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دادنامه

مرجــع رســیدگی شــعبه هفدهــم شــورای حــل اختــالف رشــت – خواهــان :بانــک ســینا اداره امــور شــعب
اســتان گیــالن بــه نمایندگــی آرش طاهرخانــی بــا وکالــت خانــم رفعــت لطفــی – آدرس خواهــان :رشــت خیابــان
 17شــهریور – ســاختمان میــر پوریــان روبــروی بیمارســتان امیرالمومنیــن دفتــر وکالــت مجتبــی ســلیمانی –
خوانــدگان -1 :رویــا جاهــد  -2حنیــف نجفــی – آدرس خوانــدگان :بیســتون کوچــه احســان دوســت کوچه ششــم
ســاختمان ونیــز پــالک  ،71خواســته  :تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان به
پرداخــت مبلــغ  35/600/000ریــال بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه وفــق قــرارداد بانکــی لغایــت صــدور حکم
و کلیــه خســارات دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل – بتاریــخ  96/7/22پرونــده کالســه  960721در وقــت فــوق
العــاده شــعبه هفدهــم شــورای حــل اختــالف رشــت بتصــدی امضــا کننــدگان ذیــل تشــکیل اســت بــا عنایــت به
محتویــات پرونــده و نظریــه مشــورتی اعضــای شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و مبــادرت بــه انشــا رای مــی نمایــد
رای قاضی شورا
درخصــوص دعــوی بانــک ســینا اداره امــور شــعب اســتان بــه نمایندگــی آرش طاهرخانــی بــا وکالــت رفعــت لطفــی
بطرفیــت خوانــدگان  -1رویــا جاهــد فرزنــد بیــت الــه  -2حنیــف نجفــی بخواســته صــدور حکــم بــه محکومیــت
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ  35/600/000ریــال بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه دادرســی و
حــق الوکالــه وکیــل بــه شــرح ســتون خواســته بــا نگجــرش بــه داده هــای پرونــده و تجزیــه و تحلیــل حقوقــی آن
حســب جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده نظریــه اظهــارات وکیــل خواهــان طــی الیحــه ای تقدیــم بــه شــماره 490
مورخــه  96/7/22مبنــی بــر اینکــه خوانــده ردیــف اول خانــم رویــا جاهــد بــه موجــب قــرارداد جعالــه مــورخ 82/7/10
از تســهیالت بانــک ســینا اســتفاده ننمــوده حســب قــرارداد متعهــد گردیــد کــه خســارت تاخیــر تادیــه از طبــق ماده
 5قــرارداد مذکــور پرداخــت نمایــد و خوانــده ردیــف دوم حنیــف نجفــی نیــز بــا امضــاء ذیــل قــرارداد بازپرداخــت
تســهیالت بانــک را در سررســید بــه نحــو تضامنــی را تاییــد و تعهــد نمــوده قــرارداد تســهیالت بانکــی ارائــه شــده از
طــرف خواهــان کــه حاکــی از رابطــه حقوقــی و قــرارداد فــی مابیــن قــرارداد مــی باشــد و اینکــه خوانــدگان علیرغــم
ابــالغ قانونــی وفــق آدرس ارائــه شــده در قــرارداد بانکــی طبــق مــاده  9قــرارداد بــه اســتناد مفــاد مــاده  1010قانــون
مدنــی در جلســه دادرســی حاضــر نشــده انــد و هیــچ گونــه مــدرک مســتندی مبنــی بــر برائــت ذمــه خودشــان بــه
شــعبه واصــل نگردیــده اســت لــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق دعــوی خواهــان را ثابــت تشــخیص و بــه اســتناد مــاده
 1010 – 219 -10قانــون مدنــی و مــواد  522 – 519 -515 – 198قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد -18 -16 – 9
 27 -25 – 19قانــون شــوراهای حــل اختــالف مصــوب  1394حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخت
مبلــغ  35/600/000ریــال بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه دادرســی بــه مبلغ پانصــد و ده هــزار ریــال از بابت
قاعــده تســبیب و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای حکــم کــه در اجــرای احــکام
مدنــی قابــل اجــرا و حــق الوکالــه وکیــل براســاس تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی گــردد رای صــادره
نســبت بــه خوانــدگان غیابــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــورا و بعــد از انقضــای مــدت
واخواهــی ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت می باشــد.

