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سلطانی مدیر عامل گروه صنعتی و پژوهشی زر:

کلنگزنی پروژه اتصال پل چهارم بشار به منطقه سروک

اجماع صادر کنندگان شاه کلید رشد ماست

پروژه اتصال پل چهارم بشار به منطقه «سروک» کلنگ زنی شد.
شهردار یاسوج عصر یکشنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت۵۸ :
میلیارد ریال برای تحقق اتصال پل چهارم بشار به منطقه «سروک» پیش
بینی شده است.
نستهن مقدم افزود :پل چهارم بشار با هدف سهولت در تردد ،بهبود
شرایط پدافندی و توسعه ترافیک شهری کلنگ زنی شد و در سال  ۹۶نیز
اعتبار مناسبی نسبت به گذشته داشت.
مقدم با اشاره به فعالیت سه شیفته بر روی پل چهارم بشار ،اظهار کرد:
پروژه اتصال این پل به منطقه «سروک»  ۱۵۰۰متر طول دارد.
مقدم با تاکید بر ضرورت تحقق توسعه ترافیک شهری یاسوج ،عنوان
داشت :همچنین پروژه  ۴۵متری شرف آباد نیز پس از سالها وقفه اجرایی
شده است.
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شهرشهربابک (نوبت اول)
سطح
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را  ،با شرايط ذيل برگزار نمايد .
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آگهي مناقصه تنظيف و جمع آوري زباله
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ب 97/23-52/نوبت دوم
سطح شهرشهربابک (نوبت اول)
«مصرف بی رویه آب ،مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است»

وزارت نيرو
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شرکت آب و فاضاب استان کرمان

آذردخت مرشدی  -شهردار شهربابک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای ابوالفضل رجبی فرزند ولی اله

خواهــان حســین بیگمحمــدی شــکایتی علیــه آقــای ابوالفضــل رجبــی مبنــی بــر کالهبــرداری مطــرح کــه بــه
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  970797 – 9609982404200583شــعبه  105دادگاه کیفری
دو شهرســتان زنجــان ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  1397/09/18ســاعت  09:00تعییــن کــه حســب دســتور
دادگاه مراتــب یــک نوبــت یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس
ازتاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود  ،در وقــت مقــرر فــوق جهت
رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد .

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان زنجان  -جم
زنجان – بزرگراه  22بهمن – مجتمع ادارات – ساختمان شماره  1دادگستری کل
استان زنجان

9270

آگهی مربوط به تجدیدنظر

تجدیدنظرخــواه زعفــر رســولی تجدیدنظرخوانــدگان مرتضــی قرائــی – عزیــز میرزاخانــی – فاطمــه جــودی –
موقوفــه ســرای ســنگی بــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان زنجــان – ابوالحســن رضایــی – جعفــر
رســولی – ســیده عالیــه رضایــی – ســید عبدالــه نعمتــی – معصومــه کرمــی – صغــری جــودی – ســیده لعیــا
رضایــی – ســید ابوتــراب میرمحمدرضایــی – ســید اســمعیل نعمتــی – مهــدی قرائــی – نرگــس قرائــی –
حســین جــودی – ابراهیــم قرائــی – ســیده فاطمــه صفاریــان – مرتضــی قرائــی – ســید محســن نعمتــی – ســید
محســن میرمحمدرضایــی – عبدالــه جــودی – محمدحســین کرمــی – محمدرضــا کرمــی – مســلم جــودی
– محمدتقــی کرمــی – موســی اســدی – اقــدس جــودی – عبدالــه صالحــی – محمدحســن کرمــی – اداره
اوقــاف و امــور خیریــه – جعفــر رســولی و ســید ابوالحســن میرمحمدرضایــی -دادخواســت تجدیدنظرخواهــی
بــه طرفیــت تجدیدنظرخوانــده مرتضــی قرائــی – عزیــز میرزاخانــی – فاطمــه جــودی – موقوفــه ســرای ســنگی
بــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان زنجــان – ابوالحســن رضایــی – جعفــر رســولی – ســیده
عالیــه رضایــی – ســید عبدالــه نعمتــی – معصومــه کرمــی – صغــری جــودی – ســیده لعیــا رضایــی – ســید
ابوتــراب میرمحمدرضایــی – ســید اســمعیل نعمتــی – مهــدی قرائــی – نرگــس قرائــی – حســین جــودی
– ابراهیــم قرائــی – ســیده فاطمــه صفاریــان – مرتضــی قرائــی – ســید محســن نعمتــی – ســید محســن
میرمحمدرضایــی – عبدالــه جــودی – محمدحســین کرمــی – محمدرضــا کرمــی – مســلم جــودی – محمدتقــی
کرمــی – موســی اســدی – اقــدس جــودی – عبدالــه صالحــی – محمدحســن کرمــی نســبت بــه دادنامــه شــماره
 9709972400700736در پرونــده کالســه  970093 – 961191شــعبه تقدیــم کــه طبــق موضــوع مــاده 73
و  346قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن تجدیدنظرخوانــدگان مرتضــی قرائــی –
عزیــز میرزاخانــی – فاطمــه جــودی – موقوفــه ســرای ســنگی بــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
زنجــان – ابوالحســن رضایــی – جعفــر رســولی – ســیده عالیــه رضایــی – ســید عبدالــه نعمتــی – معصومــه
کرمــی – صغــری جــودی – ســیده لعیــا رضایــی – ســید ابوتــراب میرمحمدرضایــی – ســید اســمعیل نعمتــی
– مهــدی قرائــی – نرگــس قرائــی – حســین جــودی – ابراهیــم قرائــی – ســیده فاطمــه صفاریــان – مرتضــی
قرائــی – ســید محســن نعمتــی – ســید محســن میرمحمدرضایــی – عبدالــه جــودی – محمدحســین کرمــی –
محمدرضــا کرمــی – مســلم جــودی – محمدتقــی کرمــی – موســی اســدی – اقــدس جــودی – عبدالــه صالحــی
– محمدحســن کرمــی مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا
تجدیدنظــر خوانــده ظــرف ده روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعالم 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 انقضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت بــه ارســال پرونــده
بــه دادگاه تجدیدنظــر اقــدام خواهــد شــد .

