -5راعلــی حســنی فرزنــد محمدرضــا ش ش  1554ت
ت  1353/1/15نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -6محمــود حســنی فرزنــد محمدرضــا ش ش  1877ت ت 1355/3/1
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  -7نازبیگــم حســنی ســاطحی فرزنــد غالمرضــا ش ش  805ت ت  1329/3/10نســبت
بــا متوفــی همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیم
داردواال گواهــی صادرخواهد شــد723

رئیس شورای حل اختالف شماره  6لردگان
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رونوشت گواهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت رحیــم محمــدی فرزنــد فتــح الــه بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبت شــده به
کالســه  9709982601000539از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان فتــح الــه محمــدی بــه ش ش  5بــه تاریــخ  1396/10/26در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات
گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  – 1:رحیم محمــدی بــه ش ش  1342 –4907نســبت
بــا متوفــی  :فرزنــد  – 2اســماعیل محمــدی بــه ش ش  1340 –4906نســبت بــا متوفــی  :فرزنــد - 3علیرضــا
محمــدی بــه ش ش  1350 –51870نســبت بــا متوفــی  :فرزنــد – 4بتــول محمــدی بــه ش ش 1346 –48222
نســبت بــا متوفــی  :فرزنــد – 5لیــال محمــدی بــه ش ش  1356 –5271نســبت بــا متوفــی  :فرزنــد – 6کبــری
محمــدی بــه ش ش  1353 –12924نســبت بــا متوفــی  :فرزنــد – 7صفیــه لطفی بــه ش ش  1318 –605نســبت
بــا متوفــی  :همســراینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد تــا
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف
مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

قاضی شعبه اول حل اختالف شهرستان زنجان – امالکی
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برگ دادخواست به دادگاه تجدیدنظر

طرفیــن  -نــام – خانوادگــی -محــل اقامــت شهرستان-خیابان-کوچه-شــماره-پالک-تجدیدنظرخواه  -شــرکت
راه وســاختمان بلندطبقــه  -تهران-شــهران نبــش کوچــه جهادپــالک -50تجدیدنظرخوانــده .1آقــای
حســن جاللی-1الرســتان –بیرم-میــدان مصلی-منــزل شــخصی حســن جاللــی .2آقــای سیدمحمدشــاکری
فرزندسیدشکراهلل.3شــرکت ظریــف پیــام .4شــرکت خدمــات بازگانــی دلیــران تجــارت آریانا.5آقــای ســیدعلی
علــوی مقــدم فرزندســیدفرج -ایرتجدیدنظرخوانــدگان (ردیف2الی)9همگــی مجهــول المکان.6آقــای میثــم جاللی
بهمنــی فرزندعلــی .7آقــای حســین خوشــدل فرزندعبــداهلل .8آقــای حــاج علــی ســرخیلی فرزندغالمرضــا
.9آقــای محمدارژنــگ فرزندغالمعبــاس وکیــل -توحیــد اکبــرزاده( )1533943168تهــران –شــهران نبش کوچه
جهادپالک50نادرعبــاس نــژاد تجدیدنظرخواســته اعتــراض بــه دادنامــه شــماره 9709977718200105مــو
رخ1397/02/23کــه درتاریــخ 1397/03/2وتقاضــای نقــض دادنامــه بــه جهــت بندهــای الــف وب وج وتبصــره
مــاده 348ازقانــون آییــن دادرســی مدنیدالیــل ومنضمــات دادخواســت-1دلیل ســمت -2دادنامــه شــماره
-3 -9709977718200105الیحــه تجدیدنظرخواهی»شــرح دادخواســت» ریاســت محتــرم ومستشــاران معــزز
دادگاه تجدیدنظراســتان بوشهرباســالم واهــدای تحیــات وافــره بــه اســتحضارعالی مــی رســاند اینجانبــان توحیــد
اکبــرزاده ونادرعبــاس نژادنســبت بــه دادنامــه صــادره شــماره 9709977718200105کــه درتاریخ 23اردیبهشــت
1397ازشــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کنــگان صادرگردیــده ودرتاریــخ 2خرداد1397ابــالغ شــده
معتــرض ودرخواســت رســیدگی تجدیدنظرمــی نماینــد رونوشــت دادنامــه بــدوی والیحــه اعتراضیــه بــه پیوســت
دادخواســت تقدیــم اســت م الــف180

مدیردفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگان
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بدینوســیله اعــالم مــی دارد طــی دادنامــه شــماره  9709978712200395مــورخ
 1397/03/29صــادره از شــعبه دوم دادگاه انقــالب اســالمی ســنندج آقــای حســن
محمدپــور فرزنــد محمــد در پرونــده کالســه  961062بــه اتهــام قاچــاق مشــروبات
الکلــی غیابــی محاکمــه شــده ضمــن ضبــط خــودرو ســمند بــه شــماره  352س
 82ایــران  88بــه نفــع دولــت نامبــرده بــه پرداخــت  1/185/000/000ریــال جــزای
نقــدی و تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری محکــوم گردیــده رای صــادره از مورخــه
نشــر آگهــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در دادگاه و پــس از
ســپری شــدن فرجــه قانونــی و عــدم اعتــراض ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد
نظرخواهــی در محاکــم محتــرم تجدیدنظــر اســتان کردســتان مــی باشــد لــذا مراتــب
بــرای یــک مرتبــه در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد/6119 .م الــف

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی سنندج ـ حق شناس
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آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