شعبه  17قاضی شورای حل اختالف رشت

5988

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :شــرکت بیمــه آســیا بــه مدیریــت ابراهیــم کاردگــر – مشــخصات محکــوم علیــه :نبــی الــه
هدایتــی – مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام محکــوم لــه :فاطمــه هــدی فرزنــد محمدحســین – نــوع رابطــه :وکیل
– شــرکت بیمــه آســیا بــه مدیریــت ابراهیــم کاردگــر – محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه
شــماره  1397034000473789و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609971324301302محکــوم علیــه محکــوم اســت
بــه پرداخــت مبلــغ  105/573/000ریــال ( معــادل ده میلیــون و پانصــد و پنجــاه و هفــت هــزار و ســیصد تومــان)
بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام هزینــه هــای دادرســی بــه مبلــغ  1/924/660ریــال ( معــادل یکصــد و نــود و دو
هــزارو چهارصــد و شــصت و شــش تومــان) و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیرتادیــه از
تاریــخ  ( 96/9/10تقدیــم دادخواســت) لغایــت اجــرای کامــل دادنامــه در حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیه در
فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه اجرایــی حکــم از وی اخــذ خواهــد شــد6027 .

آگهی حصروراثت

5991

ابالغیه

خواهــان حشــمت الــه همتــی فرزنــد محمــود دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده رضــا گل محمــدی فرزند حیــدر به
خواســته تقاضــای تعییــن داور تقدیــم دادگاه هــای عمومی شهرســتان بخش خشــکبیجار شهرســتان رشــت نموده
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه دادگاه عمومــی بخش خشــکبیجار واقــع در اســتان گیــالن – خشــکبیجار کیلومتر
 1جــاده لشــت نشــاء حــوزه قضائــی بخــش خشــکبیجار کدپســتی  – 4339137937تلفــن  01334461713وب
ســایت  www.dadgil.irارجــاع و بــه کالســه 9609985234400232ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن مورخــه
 97/7/1ســاعت  9صبــح تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه
تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یک
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن در و
وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی و تفهیــم داوری درایــن شــعبه دادگاه حاضــر گردد.م/الــف2852 :

مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی بخش خشکبیجار

آگهی دعوت به مجمع عمومی و عادی نوبت اول

شعبه  136شورای دادگاه عمومی جورقان

5992

انجمــن تخصصــی مراقبــت زیبایــی ورامیــن ،قرچــک ،پیشــوا از کلیــه اعضــاء دعوت بــه عمــل مــی آورد در مجمع
عمومــی و عــادی نوبــت اول انجمــن مذکــور کــه در ســاعت  9مــورخ  97/6/21روز چهارشــنبه بــه نشــانی خ دادگاه
5995
ســابق – کوچــه امــام حســن عســگری – پــالک  1برگــزار مــی شــود حضــور بهــم رســانید.

5993

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدآصــف براهوئــی فرزنــد نظیراحمد بــه شــماره شناســنامه 36101068509
شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709985500200296از ایــن شــورا درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبدالســتار براهوئــی فرزنــد آصــف به شــماره شناســنامه
 3613945487درتاریــخ  97/4/27اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن منحصــر
اســت بــه  -1:خواهــان بــا مشــخصات فــوق الذکــر پــدر متوفــی  -2صفیــه ریگــی فرزنــد محمــد ایــوب بــه شــماره
شناســنامه  3610750332مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت
آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد

حمیدرضا بندانی – قاضی شورای حل اختالف شماره  1زاهدان

5997

دادنامه

پرونــده کالســه  9609984547500132شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان گرمــی تصمیــم نهایــی شــماره
9709974512100459خواهــان خانــم صغــری یونســی فرزنــد حمایــت بــا وکالــت آقای قاســم نبــی زاده فرزنــد مصطفی
بــه نشــانی اســتان اردبیــل شهرســتان گرمــی شــهر گرمــی روبــروی دادگســتری گرمــی خوانــده  :آقــای رضــا حســن پــور
ذوالبیــن فرزنــد ابراهیــم بــه نشــانی کــرج جــاده مخصــوص گــرم دره ســعادتیه زیــر راه آهــن کوچــه والیــزی روبــروی اداره
مخابــرات اردوگاه مخابــرات کارگاه چــوب بــری خواســته مطالبــه مهریــه رای دادگاه -درخصــوص دادخواســت تقدیمــی
آقــای قاســم نبــی زاده وکیــل پایــه یــک دادگســتری بوکالــت از خانــم صغــری یونســی فرزنــد حمایــت بطرفیــت آقــای
رضــا حســن پــور ذوالبیــن فرزنــد ابراهیــم بخواســته رســیدگی وصــدور حکــم بــر محکومیــت خوانــده پرداخــت مهریــه بــه
تعــداد پانصــدو چهــارده عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد بهــای خواســته بــرای ابطــال تمبــر دادرســی مبلــغ
پانصــدو چهــارده میلیــون تومــان بــا احتســاب کلیــه خســارات دادرســی توجهــا بــه محتویــات پرونــده مــن جملــه مالحظه
کپــی مصــدق ســند ازدواج بــه شــماره ترتیــب 407بتاریــخ وقــوع عقــد 1388/5/10تنظیمــی در دفتر رســمی ثبــت ازدواج
شــماره 58حــوزه ثبتــی گرمــی وصــداق آن واینکــه خوانــده علــی رغــم ابالفــغ وقــت حضــور بــه نحــو قانونــی در دادگاه
حاضــر نگردیــده وایــراد یــا دفاعــی در قبــال خواســته خواهــان یــا برائــت ذمــه خویــش بعمــل نیــاورده اســت واز آنجائیکــه
بــه محــض وقــوع عقــد زن مالــک مهــر مــی شــود ومــی توانــد هــر نــوع تصرفــی کــه بخواهــد در ان نماییــد دعــوی
خواهــان را مــرود پذیــرش قــرار داده اســتناد بــه مــواد 10و1080و1082از قانــون مدنــی ومــواد 198و515و519قانون آیین
دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــالب در امــور مدنــی حکــم برمحکومیــت خوانــده بــه پرداخــت تعــداد پانصدوچهــارده
عــد دســکه تمــام بهــار آزادی از بابــت اصــل خواســته ومبلــغ یکصــدو هفتادونــه میلیــون وهشــتادهزارریال بابــت هزینــه
دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی دارد بــا توجــه بــه قبولــی اعســار
خواهــان از پرداخــت هزینــه دادرســی واحــد اجــرای احــکام مدنــی مکلــف اســت در زمــان اجــرای حکــم در خصــوص
مابقــی هزینــه دادرســی وفــق مــواد 511و513قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی وانقــالب در امــور مدنــی اقــدام
نمایــد رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه وســپس ظــرف مــدت
بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اردبیــل مــی باشــد .م الــف 511 :

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمی –علیرضا نامدار

قنبر احمدزاده فرزند صفر متولد  1335بشماره شناسنامه
 4939579492صــادره از چایپــاره بــه اســتناد استشــهادیه و گواهــی فــوت و رونوشــت اطالعــات شناســنامه ورثــه
درخواســتی بــه شــماره  /97ش.ح شــعبه ســوم چایپــاره تقدیــم شــورا نمــوده و اعــالم داشــته شــادروان صفــر
احمــدزاده بــه شــماره شناســنامه  322صــادره چایپــاره ،در تاریــخ  1396/2/24شــهر چایپــاره آخریــن اقامتــگاه
دائمــی خــود فــوت شــده و ورثــه حیــن الفــوت عبارتنــد از -1 :قنبــر احمــدزاده ش.ش  4939579492صــادره
چایپــاره متولــد  1335نســبت پســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را به اســتناد
مــاده  361قانــون امــور حســبی در یــک مرتبــه و در مــدت یــک مــاه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی
دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل
اختــالف شــعبه ســوم چایپــاره تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادرو هــر وصیــت نامــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد
از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چایپاره