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  7دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان زنجان – طریقی
زنجان – بزرگراه  2بهمن – مجتمع ادارات – ساختمان شماره  1دادگستری کل
9271
استان زنجان

آگهی اخطار ارزیابی
شرکت تعاونی خرما خوشه تاب اهواز

رحیم نیسی فرزند عبدالخضر بشناسنامه  4928دشت آزادگان متولد  1342کد ملی 1988816858
زهــرا نیســی فرزنــد عبدالخضــر بشناســنامه  301دشــت آزادگان متولــد  1359کد ملــی  1989437321ســاکنین
اهــواز کمپلــو خیابــان کســایی بیــن هاللــی و فرهانی پــالک 337
در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه فــوق لــه بانــک صنعــت و معــدن علیــه شــرکت تعاونــی خرمــا خوشــه
تــاب اهــواز و رحیــم و زهــرا نیســی طبــق گــزارش مــورخ  96/6/20کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح
تصویــر پیوســت ،پــالک ثبتــی  -1فرعــی  1489:فرعــی  :از پــالک اصلــی  68اصلــی در بخــش :بخــش  9اهــواز
ناحیــه  :ناحیــه یــک اهــواز واقــع در :اهــواز مــورد وثیقــه ســند رهنــی شــماره  244601تنظیمــی بــه مبلــغ
 7/000/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده مراتــب بــه علــت عــدم شناســایی شــما در نشــانی از طریــق نشــر در
جرایــد ابــالغ مــی شــود .شــماره م/الــف 5/1889

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760317180001443هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک اداره ســه اهــواز تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســعید انصــوری ســواری فرزنــد کریــم بشــماره شناســنامه  8541صــادره از دشــت
آزادگان در یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  225/33متــر مربــع پــالک فرعــی از  1559باقیمانــده واقــع در
کــوی علــوی خیابــان مرغــداری بیــن ســروش و فراهانــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبــاس غافلــی مالک
قســمتی از ســهام  9741اراضــی کــوی باغــات شــاه ســابق محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را به
مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.
(تاریخ انتشار نوبت دوم)97/08 /30 :
(تاریخ انتشار نوبت اول )97/08/15:
شماره م/الف5/1915 :

رئیس ثبت اسناد و امالک – بهنام قادریان
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مهدی کریمی
فرزند شهریار