در اجــرای مــاده  115/180قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری بــا انتشــار
ایــن اگهــی بــرای یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محمدعلــی مقصــودی لویــه فرزنــد تقــی
کــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن ابــالغ احضاریــه بــه وی ممکــن نشــده اســت احضــار مــی شــود تــا در وقــت
رســیدگی ســاعت  9روز شــنبه  1397/6/24بــا حضــور در ایــن شــعبه از اتهــام منتســبه در پرونــده شــماره
 9609981823301294موضــوع شــکایت آمنــه جــودی فرزنــد ایمــان از خــود دفــاع نمایــد .درصــورت عــدم
حضــور متهــم یــا عــدم اعــالم عــذر موجــه تصمیــم مناســب اتخــاذ خواهــد شــد.
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خواهــان /شــاکی اداره کل راه و شهرســازی کرمــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده /متهــم حســین شــریف
زاده بــه خواســته تاییــد فســخ قــرارداد و خلــع یــد و قلــع و قمــع مســتحدثاث تقدیــم هــای عمومــی شهرســتان
شهرســتان کرمــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  10دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمــان واقــع در
اســتان کرمــان – شهرســتان کرمــان – چهــار راه – عدالــت دادگســتری اســتان – کــد پســتی  7613839188:تلفــن -4:
03431226201ارجــاع و بــه کالســه  950392ثبــت گردیــده اســت  .بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده  /متهــم و
درخواســت خواهــان  /شــاکی و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنی و
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده /متهــم پس از نشــر آگهی
واطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت ودر
ظــرف یکهفتــه از تاریــخ نشــر آگهــی جهــت مالحظــه نظریــی کارشــناس و اظهــار هــر مطلبــی نفیــا یا اثباتــا حاضــر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه  10دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان-نجمه نگارستانی
4936
ریاست محترم شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

ضمن عرض سالم :

احترامـاً در اجــرای قــرار کارشناســی شــماره  9710103870300495آن دادگاه محتــرم نظــر بــه اینکــه اینجانــب
منصــور جدیداالســالمی بــه عنــوان کارشــناس امــور ثبتــی پرونــده مطروحــه فــی مــا بیــن اداره کل راه و
شهرســازی و آقــای حســین شــریف زاده بــا شــماره بایگانــی  950392تعییــن گردیــده ام لــذا بــا عنایــت بــه مفــاد
قــرار صــادره ضمــن معاینــه محــل انجــام شــده وبــا توجــه بــه ســوابق ثبتــی مراتــب ذیـ ً
ال باســتحضار مــی رســد.
الــف  -قــرار صــادره دادگاه :کارشــناس ضمــن مطالعــه پرونــده و معاینــه دقیــق محــل متنــازع فیــه و در صــورت
لــزوم اخــذ توضیــح از طرفیــن دعــوی نظریــه کتبــی و مســتدل خویــش را در امــور ثبتــی ظــرف  10روز از تاریــخ
ارجــاع امــر بــه کارشناســی بــه ایــن دادگاه تســلیم نماییــد.ب – مــدارک ارائه شــده از ســوی نماینــده اداره خواهان
1:ـ تصویــر قــرارداد شــماره  49166مــورخ  1375/8/7تنظیمــی فیمابیــن ســازمان مســکن و شهرســازی بــا کانون
پرورشــی فکــری کــودکان و نوجوانــان 2 .ـ تصویــر گــزارش مورخه  1394/6/14کارشــناس رســمی عنوان شــورای
حــل اختــالف شــماره  11کرمان.باســتحضار ریاســت محتــرم دادگاه میرســاند هیــچ گونــه مدرکــی از ناحیــه
خوانــده پرونــده آقــای حســین شــریف زاده جهــت بررســی بــه اینجانــب ارائــه نگردیــده ضمــن اینکــه معاینــه
محــل انجــام شــده نیــز بــدون حضــور وی بــوده بنظــر میرســد مشــارالیه مجهــول المــکان میباشــد  .نتیجــه
کارشناســی -1 :ضمــن هماهنگــی قبلــی در معیــت نماینــده محتــرم اداره کل راه و شهرســازی ســرکار خانــم
ایرانمنــش بــه محــل وقــوع ملــک واقــع در خیابــان بهارســتان – کوچــه شــماره  – 10روبــروی مدرســه راهنمایــی
شــهید ایرانمنــش عزیمــت پــس از اســتقرار در محــل و معرفــی ملــک مــورد نظــر مشــخص گردید در ضلــع غربی
خیابــان مذکــور قطعــه زمینــی بــه اینجانــب معرفــی زمیــن مذکــور در حدیــن جنــوب و غــرب فاقــد حــد فاضــل
متعــارف بــوده در اضــالع شــمالی و شــرقی ملــک اجــرای حصــار بــا ورق کرکــره فلــزی بطــول 2/20متــر وجــود
دارد هیچگونــه اعیانــی یــا مســتحدثانی در ملــک وجــود نــدارد و فقــط در حــد شــمال ملــک گــود برداری و شــفته
ریــزی و اجــرای بتــن صــورت گرفتــه اســت  -2.ملــک مذکــور طــی قــرارداد شــماره  49166مــورخ  1375/8/7بــه
عنــوان ســاختمان اداری کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان از ناحیــه ســازمان مســکن و شهرســازی بــا
ایــن حــدود شــماال :بطــول  31متــر بکوچــه شــرقا بطــول  33متــر بــه پیــاده رو خیابــان بهارســتان جنوبــا بطــول
31متــر بــه فضــای خدمــات درمانــی و زمیــن جــزء غربــا بطــول  33متــر بــه زمیــن جــزء محــل فضــای فرهنگــی
بــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان واگــذار گردیــده مختصــات زاویــه شــمال شــرقی 3351921 – 502676
 وزاویــه جنــوب شــرقی ملــک دارای مختصــات  3351889- 502685میباشــد طــول و متــراژ فعلــی بــا حدوداربعــه منــدرج در قــرارداد تقریبــا انطبــاق دارد -3 .ملــک متنــازع فیــه در محــدوده اراضــی حســن آبــاد پــالک
 -4اصلــی واقــع در بخــش چهــار حــوزه ثبتــی کرمــان قــراردارد وضعیــت ثبتــی آن بــر اســاس ســوابق ثبتــی بطور
اجمــال ذیــال باســتحضار میرســد  :اراضــی حســن آبــاد پــالک  -4اصلــی در بخــش چهــار کرمــان بر نصــاب 4000
ســهم ششــدانگ از ناحیــه مالکیــن مشــاعی اولیــه و اصلــی از ســال  1313تــا  1323بــه موجــب چندیــن فقــره
اظهارنامــه ثبتــی تقاضــا ثبــت شــده مقــداری از ایــن اراضــی بطــور مشــاع متعلق بــه وقت میباشــد قســمت عمده
ای از اراضــی ملــی حســن آبــاد بــه عنــوان شــهرک باهنــر میباشــد قســمت عمــده ای از اراضــی ملــی حســن آبــاد
بــه عنــوان بــه عنــوان شــهرک باهنــر بــه تملیــک ســازمان مســکن و شهرســازی درآمــده ایــن اراضــی مشــمول
مققــرات اصالحــات اراضــی گردیــده و ســهامی از آن در اجــرای قانــون مذکــور بــه زارعــی صاحــب نســق واگــذار
شــده اراضــی حســن آبــاد مشــمول مقــررات مــاده  56قانــون اصــالح حفاظــت و بهــره بــرداری از جنگلهــا و مراتــع
کشــور قــرار گرفتــه اراضــی ملــی کــه داخــل در محــدوده اســتحفاظی شــهر کرمــان بــوده بــه تملــک ســازمان
مســکن ( اداره کل راه و شهرســازی فعلــی ) درآمــده هــم چنیــن اراضــی حســن آبــاد مشــمول مقــررات 147،148
اصالحــی قانــون ثبــت قــرار گرفتــه در ایــن راســتا اســناد مالکیــت متعــددی بطــور مفــروز به نــام متصرفیــن صادر
و تســلیم گردیــده اراضــی حســن آبــاد رســما و قانونــا تفکیــک یــا افــراز نشــده اســت .