رونوشت آگهی حصروراثت

حبیــب الــه مشــهدی دارای شناســنامه شــماره  5485بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  136/146/97از ایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمدرضــا مشــهدی بــه
شناســنامه شــماره  3860461923در تاریــخ  97/5/4در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن
الفــوت آن متوفــی منحصــر اســت بــه -1 :حبیــب الــه مشــهدی ش ش  5485پــدر متوفــی  -2لیــال شــکری بــه
ش ش  8970مــادر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی
ظــرف مــدت یــک مــاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م/الف2101 :

5600

آگهی حصر وراثت

شــمیل ســیفی حاجــی خانلــو فرزنــد بیرامعلــی دارنــده ی شــماره شناســنامه /ملــی  1621133230بــه شــرح
دادخواســتی بــه کالســه شــماره 169از شــعبه شــهری شــورای حــل اختــالف انگــوت درخواســت گواهــی
حصروراثــت نمودهوچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان رضــوان ســیفی حاجــی خانلــو بــه شــماره شناســنامه/ملی
 1610305108در تاریــخ 97/5/13در اقامتــگاه دائمــی بــه درود حیــات گفتــه وورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم/
مرحومه منحصر اســت به-:1شــمیل ســیفی حاجــی خانلو فرزنــد بیرامعلی به شــماره ملی 1621133230نســبت
پــدر متوفــی -2همــا عالــی مــراد فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره ملــی 1621246787نســبت مــادر متوفــی اینک
بــا انجــام تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور رایــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد ویــا
نامــه ای اعــم از رســمی وعــادی از متوفــی نــزداو باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه شــعبه یــک
شــهری انگــوت نقدیــم نمایــد والال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م الــف512 :

رئیس شورای حل اختالف شعبه شهری انگوت

5999

آگهی تحدیدحدوداختصاصی

پــالک 90/1واقــع دربنــدر دیلــم بخــش 7بوشــهر نظربــه اینکــه هیــات حــل اختــالف موضــوع قانون ســاماندهی مســتقر
درثبــت اســنادوامالک دیلــم تصرفــات مفــروزی ومالکانــه آقــای حســین اســماعیل زاده فرزنداســمعیل نســبت بــه
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 266/17مترمربــع واقــع دربندردیلــم خیابــان شــریعتی شــمالی کوچــه شــهید
ایرانیــان تحــت پــالک 90/1برابــررای شــماره 956راازایــن اداره درخواســت نمــوده آگهــی موضــوع قانــون ســاماندهی آن
صحیحــا منتشــر گردیــده چــون نســبت بــه پــالک موصوف تحدیــد حــدود بعمــل نیامــده اســت لذاآگهــی تحدیدحدود
اختصاصــی آن بنابــه درخواســت مالــک بــه اســتناد مــواد 15و14قانــون ثبــت وتبصــره هــای 4و5مــواد 1و2و3قانــون
اصــالح وحــذف مــوادی ازقانــون ثبــت منتشــر وبــه اطــالع مجاوریــن وصاحبــان حقــوق ارتفاقــی می رســاند کــه عملیات
تحدیدحــدودآن راس ســاعت 9صبــح روز 1397/07/11درمحــل شــروع بــه عمــل خواهدآمــد مهلــت اعتــراض نســبت
بــه حــدود وحقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده 25قانــون ثبــت ازتاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بــه مــدت
30روز پذیرفتــه خواهدشــد معترضیــن نســبت بــه حدودملــک فــوق الذکــر مکلفنــد طبــق تبصــره 2مــاده واحــده قانون
تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضیــن ثبتــی مصــوب 73/3/25ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض بــه
اداره ثبــت دادخواســت بــه مجــع قضایــی محــل وقــوع ملــک تســلیم نماینــد واال حــق اوســاقط خواهدشــدضمناچنانچه
روزتحدیدحــدود باتعطیــل رســمی مواجــه گردیدروزتحدیدحدودیــک روز بعدازتعطیلــی خواهدبــود م الف117
تاریخ انتشار1397/5/25:

رییس ثبت اسنادوامالک دیلم  -شکراله سعادتی

6009

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  1397/4/3 – 139760318017002321هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رضوانشــهر تصرفات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علیرضــا همتی ســیاه لــرز فرزنــد ارســان بشــماره شناســنامه 2620018676
صــادره از بندرانزلــی در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  2026/88مترمربــع پــاک  64فرعــی
از  -71اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  35فرعــی واقــع در قریــه ســیاه لــرز خریــداری از مالکیــت نصــرت
همتــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/5/25 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/5/10 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رضوانشهر ـ جعفر عبادی

5398

آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــاک فرعــی  105ســنگ اصلــی  21واقــع در قریــه مرکیــه بخــش
 26گیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری فاقــد مجــوز طــی رأی شــماره
139760318022001390مــورخ  1397/3/12بنــام سوســن وثوقــی لنــگ فرزنــد محرمعلــی بــه مســاحت 300
مترمربــع از کمیســیون مــاده مذکــور رأی صــادر و پــاک فرعــی  260مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون
اصــل ملــک تحدیــد حــدود نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــاک اخیرالذکــر ســاعت
 11/30صبــح مــورخ  1397/6/15در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطاع مالکین مشــاع
و مجاوریــن آگهــی مــی شــود چنانچــه اعتراضــی بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک داشــته باشــند از تاریــخ
تعییــن حــدود لغایــت  30روز اعتــراض خــود راکتبـاً بــا قیــد نشــانی کامــل بــه اداره ثبــت اســناد و اماک ماســال
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد ضمنـاً طبــق مــاده  86اصاحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیماً بــه
اداره ثبــت محــل تســلیم و معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی
دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــام نمایــد در غیر
اینصــورت متقاضــی ثبــت مــی توانــد بــه دادگاه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت دریافــت و بــه ایــن
اداره تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض و برابــر مقــررات عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد .
تاریخ انتشار97/5/25 :
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دادنامه