با احترام – منصور جدید االسالمی – کارشناس رسمی دادگستری

4937

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمزه سلیمانی
چمک فرزند عباس

خواهــان خانــم اعظــم نظــری نســب فرزنــد ناصــر دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای حمــزه ســلیمانی
چمــک فرزنــد عبــاس بــه خواســته حضانــت مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه
9709983410700165شــعبه 7دادگاه خانــواده شهرســتان کرمــان ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/06/13
ســاعت  8تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهول
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنشــار آگهــی مــی گــردد
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل
خــود ،نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گردد.

شعبه  7دادگاه خانواده شهرستان کرمان

4938

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای  /خانم

تجدیدنظــر خــواه خانــم فاطمــه نگارســتانی دادخواســت تجدیدنظــر خواهــی بــه طرفیــت تجدیدنظــر خوانــده
آقــای رحمــان ولــی بحرینــی نســب بــه دادنامــه شــماره  1301372در پرونــده کالســه  960368شــعبه پنجــم
دادگاه خانــواده تقدیــم کــه طبــق موضــوع مــاده  73و  346قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول
المــکان بــوده تجدیدنظــر خوانــده مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی یــک نــوت در یکــی از جرایــد
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گرددتــا تجدیدنظــر خوانــده ظــرف ده روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظر خوانــده ظــرف  10روز
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانیکامل خــود نســخه ثانــی دادخواســت
و ضمائــم تجدیدنظــر خواهــی را دریافــت و چنانچــه پاســخی دارد کتبــا بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد  .در غیــر
اینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر در وقــت مقــرر بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر اقــدام واهد شــد .

شعبه  5دادگاه خانواده شهرستان  13خانواده سابق

شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج (105جزایی سابق)
احضار متهم

آقــای ســامان رســتمی ،فرزنــد ســاالر ،بــا توجــه بــه اینکــه طــی پرونــده کالســه  ،970019بــه اتهــام ایــراد جــرح
عمــدی بــا چاقــو ،موضــوع شــکایت رضــا محمــدی ،تحــت تعقیــب ایــن دادگاه مــی باشــد بــه واســطه مجهــول
المــکان بــودن و بــه اســتناد مــاده  394قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــه شــما ابــالغ مــی گــردد
کــه در مورخــه  97/06/13در ســاعت  11صبــح ،در جلســه دادگاه جهــت رســیدگی حاضــر شــوید در غیــر ایــن
صــورت تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد/6120 .م الــف

مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو سنندج ـ محمدی
استان کردستان ـ سنندج ـ میدان بسیج ـ دادگستری شهرستان سنندج ـ تلفن:
9ـ 0873322700کدپستی6616934911 :

4921

شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج (105جزایی سابق)
احضار متهم

آقــای خــه بــات زنــدی فرزنــد خالــد ،بــا توجــه بــه اینکــه طــی پرونــده کالســه  ،961384بــه اتهــام ایــراد جــرح
عمــدی بــا چاقــو و تخریــب ،موضــوع شــکایت کیــوان ویســانی ،تحــت تعقیــب ایــن دادگاه مــی باشــد بــه واســطه
مجهــول المــکان بــودن و بــه اســتناد مــاده  394قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392بــه شــما ابــالغ
مــی گــردد کــه در مورخــه  97/06/17ســاعت  9صبــح ،در جلســه دادگاه جهــت رســیدگی حاضــر شــوید در غیــر
ایــن صــورت تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد/6118 .م الــف

4922
مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو سنندج ـ محمدی
استان کردستان ـ سنندج ـ میدان بسیج ـ دادگستری شهرستان سنندج ـ تلفن:
9ـ 08733227200کدپستی6616934911 :

شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج

احضار متهم
حســب پرونــده کالســه 970301شــعبه اول بازپرســی دادســرای
عمومــی وانقــالب ســنندج موضــوع شــکایت آقــای ســیروان لهونــی
علیــه فردیــن علیــزاده( بــا توجــه بــه اینکــه توســط دادســرای شــیراز
نیــز شناســایی نشــده اســت) بــه اتهــام کالهبــرداری بــه مبلــغ چهــار
میلیــون ریــال ،کــه از ســوی ایــن بازپرســی تحــت تعقیــب مــی باشــد
بــه واســطه مجهــول المــکان بــودن و بــه تجویــز مــاده  174قانــون
آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ،1392مراتــب در روزنامــه ودر یــک
نوبــت آگهــی مــی گــردد ،تــا متهــم ضمــن داشــتن حــق معرفــی
وکیــل بــه همــراه خــود ،ظــرف ســی روز از تاریــخ انتشــار در شــعبه
اول بازپرســی دادســرای عمومــی وانقــالب ســنندج حاضــر و از اتهــام
انتســابی دفــاع نماینــد .در صــورت عــدم حضــور در موعــد مقــرر
رســیدگی و اظهــار نظــر و تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد/6122 .م الــف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج ـ کیوان محمدی 4923

احضار متهم

شعبه  2دادگاه انقالب اسالمی شهرستان سنندج
((آگهي ابالغ دادنامه ))

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2آستارا

پنجشنبه
28تیر1397
شماره4039

4939

نظــر بــه اینکــه خانــم فرشــته وکیلــی فرزنــد محمــود در پرونــده کالســه
 961204شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی وانقــالب ســنندج بــه اتهــام
کالهبرداری(موضــوع شــکایت خانــم لیــال کرمــی فرزنــد بــرزو) تحــت تعقیــب اســت و
ابــالغ احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت وی ممکــن نگردیــده اســت
بنابرایــن در اجــرای مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب 1392مراتــب
بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه اول دادیــاری
دادســرای عمومــی و انقــالب ســنندج جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر
شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی
معمــول خواهــد شــد/6121 .م الــف
دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج ـ کرامت محمدی 4924
آگهی فقدان سند مالکیت

ابوالفضــل مغــاری بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک بابخانــه
بــه مســاحت  253مترمربــع پــالک ثبتــی  1418فرعــی از  42اصلــی واقــع در داود آبــاد بخــش بهنــام پازوکــی
ذیــل ثبــت  38207صفحــه  225دفتــر  347بنــام ابوالفضــل مغــاری ثبــت و ســند بــه شــماره مسلســل 162703
صــادر گردیــده اســت کــه بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت که
مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــالع عمــوم آگهــی
مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریخ نشــر
آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــالم و رســید اخــذ
نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مــدت قانــون طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر
خواهــد شــد.م/الف8027 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک – رضا النچری
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آگهی

آگهــی تغییــرات شــرکت درســان قطــره شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  25810و شناســه)ملی  10380412300بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1397/3/28
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :موضــوع شــرکت بــه نحــو ذیــل تغییــر
یافــت  :ســاختمان و ابنیــه  :شــامل امــور مربــوط بــه اجــرا ،طراحــی،
مشــاوره ،محاســبه و نظــارت ســاختمانها و ابنیــه اعــم از چوبــی ،آجری
 ،بتنــی  ،فلــزی ،محوطــه هــای کوچــک ،دیــوار کشــی  ،اجــرای پیــاده
رو هــا رشــته کشــاورزی :در برگیرنــده امــور پیمانــکاری در زمینــه
جنگلــداری  ،درخــت کاری  ،بهســازی و اصــالح اراضــی  ،آبخیــزداری
،آبخــوان داری مانــچ پاشــی و تثبیــت شــن روان  ،عملیــات بــه زراعــی
،کاشــت و برداشــت محصــوالت عمــده و اســتراتژیک ،مرتــع داری و
ایجــاد مرتــع در دســت کاشــت ،ایجــاد فضــای ســبز و نگهــداری آن
 ،امــور دامپــروری شــامل ( طیــور  ،گاوداری  ،زنبــور داری ،گوســفند
داری ) شــیالت و آبزیــان تاسیســات و تجهیــزات شــامل تاسیســات
حرارتــی و برودتــی و تاسیســات گازرســانی ،مکانیکــی و برقــی ،راه و
ترابــری ،نفــت و گاز ،صنعــت و معــدن ،نیــرو ،ارتباطــات و فــن آوری
اطالعــات ،کاوشــهای زمینــی ،امــور بازرگانــی و تجــاری رشــته آب :
در برگیرنــده امــور پیمانــکاری و مربــوط بــه ســاخت سیســتم هــا
و تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــالب  ،بندهــا ،ســدها و ســاختمان
،نیــروگاه هــای آبــی  ،ســازه هــای هیدرولیکــی و تونــل هــای آب،
مخــازن آب و شــبکه هــای توزیــع آب  ،شــبکه هــای جمــع آوری
و انتقــال فاضــالب کانــال هــای انتقــال آب و شــبکه هــای آبیــاری
و زهکشــی ،ســازه هــای دریایــی و ســاحلی احــداث حوضچــه هــا و
اســتخر هــای پــرورش و تکثیــر آبزیــان امــور حمــل و نقــل شــامل
رانندگــی و اداره امــور نقلیــه  ،تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات و
وســایل اداری بــه غیــر از امــور رایانــه خدمــات فنــی خــودرو  ،امــور
آشــپزخانه و رســتوران شــامل طبــخ و توزیــع غــذا ،اداره رســتوران
و بوفــه  ،خدمــات عمومــی شــامل تنظیفــات  ،پیشــخدمتی امــور
آبدارخانــه خدمــات پاســخگوئی تلفنــی  ،نگهــداری و خدمــات فضــای
ســبز شــامل خدمــات باغبانــی و نگهــداری فضــای ســبز  ،امورتایــپ
و تکثیــر و ســایر امــور فنــی و امــور تاسیســاتی شــامل تعمیــر و
نگهــداری و بهــره بــرداری از تاسیســات برودتــی و حرارتــی پــس
از اخــذ مجوزهــای الزم و ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد و مــاده 2اساســنامه بــه
شــرح فــوق اصــالح گردیــد .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت
4810
ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()205877
مفقودی

شناســنامه خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1387بــه شــماره انتظامــی  416ص 87ایــران  46و شــماره موتور
 12487126223و بــه شــماره شاســی  NAAN01CA99E729239متعلــق بــه ســیده زهــرا ســیاه دیجوجــی
4901
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد هــاچ بــک مــدل  1389بــه شــماره انتظامــی  497س  96ایــران 66
و بــه شــماره موتــور  3742869و بــه شــماره شاســی  S5430089033413متعلــق بــه ســیمین حســنی ماســوله
4903
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

کارت خــودروی ســواری پــژو  ROAبــه رنــگ نــوک مــدادی متالیــک بــه شــماره انتظامــی  37287273و شــماره
شاســی  15423197و شــماره موتــور  11685026044بنــام جلیــل کاویانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
4930
ســاقط اســت.

نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای( فشرده)

وزارت نیرو

به شماره  200971032000015مورخ 97/4/19

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی
کیفــی ( فشــرده) اجــرای خــط انتقــال  800م م از مخــزن گلهــا تــا بلــوار صیــاد شــیرازی ،بــه ش کرت آب و افضالب شیراز
شــماره  200971032000015را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir
انجــام خواهدشــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  97/4/27می باشد.
موضوع :اجرای خط انتقال  800م م از مخزن گلها تا بلوار صیاد شیرازی
 -1محل اجرا :شهر شیراز
 -2مدت اجرا ( 12 :دوازده) ماه شمسی
 -3محل اخذ اسناد مناقصه و عودت مدارک و مستندات تکمیل شده :سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
 -4برآورد اولیه 9/236/033/802 :ریال
 -5تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد97/4/27 :
 -6تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 97/4/27
 -7تاریخ نهائی فروش اسناد مناقصه  :ساعت  14روز پنجشنبه مورخ 97/5/4
 -8تاریخ نهائی عودت اسناد مناقصه تکمیل شده توسط مناقصه گر :ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 97/5/20
 -9تاریخ بازگشایی پاکت ها :راس ساعت  10/30صبح روز شنبه مورخ 97/5/20
 -10بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــاء  ،مشــروط ،مخــدوش ومدارکــی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در ایــن
آگهــی واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -11مناقصــه بــه صــورت یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی ( فشــرده) برگــزار و اعتبــار آن از محــل اعتبــار
طــرح هــای تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای ( عمرانــی) مــی باشــد.
 -12قیمت اسناد 1/000/000 :ریال
 -13مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه  462000000ریــال مطابــق آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه
شــماره /123402ت  50659ه مــورخ 94/9/22
 -14سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد درج شده است
وب ســایت جهــت اطاعــات بیشــتر آگهــی مناقصــه http://iets.mporg.ir ، www.abfa-shiraz.com
 http://nww.ir ، www.setadiran.irمــی باشــد
بــا توجــه بــه اباغیــه ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه شــماره  41/33345مــورخ  93/10/30درخصــوص الــزام
بکارگیــری ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) مناقصــات مربــوط بــه معامــات بــا اعتبــار منابــع عمرانــی،
معامــات منــدرج در آییــن نامــه فعالیــت ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت ،منحصــرا در بســتر ســامانه ســتاد
انجــام خواهــد پذیرفــت .لــذا ضــروری اســت  ،در ســامانه ســتاد بــه آدرس  www.setadiran.irنیــز عضویــت
داشــته و پیشــنهاد خــود را از طریــق ایــن ســامانه اعــام نماینــد.
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 85193768 :و 88969737
اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتان هــا ،در ســایت ســامانه ســتاد  www.setadiran.irبخــش
« ثبــت نــام  /پروفیــل تامیــن کننــده  /مناقصــه گــر» موجــود اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول97/4/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/4/28 :

شرکت آب و فاضالب شیراز

4809

اگهی ابالغ اخطاریه

نظــر بــه اینکــه وحیــد ســرعتی برابــر مشــروحه وارده بشــماره  97/2/30 – 121/97/2381تقاضــای افــراز
قدرالســهمی خــود از پــاک  29/126واقــع در قریــه ونــه بیــن ســنگ  29اصلــی بخــش  32گیــان را نمــوده
و اعــام داشــته ســایر مالکیــن مشــاعی مجهــول المــکان مــی باشــند .لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی
اخطــار مــی گــردد جهــت شــرکت در معاینــه محلــی و تهیــه نقشــه افــرازی کــه از طریــق ایــن اداره بعمــل خواهد
آمــد روز راس ســاعت  11صبــح مورخــه  97/4/23در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت عدم
حضــور هــر یــک از مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود و نتیجه افــراز نیــز از طریق انتشــار
در روزنامــه ابــاغ خواهــد شــد فاطمــه زاهــدان – امیــرا رســان محمــدی ســانیانی – وحیــد ســرعتی – علیرضــا
بنــی نصیــر – ارشــاد زاهــدان – غنچــه عیــن الهــی – مظفــر زاهــدان – زینــب زاهــدان – محمدرضــا زاهــدان
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اگهی فقدان سند

ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا کاربــری مســکونی بــا تراکــم کــم بــه مســاحت 337/34
مترمربــع بشــماره پــاک  28فرعــی از  2033واقــع در آســتارا بخــش  31گیــان بشــماره ســریال ج – -91
 200251بنــام حســین دارا صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده بــه اســتناد ســند وکالــت نامــه 11113
–  93/11/11دفترخانــه  261آســتارا بــا قیــد عبــارت اخــذ ســند مالکیــت المثنــی نســبت بــه پــاک مذکــور را
بــه آقــای مهــران خــوش ریحــان و ســعید بیــگ زاده واگــذار نمــوده اســت نامبــدره نیــز بــه اســتناد وکالــت نامــه
شــماره  96/10/19 /2656دفترخانــه مذکــور حــدود و اختیــارات پــاک مذکــور را بــه آقــای فــرداد پــور امــن
واگــذار نمــوده اســت نامبــرده نیــز بــه اســتناد تفویــض وکالــت بشــماره  96/10/19 -18320دفترخانــه مذکــور
حــدود و اختیــارات را بــه ســعید نورالهــی اقــدم واگــذار نمــوده اســت ســپس میــاد نیابتــی بــه اســتناد تفویــض
وکالــت بشــماره  96/12/26 – 18935دفترخانــه مذکــور از طــرف ســعید نورالهی بشــرح درخواســت وارده بشــماره
 97/3/9 – 2855/97/121و بــه پیوســت فــرم شــهادت شــهود اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت پــاک مذکــور و
در هنــگام جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده انــد لــذا مراتــب
بــر اســاس مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقی
مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا
اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید دریافــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات جــاری
ثبــت اقــدام خواهــد شــد.
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دادنامه

پرونــده کاســه  969983410400942شــعبه  4دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمــان تصمیــم نهایــی
شــماره خواهــان :آقــای بانــک ســپه شــعبه کرمــان بــا نمایندگــی آقــای محمدرضــا خضــری پــور بــا وکالــت
آقــای حمیدرضــا علیخانــی فرزنــد احمــد بــه نشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان کرمــان – شــهر کرمــان – بلــوار
جهــاد قبــل از کوچــه  13مجتمــع کســری طبقــه ســوم واحــد -7خوانــدگان  -1خانــم مریــم آژیــر فرزند حســین
بهنشــانی کرمــان – بلــوار جمهــوری اســامی – بیمارســتان شــهید بهشــتی  -2آقــای ســید محمــود موســوی
موالئــی فرزنــد ســید حســن بــه نشــانی کرمــان – خیابــان آیــت الــه صالحــی – کوچــه  – 9پــاک  -3-21آقــای
علــی اصغــر ســلطانی فرســنگی فرزنــد حســین بــه نشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان کرمــان شــهر کرمــان –
سرآســیاب فرســنگی خیابــان شــهید بهشــتی کوچه شــهید مغفــوری  15انتهــای کوچه ســمت چپــی درب هفتم
خواســته هــا  -1 :تامیــن خواســته  -2مطالبــه وجــه بابــت  -3مطالبــه خســارت تاخیرتادیــه -4مطالبــه خســارت
دادرســی گردشــکار  :بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ایــن دادگاه ضمــن اعــام ختــم رســیدگی و اســتعانت از
خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد:
رای دادگاه
در خصــوص دادخواســت بانــک ســپه شــعبه کرمــان بــا وکالــت آقــای حمیدرضــا علیخانــی بــه طرفیــت آقایــان
 -1علــی اصغــر ســلطانی فرســنگی  -2ســید محمــود موســوی موالئــی و  -3خانــم مریــم آژیــر مبنــی بــر مطالبــه
مبلــغ  121/523/640ریــال بــه عنــوان اصــل بدهــی معــوق آنهــا بابــت قــرارداد تســهیاتی شــماره 149317511
مــورخ  93/06/23و مطالبــه تاخیــر تادیــه روزانــه بــه میــزان  69/485تــا زمــان اجــرای حکــم و مطالبــه کلیــه
خســارات قانونــی اعــم از هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل نظــر بــه اینکــه خوانــدگان علــی رغــم ابــاغ
قانونــی در جلســه دادرســی حاضــر نشــده انــد و بــه اصالــت اســناد عــادی ضمیمــه شــده بــه دادخواســت کــه
حکایــت از مدیــون بــودن آنهــا بــه نحــو تضامنــی در مقابــل خواهــان دارد تعرضــی ننمــوده انــد لــذا ایــن دادگاه
دعــوای خواهــان تــا مبلــغ فــوق الذکــر را وارد تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  10و  230از قانــون مدنــی و مــواد
 198،515،519از قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ
 121/523/640ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر بــه میــزان  69/485ریــال در هــر روز
و پرداخــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل خواهــان طبــق تعرفــه قانونــی نســبت به مبلــغ مذکــور در حق
خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد  .ایــن رای وفــق مــواد  5،303،330،331از قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی نســبت بــه خواهــان حضــوری و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل
تجدیدنظــر خواهــی از ســوی خواهــان در محاکــم تجدیدنظــر اســتان کرمــان اســت این رای نســبت بــه خواندگان
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی از ســوی هریــک از خوانــدگان در ایــن شــعبه و
ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهــی از ســوی هــر یــک
از خوانــدگان در محاکــم تجدیدنظــر اســتان کرمــان اســت.
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آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به آقای  /خانم

تجدیدنظــر خــواه آقــای  /خانــم ســتاد اجراییــه فرمــان حضــرت امــام دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی بــه
طرفیــت تجدیدنظرخوانــده آقــای  /خانــم غامرضــا مختارآبــادی و علیرضــا رزمجــو و غیــره نســبت بــه دادنامــه
شــماره  9709973410100299در پرونــده کاســه 960989شــعبه اول حقوقــی تقدیــم کــه طبــق موضــوع
مــاده 73و 346قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن تجدیدنظــر خوانــدگان مراتــب
تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا تجدیــد نظــر خوانــدگان ظــرف
 10روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود  ،نســخه ثانــی
دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظرخواهــی را دریافــت و چنانچــه پاســخی دارد کتبــا بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد .در
غیــر اینصــورت پــس از انتضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد .در غیراینصــورت پس از
انقاضــا مهلــت مقــرر قانونــی نســبت بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر اقــدام خواهــد شــد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان
محمد مهدی نژاد
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دادنامه