خواهــان :بانــک ســینا اداره امــور شــعب اســتان گیــان بــه نمایندگــی خانــم رفعــت لطفــی – آدرس خواهــان:
رشــت خیابــان امــام خمینــی جنــب هتــل پردیــس نبــش کوچــه کــوروش سرپرســتی بانــک ســینا – خوانــدگان:
 -1مجیــد علیــزاده گورابــی  -2اردشــیر کاظمــی – آدرس خوانــده ردیــف اول :رشــت گلســار شــهرک بهشــتی
روبــروی گلســتان  7ســاختمان فریــد – آدرس خوانــده ردیــف دوم :رشــت بلــوار الکان دانشــگاه آزاد خیابان هشــید
حســن زاده کوچــه نهــم تولیــدی لــرد ،خواســته  :مطالبــه وجــه تضامنــا بــه مبلــغ  130/000/000ریــال بابت وجه
چــک بــه انضمــام کلیــه خســارات دادرســی و حــق الوکالــه و خســارت تاخیــر تادیــه در تاریــخ  96/9/7پرونــده
کاســه  960722در وقــت فــوق العــاده شــعبه  17شــورای حــل اختــاف بتصــدی امضــا کننــدگان تحــت نظــر
اســت بــا عنایــت بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم رســیدگی
را اعــام و مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای قاضی
درخصــوص دعــوی خواهــان بانــک ســینا بــا وکالــت رفعــت لطفــی بطرفیــت خوانــدگان  -1مجیــد علیــزاده -2
اردشــیر کاظمــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  130/000/000ریــال ( یکصــد و ســی میلیــون ریــال) بابــت یــک
فقــره چــک بــه شــماره  912016/769150مــورخ  96/2/2عهــده بانــک رفــاه بانضمــام هزینه دادرســی و خســارت
تاخیــر تادیــه بــا بررســی جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و مداقــه در آن نظــر بــه اینکــه اوال چــک ابــرازی عهــده
بانــک رفــاه بانضمــام هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه بــا بررســی جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده مداقه
در آن نظربــه اینکــه اوال چــک ابــرازی ممضــی بــه امضــاء خوانــده ردیــف اول بعنــوان صادر کننــده و خوانــده ردیف
دوم بعنــوان ضامــن تــا کنــون از هــر گونــه تعــرض مصــون باقــی مانــده ثانیــا ســند تجــاری چــک در یــد دارنــده
حکایــت از اشــتغال ذمــه صــادر کننــده آن دارد ثالثــا بــا توجــه بــه اینکــه گواهــی عــدم پرداخــت بانــک محــال
علیــه حکایــت از عــدم پرداخــت چــک در سررســید معینــه را دارد رابعــا بــا توجــه بــه اینکــه خوانــدگان علیرغــم
ابــاغ قانونــی در جلســه شــورا حاضــر نگردیــده و از خــود الیحــه و یــا ادای مبنــی بــر برائــت ذمــه خویش بــه دفتر
شــعبه ارائــه ننمــوده بنــا بــه مراتــب فــوق دعــوی خواهــان محمــول بــر صحــت تشــخیص داده مســتندا بــه مــواد
 403 -313 -310 – 314قانــون تجــارت و مــواد  522 – 519 515 – 198قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد
 27 – 25 – 19 – 18 -16 -9قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب  1394حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان بــه
پرداخــت  129/000/000ریــال ( یکصــد و بیســت و نــه میلیــون ریــال بصــورت متقاضــی بابــت اصــل خواســته
بانضمــام هزینــه دادرســی  332/500ریــال ( ســیصد و ســی و دو هــزار و پانصــد هــزار) و حــق الوکالــه وکیــل
براســاس تعرفــه و در مــورد خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه اینکــه طبــق اســتعام صــادره از بانــک تــا تاریــخ
 96/6/29خســارت تاخیــر تادیــه محاســبه شــده اســت لــذا از تاریــخ فــوق تــا زمــان اجــرای حکــم براســاس نــرخ
تــورم بانــک مرکــزی قابــل محاســبه درا جــرای احــکام در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی گــردد و نســبت بــه
مــازاد خواســته خواهــان بــا توجــه بــه اســتعام از بانــک ســینا بــه شــماره  451/156حکــم بــه بــی حقــی خواهان
باســتناد مــاده  197قانــون آییــن دادرســی مدنــی صــادر و اعــام می گــردد رای صــادره غیابــی بوده ظرف بیســت
روز پــس از ابــاغ رای قابــل واخواهــی درایــن شــعبه و پــس از انقضــای مــدت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل
تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی و حقوقــی شهرســتان رشــت مــی باشــد.

قاضی شعبه  17شورای حل اختالف رشت

مفقودی
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ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت تیــپ  125ccسیســتم همتــاز بــه رنــگ ســفید مــدل
 1394بــه شــماره انتظامــی  17243ایــران  582شــماره موتــور  124NBF206306و بــه شــماره شاســی
6028
 125A9415362***NBFمفقــود وا ز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی تاسیس شرکت