پرونــده کاســه 9609983413300006شــعبه ســوم دادگاه تجدیدنظــر اســتان کرمــان تصمیــم نهایــی
شــماره  - 9709973413300380تجدیدنظــر خــواه  :خانــم نصــرت نامجوباغینــی فرزنــد علــی بــا وکالــت
آقــای مهــدی علیــزاده فرزنــد عبدالــه بــه نشــانی ماهــان خ امــام ک 1طبقــه زیریــن بانــک رســالت دفتــر
وکالــت خانــم مهدخــت تــاج الدینــی  -تجدیــد نظــر خوانــدگان  -1 :آقــای ســید عطــا احمــدی موســوی
 -2آقــای ســید عابــد احمــدی موســوی  -3خانــم نرگــس احمــدی موســوی  -4آقــای ســید عبــاس احمــدی
موســوی  -5آقــای عصمــت احمــدی موســوی  -6آقــای ســید حســین احمــدی موســوی  -7آقــای ســید
عطــا احمــدی موســوی  -8آقــای افــاق احمــدی موســوی همگــی بــه نشــانی کرمــان خ خواجــو کوچــه خیــام
غربــی  3پــاک  -9 - 21آقــای ســیروس زنــد  -10آقــای عشــرت احمــدی موســوی  -11آقــای داریــوش
زنــد  -12آقــای سیدمحســن احمــدی موســوی -13خانــم هیلــد گارد فریکــه همگــی بــه نشــانی مجهــول
المــکان  -تجدیــد نظــر خواســته  :اعتــراض ثالــث اصلــی  -دادگاه بــا بررســی اورااق و محتویــات پرونــده
ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه
در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خانــم نصــرت نامجــو فرزنــد علــی بــا وکالــت خانــم محدثــه میرزایــی و آقــای
مهــدی علیــزاده و بطرفیــت آقایــان و خانمهــا داریــوش زنــد و هیلــد گارد فریکــه و ســید حســین  ،ســید عابــد ،
ســید عطــا  ،ســید محســن  ،ســید عبــاس و عشــرت  ،آفــاق  ،عصمــت و نرگــس همگــی بــه نــام خانوادگــی احمــدی
موســوی و فرزنــدان مرحــوم ســیدمحمد احمــدی موســوی و بــه خواســته اعتــراض ثالــث نســبت بــه دادنامه شــماره
 86 -3300390و بــه کاســه پرونــده  832/86/3-3300301-86شــعبه ســوم دادگاه تجدیدنظــر کرمــان  ،بدیــن
توضیــح کــه وکای معتــرض ثالــث فــوق بــه شــرح متــن دادخواســت تقدیمــی اظهــار داشــته انــد کــه بــه موجــب
گواهــی انحصــار وراثــت پیوســت موکلــه شــان جــزء ورثــه مرحــوم ســید محمــد احمــدی موســوی مــی باشــد و در
دادنامــه معتــرض عنــه مشــارالیها طــرف دعــوی قــرار نگرفتــه و بــه دلیــل عــدم اطــاع از موضــوع  ،مجــال دفــاع
از حقــوق قانونــی و شــرعی خــود را نیافتــه اســت لــذا بــا تقدیــم ایــن دادخواســت بــه عنــوان اعتــراض ثالــث بــه
دادنامــه مذکــور خواســتار رســیدگی شــده اســت ایــن دادگاه پــس از جــری تشــریفات قانونــی و مطالبــه پرونــده
دعــوی اصلــی  ،توســط واحــد آرشــیو الکترونیــک دادگســتری کل اســتان کرمــان تعــداد 230بــرگ مربــوط بــه
اوراق پرونــده کاســه  78/104/1329مربــوط بــه ســید حســین احمــدی موســوی و ســایرین از سیســتم اســتخراج
و ارســال گردیــده کــه بــه عنــوان بــدل پرونــده دعــوی اصلــی منظــور دعــوی اصلــی مفــروز و بــا تعییــن وقــت
دادرســی  ،رســیدگی الزم صــورت گرفتــه و بــا اســتعانت صــورت گرفتــه از مبــادی ذی ربــط و بــا توجــه بــه مجمــوع
اوراق و محتویــات بــدل پرونــده اصلــی و پرونــده متعــرض ثالــث از آنجــا کــه برابــر گواهــی حصــر وراثــت پیوســت
بــه شــماره بــرگ  7ایــن پرونــده معتــرض ثالــث بــه عنــوان همســر مرحــوم ســید محمــد احمــدی موســوی و احــد
از ورثــه محــرز و مســلم اســت ولــی در پرونــده دعــوی اصلــی بــه خواســته خلــع یــد از امــاک مــورد اقــرار ســایر
ورثــه مرحــوم یــاد شــده بعــاوه یــک درب بــاغ بــه نــام بــاغ پشــت دهــی  ،طــرف دعــوی نبــوده و بــه همیــن لحــاظ
دادنامــه موصــوف معتــرض مــی باشــد ایــن دادگاه بــا توجــه بــه مراتــب فــوق و پاســخ هــای اســتعامات ثبتــی بــه
شــرح اوراق  72و73و164و 168پرونــده و اســتعام مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان کرمــان و ســند رســمی
اصاحــات اراضــی حاکــی از فــروش یــازده ســهم از  96ســهم پــاک اصلــی بخــش هفــت توســط آقــای محمــد زنــد
فرزنــد محمدقاســم مالــک مشــاعی بــه مــورث معتــرض ثالــث ( مرحــوم ســید محمــد احمــدی موســوی) بــه شــرح
بــرگ اول پرونــده  ،جملگــی حاکــی از ایــن هســتند کــه بــه حقــوق معتــرض ثالــث بــه عنــوان احــد از ورثــه کــه
طــرف دعــوی قــرار نگرفتــه اســت خلــل وارد شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه برابــر محتویــات پرونــده و پاســخ
هــای اســتعامات صــورت گرفتــه و اظهارنامــه کارشناســان کشــاورزی و ثبتــی در پرونــده دعــوی اصلــی آقــای
علیرضــا زنــد فرزنــد قاســم یــک فقــره اظهارنامــه ثبتــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــاک کرمــان تقدیــم نمــوده کــه
اگهــی نوبتــی منتشــر شــده ولــی تاکنــون ســند مالکیــت صــادر نشــده و در جریــان ثبــت مــی باشــد و صــدور ســند
نیــاز بــه بررســی کامــل پرونــده ثبتــی و مداقــه بیشــتر در عملیــات ثبتــی دارد ( بــرگ  72و  73پرونــده ) و مضافــا
برابــر نظــر کارشــناس و اســتعام ثبتــی  ،باغــات مــورد اختــاف بــر روی اراضــی مشــاعی بــوده و تفکیــک و افــراز
قانونــی و رســمی تاکنــون بعمــل نیامــده اســت و مشــخص کــردن قطعــات از نظــر ثبتــی مقــدور و میســور نبــوده
و صرفــا برابــر نظــر کارشناســی کشــاورزی بــا کمــک گرفتــن از اهالــی و تنظیــم صورتجلســه پیوســت گــزارش ،
محــل باغــات مــورد ادعــای آقــای علیرضــا زنــد در محــل مشــخص و حــدود و مشــخصاتی درج گردیــده اســت کــه
بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق اوال  :آنچــه مــورد اســتناد و اســتدالل دادنامــه شــماره  1383/12/15-1428شــعبه 104
دادگاه عمومــی جزایــی دادگاه کرمــان قرارگرفتــه اســت اقــرار خوانــدگان دعــوی نخســتین کــه ســایر ورثــه مرحــوم
ســید محمــد احمــدی موســوی بــه جــز معتــرض ثالــث مذکــور در ایــن پرونــده مــی باشــند و بــه مــوارد اقــرار حکم
بــه خلــع یــد خوانــدگان صــادر گردیــده اســت  ،از آنجــا کــه برابــر مــاده  1278قانــون مدنــی  ،اقــرار هــر کــس فقــط
نســبت بــه خــود آن شــخص و قائــم مقــام او نافــذ اســت و در حــق دیگــری نافــذ نیســت و همچنیــن مســائله 22
تحریــر الوســیله حضــرت امــام ( ره) نیــز داللــت بــر ایــن موضــوع دارد  .بنابرایــن اقــرار ســایر ورثــه و خوانــدگان در
دادنامــه مذکــور کــه ایــن قســمت از آن مــورد اعتــراض ســایر ورثــه و خوانــدگان قرارنگرفتــه و در واقــع در همــان
مرحلــه نخســتین قطعــی شــده اســت نســبت بــه ســهم معتــرض ثالــث نافــذ و معتبــر نیســت و اثــری نــدارد و در
قســمت صــدور حکــم بــه بــی حقــی خواهــان نخســتین آقــای علیرضــا زنــد در خصــوص مــازاد براقــرار خوانــدگان
نیــز در مرحلــه اعــاده دادرســی  ،دادنامــه معتــرض عنــه نقــض و نســبت بــه قســمت هــای دیگــر بــا رد درخواســت
اعــاده دادرســی کــه در راســتای مــاده  18دادگاههــای عمومــی ســابق صــورت گرفتــه اســت  ،تاییــد گردیــده اســت
کــه در واقــع اعتــراض معتــرض ثالــث نیــز بــه ایــن قســمت از دادنامــه مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه توضیحــات
صــورت گرفتــه در متــن ایــن دادنامــه و اســتنادات مــورد اشــاره و مســتندا ً بــه مــواد  417لغایــت  425قانــون آییــن
دادرســی مدنــی از آنجــا کــه مالکیــت خواهــان نخســتین آقــای علیرضــا زنــد حســب پاســخ اســتعام ثبتــی و اظهار
نظــر کارشناســان در پرونــده دعــوی اصلــی در جریــان ثبــت مــی باشــد و هنــوز ســند مالکیت صــادر نگردیده اســت
و مضافـاً اینکــه خلــع یــد فــرع بــر اثبــات مالکیــت اســت و در پرونــده دعــوی اصلــی نیــز دعــوی اثبــات مالکیــت
بــه همــراه خلــع یــد مطــرح نشــده اســت بــا وحــدت مــاک رای وحــدت رویــه شــماره -672مــورخ 1383/11/1
هیــات عمومــی دیوانعالــی کشــور عــاوه بــر اینکــه اقــرار خوانــدگان نخســتین صرفـاً نســبت بــه ســهم خودشــان
نافــذ و معتبــر اســت ،مالکیــت آقــای علیرضــا زنــد نیــز محــرز و مســلم نگردیــده کــه موجبــات صــدور حکــم خلــع
یــد فراهــم شــود بنابرایــن دعــوی معتــرض ثالــث فــوق را ایــن دادگاه وارد تشــخیص داده و مســتندا ً بــه مــاده 425
قانــون آییــن دادرســی مدنــی دادنامــه معتــرض عنــه را کــه در راســتای تاییــد دادنامــه تجدیدنظــر خواســته شــعبه
 104دادگاه عمومــی جزایــی دادگاه کرمــان صــادر گردیــده اســت را نقــض و ملغــی االثــر مــی نمایــد و از بــاب قاعده
تســبیت ،مســتندا ً بــه مــواد  519، 515و  520قانــون آییــن دادرســی مدنــی  ،حکــم بــه الــزام مشــترک معتــرض
علیهــم ( خوانــدگان) بــه پرداخــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل برابــر تعرفــه قانونــی در حــق معتــرض
ثالــث را صــادر و اعــام مــی نمایــد .ایــن رای قطعــی اســت .

م.الف  -761رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان  :ابراهیم خلیفه ای
مستشار دادگاه  :علی ساالری
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موتــور  1834519بنــام غامرضــا مســلمی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت