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص راه ســازه کیخســرو درتاریــخ 1397/5/18
بــه شــماره ثبــت  12668شناســه ملــی  14007771919ثبــت و امضــا ذیــل
دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی
میگــردد .موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امور و خدمــات مشــاوره ای  ،پیمانــکاری ،
طراحــی  ،نظــارت  ،محاســبات  ،مطالعــات و اجــرا و ســاخت و بهــره بــرداری و ارایه
خدمــات مشــاوره ای از قبیــل مطالعــات مقدماتــی  ،مطالعــات توجیــه نهایــی و
مطالعــات تفصیلــی مرحلــه دوم طرحهــا ،نظــارت بــر حســن اجــرا و انجــام خدمات
مشــاوره ای مربــوط بــه دوره بهــره بــرداری و نگهــداری و اجــرای پیمانــکاری کلیــه
پــروژه هــای عمرانــی و صنعتــی دربرگیرنــده امــور مربــوط بــه ســاخت ســاختمان
هــا و ابنیــه عمومــی اعــم از چوبــی ،آجــری ،ســنگی  ،بتنــی و فلــزی و نظایــر آن
 ،ســازه هــای ســاختمانی  ،محوطــه ســازی  ،دیــوار کشــی ،اجــرای پیــاده رو هــا
 ،پــروژه هــای شــهرک ســازی  ،انبــوه ســازی  ،انجــام کلیــه عملیــات آپارتمــان
ســازی و نظایــر آن  ،ایجــاد و راه انــدازی پــروژه هــای صنعتــی  ،تهیــه و تامیــن
ماشــین آالت ســبک و ســنگین و خریــد و فــروش آن  ،خریــد و فــروش و تولیــد
بتــن و مصالــح ســاختمانی  ،امــور طراحــی و مشــاوره و پیمانــکاری مربــوط بــه
راهســازی  ،پــل ســازی  ،ســاخت راه هــای اصلــی و فرعــی  ،بزرگــراه هــا  ،آزاد
راه هــا  ،فــرودگاه  ،راه هــای ریلــی  ،سیســتم هــای انتقــال هوایــی پایــه دار،
تونــل هــا  ،راه هــای زیــر زمینــی  ،سیســتم هــای حمــل و نقــل ( تهیــه  ،نصــب
و نگهــداری تجهیــزات ) و راهــداری و عملیــات آســفالتی  ،نقشــه کشــی  ،نقشــه
بــرداری  ،ســاخت و بهــره بــرداری بنــد هــا  ،ســد هــا و ســاختمان نیــروگاه آبــی
 ،بــادی و زمیــن گرمایــی  ،ســازه هــای هیدرولیکــی و تونــل هــا  ،مخــازن آب و
شــبکه هــای توزیــع آب  ،شــبکه هــای جمــع آوری و انتقــال آب و فاضــاب ،
کانــال هــای انتقــال آب و شــبکه هــای آبیــاری و زهکشــی  ،ســازه هــای دریایــی و
ســاحلی  ،احــداث حوضچــه هــا و اســتخر های پــرورش و تکثیــر آبزیــان  ،عملیات
ســاختمانی ( ســیویل ) تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــاب  ،ایســتگاه هــای پمپــاژ
آب و فاضــاب بــزرگ و نظایــر آنهــا درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم
از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی
 :اســتان گلســتان  -شهرســتان گــرگان  -بخــش مرکــزی  -شــهر گرگان-محلــه
پاســداران-خیابان پاســداران-میدان ولیعصر-پــاک -0مجتمع برج ســرمایه-طبقه
چهارم-واحــد  45کدپســتی  4917644151ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1000000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  97/198مــورخ 1397/4/19نــزد بانــک ملــت
شــعبه ولیعصــر گــرگان بــا کــد  55558پرداخــت گردیــده اســت اعضــا هیئــت
مدیــره آقــای علیرضــا کیخســروی بــه شــماره ملــی 0793791758و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای حســن حــق پرســت بــه شــماره ملــی 2031735888و بــه ســمت
عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای علــی اصغــر جــوادی فــر بــه شــماره
ملــی 2122264470و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان حــق امضــا :
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن نامــه هــای اداری و عــادی بــا امضــاء
مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل :
طبــق اساســنامه بازرســان خانــم مهدیــس دانشــمند بــرج قلعــه بــه شــماره ملــی
 2110491566بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای
صابــر کــرد مصطفــی پــور بــه شــماره ملــی  2121606300بــه ســمت بــازرس
اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
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