خواهــان زهــرا غیــره کــش دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای مهــدی کریمــی فرزنــد شــهریار بــه
خواســته مطالبــه مهریــه –اثبــات زوجیــت مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کالســه
9709987728200334شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان جــم ثبــت ووقــت رســیدگی مــورخ
1397/09/17ســاعت 10/00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده ودرخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت دریکــی ازجرایــد
کثیراالنتشــارآگهی مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس ازتاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــردادگاه مراجعــه
وضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت ودروقــت مقررفــوق جهــت
رســیدگی دردادگاه حاضرگــردد م الــف399

متصدی اموردفتری دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جم
مهساتیموری اوغاز
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسنادرهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9600138لــه بانــک ملــت خورمــوج علیــه متعهــد (وام گیرنــده وراهن)زلیخــا
بهرامــی نــام پدر:حســین تاریــخ تولد1329/09/19:شــماره ملــی 3549352670:شــماره شناســنامه 587کــه بــه
موجــب مســتندات صــدور اجرائیه ســندرهنی و شــرطی شــماره ســند 62915تاریــخ ســند 1393/10/08تنظیمی
دفتراســناد رســمی شــماره 19خورمــوج تشــکیل گردیــده پــالک بــه شــرح ذیــل ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک
715هفتصــد وپانــزده فرعــی از 2247دوهزارودویســت وچهــل وهفــت اصلــی دربخــش 5خورموج واقــع درخورموج
–فــاز 1شــهرک بســیجیان –خیابــان فنــی حرفــه ای بــه مســاحت 250دویســت وپنجــاه مترمربــع بــه مالکیــت
خانــم زلیخــا بهرامــی نــام پــدر حســین تاریــخ تولــد 1329/9/19شــماره ملــی 3549352670شــماره شناســنامه
587کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 2/300/000/000دومیلیــارد وســیصد میلیــون ریــال ارزیابــی
شــده بامشــخصات شــماالبطول 10ده متــر بــه خیابــان 25متــری شــرقا بطــول 25بیســت وپنــج متــر بــه شــماره
2247/716هفتصدوشــانزده فرعــی ازدوهــزار ودویســت وچهــل وهفــت اصلــی جنوبــا بطــول 10ده متــر بــه کوچه
ده متــری غربــا بطــول 25بیســت وپنــج متــر بــه پــالک 2247/714هفتصدوچهــارده فرعــی از دوهزارودویســت
وچهــل وهفــت اصلــی –حقــوق ارتفاقــی نــدارد درمزایــده قرارمیگیــرد ومزایــده ازســاعت 9صبــح الــی 12ظهــر
روزیکشــنبه مــورخ 1397/09/11درمحــل اداره ثبــت اســنادوامالک دشــتی شــروع وبــه پایــان خواهدرســید ضمنا
قیمــت پایــه ازمبلــغ 2/300/000/000دومیلیــارد وســیصد میلیــون ریــال بــرای پــالک 715هفتصــدو پانــزده
فرعــی از 2247دوهــزار ودویســت وچهــل وهفــت اصلــی آغــاز وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقدافروختــه مــی
شــود الزم بــه ذکراســت چنانچــه بیشــتر ازقیمــت فــوق خریــداری گــردد حــق مزایــده ونیم عشــر اضافــه برقیمت
وهمچنیــن پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گازاعــم ازحــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف
درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهاباشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتــی وعوارض شــهرداری وغیــره تاتاریــخ مزایده
اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یانشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمازاد
وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهدشــد ونیــم عشــر وحــق
مزایــده نقداوصــول میگــردد ضمنــا چنانچــه روزمزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی
درهمــان ســاعت ومــکان مقرربرگــزار خواهدشــد م الف338
تاریخ مزایده1397/09/11:
تاریخ انتشار1397/08/15:

مسئول اجرای اسنادرسمی خورموج علی زنگنه نژاد

9278

به گزارش خبرنگار ابتکار؛ سلطانی در مراسم تقدیر از صادر کنندگان
نمونه کشور در صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت:بنده به عنوان سرباز
کوچک بخش صنعت این کشور دست تمام صادر کنندگان را می بوسم که
دراین شرایط سنگ تمام گذاشتند .ما نیاز به وزارت صادرات داریم تا امضای
وزیر مربوطه راهگشای صادرکننده باشد چون دراین شرایط ویژه وخاص با
سختی زیادی سرپاهستیم و کار می کنیم با وجود افرادی که در نظام نفوذ

نوبت دوم

مسئول اجرای اسناد رسمی خورموج علی زنگنه نژاد

9279

مفقودي

برگــه ســبز و برگــه کمپانــي موتــور ســیکلت بنلــي  250ســي ســي رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور:
 0249N23210284و شــماره شاســي 249E9501067***N23 :و شــماره پــالک 35638 :ایــران  133مفقــود
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

قم

9268

(آب یعني زندگي)
فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي (نوبت سوم)

فراخ

شــركت آب و فاضــاب روســتايی اســتان هرمــزگان در نظــر دارد مناقصــه مشــروحه ذيــل را از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكي
دولــت برگــزار نمايــد .كليــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دريافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پيشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــايی
پاكتهــا از طريــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســتاد)به آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد و الزم ش کرت آب و افضالب روستایی استان رهمزگان
اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضويــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســايت مذكــور و دريافــت گواهــی امضــای الكترونيكــی را جهــت شــركت در
مناقصــه محقــق ســازند.
 -1موضوع مناقصه  :واگذاری عمليات راهبری .بهره برداری  .نگهداری و تعميرات شبكه ها و تأسيسات آبرسانی روستاهای شهرستان جاسک
 -2مبلغ برآورد اوليه كارفرما  6/853/044/096 :ريال
 -3مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 342/652/205 :ريال
 -4نوع تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4آئين نامه تضمين معامات دولتی سال 94بشرح مندرج در اسناد مناقصه
 -5قيمــت اســناد مناقصــه و شــماره حســاب  :واريــز مبلــغ 500/000ريــال بــه حســاب ســپهر شــماره  2195215491005بانــک صــادرات شــعبه ســه راه
آزادگان بندرعبــاس بابــت فــروش اوراق مناقصــه از طريــق ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســتاد)
 -6مهلت زمان دريافت اسناد مناقصه از سامانه  :از  1397/8/14لغايت  1397/8/23ساعت 19:00
 -7مهلت زمان ارائه پيشنهاد :تا ساعت 19/00مورخ 1397/9/3
 -8تاريخ بازگشائي پيشنهادات:در ساعت  9صبح مورخ 1397/9/5
 -9محل بازگشائي پيشنهادات :سالن كنفرانس شركت آب وفاضاب روستائي استان هرمزگان
 -10رشــته و پايــه مــورد نيــاز :دارا بــودن حداقــل رتبــه  5در رشــته آب يــا تاسيســات و تجهيــزات يــا تعييــن صاحيــت دارای تاريــخ معتبــر مرتبــط بــا
موضــوع مناقصــه از اداره تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــی از ســوی مناقصــه گــران الزامــی مــی باشــد.
پيشــنهاد دهنــدگان موظــف مــی باشــند اســناد مناقصــه را از طريــق ســامانه ســتاد بــه آدرس  www.setadiran.irدريافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات
اســناد مناقصــه مــدارک الزم را شــامل پــاكات الــف  ،ب و ج تهيــه و بــه صــورت فايلهــای  PDFدر ســامانه فــوق درج نماينــد .
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دريافــت اطاعــات بيشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاكــت الــف :آدرس :بندرعبــاس -بلــوار
امــام حســين (ع) جنــب اداره اســتاندارد  -شــركت آب وفاضــاب روســتائي اســتان هرمــزگان .واحــد دبيرخانــه -تلفــن 076-33338002-3
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مركز تماس تهران 021-41934
شناسه آگهی282745 :
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/14 :
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/8/15 :
9195

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760319006001103هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقای/خانــم محمدمهــدی جمشــیدی گوهــری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  15صــادره از ماهــان در
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  600مترمربــع پــالک  45فرعــی از  24اصلــی مفــروز و مجزی شــده از پــالک  24اصلی
واقــع در بخــش  6کرمــان واقــع در حســین آبــاد اخالقــی خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت
اکبرمشــرفی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/8/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/9/1 :

سید رضا انصاری  -رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان

9260

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760319006001026هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی آقای/خانــم محمدرضــا جمشــیدی گوهــری فرزنــد احمد بشــماره شناســنامه  218صــادره از ماهــان در یک
بــاب خانــه بــه مســاحت  880مترمربــع پــالک  44فرعــی از  24اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  24اصلــی
واقــع در بخــش  6کرمــان حســین آبــاد اخالقــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای /خانــم محــل مالکیــت شــکرا...
جمشــیدی گوهــری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/8/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/9/1 :

سید رضا انصاری  -رئیس ثبت اسناد و امالک ماهان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسنادرهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه 9400048لــه بانــک ملــت خورمــوج علیــه متعهــد (وام گیرنده)عیســی
حســینی نــام پــدر غالمرضــا شــماره ملــی 3549927355شــماره شناســنامه 5753ومتعهــد (راهن)رقیــه
مخــدان زاده دشــتی نــام پــدر احمــد شــماره ملــی  3540004858شــماره شناســنامه 3540004858کــه بــه
موجــب مســتندات صدوراجرائیــه ســندرهنی وشــرطی شــماره ســند 55522تاریــخ ســند 1392/04/19تنظیمــی
دفتراســناد رســمی شــماره 19خورمــوج تشــکیل گردیــده پــالک بــه شــرح ذیــل -1ششــدانگ یکباب خانــه پالک
401/58پنجــاه وهشــت فرعــی ازچهارصــدو یــک اصلــی دربخــش 5خورمــوج واقــع درخورمــوج خیابــان طالقانــی
کوچــه بعــداز چهــارراه خســروپور اولیــن تقاطــع ســمت چــپ بــه مســاحت 219/42دویســت ونــوزده متروچهــل
ودو ســانتیمتر بــه مالکیــت خانــم رقیــه مخــدان زاده دشــتی نــام پــدر احمد شــماره ملــی 3540004858شــماره
شناســنامه 3540004858کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ 870/000/000هشــتصدوهفتادمیلیون
ریــال ارزیابــی شــده بامشــخصات شــماال درســه قســمت بــه طورشکســته دوم غربــی اســت بــه طــول هــای
10/55ده متــر وپنجــاه وپنــج ســانتیمترپی و71هفتادویــک ســانتیمترو11/96یازده متــر ونودوشــش ســانتیمتر
دیــوار اســت بــه پــالک 401/348ســیصدوچهل وهشــت فرعــی ازچهارصدویــک اصلــی شــرقا بــه طــول 9/45نــه
متــر وچهــل وپنــج ســانتیمتر دیواراســت بــه پــالک 401/153یکصدوپنجــاه وســه فرعــی از چهارصــدو یــک
اصلــی جنوبــا بــه طــول 22/50بیســت ودومتــر وپنجــاه ســانتیمتر بــه دیــوار پــالک 401/66شــصت وشــش
فرعــی ازچهــار صدویــک اصلــی غربــا بــه طــول 10/06ده متــر وشــش ســانتیمتر دیــوار ودرب اســت بــه
کوچــه حقــوق ارتفاقــی ندارددرمزایــده قرارمیگیــرد ومزایــده ازســاعت 9صبــح الــی 12ظهــر روزیکشــنبه مــورخ
1397/09/11درمحــل اداره ثبــت اســنادوامالک دشــتی شــروع وبــه پایــان خواهــد رســید ضمنــا قیمــت پایــه
ازمبلــغ 870/000/000هشــتصدوهفتادمیلیون ریــال بــرای پــالک 401/58پنجــاه وهشــت فرعــی از چهارصــدو
یــک اصلــی آغــاز وبــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکراســت چنانچــه بیشــتر
ازقیمــت فــوق خریــداری گــردد حــق مزایــده ونیــم عشــر اضافــه برقیمــت وهمچنیــن پرداخــت بدهــی هــای
مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم ازحــق انشــعاب ویاحــق اشــتراک ومصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای
آنهــا باشــد ونیزبدهــی هــای مالیاتــی وعــوارض شــهرداری وغیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم ازاینکــه رقــم قطعــی آن
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ونیزدرصــورت وجودمــازاد وجــوه پرداختــی بابــت
هزینــه هــای فــوق ازمحــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهدشــد ونیــم عشــر وحــق مزایــده نقــدا وصــول
میگــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گرددمزایــده روزاداری بعدازتعطیلــی درهمان ســاعت ومکان
مقرربرگزارخواهدشــد م الــف 340
تاریخ مزایده1397/09/11:
تاریخ انتشار1397/08/15:

کردند وچوب الی چرخ ما میگذارند و مانع در کار وتولید و اشتغال و کیفیت
وصادرات هستند با اجماع و همدلی بتوانیم شکست بدهیم وجلوی چند تا
ترامپ بایستیم اینهمه هزینه دادیم شهید دادیم و تالش کردیم امروز روزی
نیست که شخصی وجزیره ای عمل کنیم .
الزم بذکراست در پایان مراسم از گروه صنعتی و پژوهشی زر بعنوان
صادرکننده نمونه صندوق ضمانت صادرات تجلیل بعمل آمد.

برابــر رای شــماره  139760319006001020هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای/خانــم احمــد جمشــیدی گوهــری فرزنــد شــکرا ...بشــماره شناســنامه 97
صــادره از ماهــان در یــک بــاب خانــه قدیمــی بــه مســاحت  895مترمربــع پــالک  43فرعــی از  24اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  24اصلــی واقــع در بخــش  6کرمــان حســین آبــاد اخالقــی خریــداری از مالــک
رســمی آقــای /خانــم محــل مالکیــت شــکرا ...جمشــیدی گوهــری محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
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 تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/8/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/9/1 :
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ابتکار

اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان قــم  -فــرم شــماره (3ابــالغ رای کمیتــه بــدوی اســتانی) احترامــا اصــل فــرم شــماره
یــک مربــوط بــه آقــاي حســن رضایــي در جلســه مــورخ  1397/06/20کمیتــه بــدوي مشــاغل ســخت و زیــان آور اســتان
قــم مطــرح و از مجمــوع ( 6شــش) شــغل مطــرح شــده ( 3ســه) شــغل مــورد تاییــد و ( 3ســه) شــغل مــورد تاییــد قــرار
نگرفتــه اســت جهــت اقدامــات بعــدي بــه پیوســت ارســال میگــردد مشــاغل تاییــد شــده (ب)  :قالــب ریــز (شــرکت
تعاونــي  -)28کارگــر فنــي (شــرکت مهندســي ایــران جورانــگ) -کارگــري (ســنگبري کســري عیوضــي پــور) .مشــاغل
تاییــد نشــده  :نگهبــان  ،1نگهبــان شــب  ،نگهبــان (شــرکت رخ بــام) .رونوشــت  :معاونــت محتــرم دانشــگاه علوم پزشــکي
ومدیریــت درمــان اســتان جهــت اســتحضار و اقــدام مقتضــي برابــر مــاده  3آییــن نامــه .شــرکت /کارگاه :تعاونــي ، 28
مهندســي ایــران جورانــگ و ســنگبري کســري عیوضــي پــور جهــت اطــالع و اقــدام مقتضــي .آقــاي حســن رضایــي بــه
درخواســت  1397/02/26جهــت اطــالع - .ایــن رای بــه اســتنادتبصره  5مــاده  8آئیــن نامــه اجرایــی مشــاغل ســخت و
زیــان آور ظــرف  15روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در کمیتــه تجدیدنظــر مشــاغل ســخت و زیــان آور مــی باشــد و در
صــورت عــدم اعتــراض هــر یــک از طرفیــن و قطعــی و الزم االجــرا شــدن رای مزبــور بــه اســتناد تبصــره  2مــاده  16قانون
تشــکیالت و آئیــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ظــرف  3مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای اشــخاص داخــل کشــور و ظــرف
 6مــاه از تاریــخ ابــالغ بــرای افــراد مقیــم خــارج از کشــور قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عدالــت اداری خواهــد بــود.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمیآگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760319006001017هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای/خانــم علــی جمشــیدی گوهــری فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه
 6070008197صــادره از مرکــزی در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  565مترمربــع پــالک  42فرعــی از 24
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  24اصلــی واقــع در بخــش  6کرمــان واقــع در محــی آبــاد حســین آبــاد
اخالقــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای /خانــم محــل مالکیــت شــکرا ...جمشــیدی گوهــری محــرز گردیــده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/9/1 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/8/15 :
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم له/محکوملهــم -1نام:محمــد علــی نــام خانوادگی:فارســی نــژاد نــام پدر:عبــاس نشانی:اســتان
کرمــان –شهرســتان شهربابک-شــهر شــهربابک-بلوار مــدرس –ک-17طبقــه فوقانــی –منــزل حــاج علی طهماســبی
مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم -1نام:اکبــر نــام خانوادگی:احمــدی نــام پدر:بیــگ لــر نشــانی:کرمان-
شــهربابک خورســند خیابــان معــراج کوچــه -2 - 4نام:زهــرا نــام خانوادگی:ســرحدی نام پدر:ســروش نشــانی:مجهول
المــکان مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام محکــوم له/محکــوم لهــم محکــوم بــه :بســمه تعالــی بموجب درخواســت
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه 9709973863100533محــوم علیــه محکــوم اســت
بــه تنظیــم ســند یکدســتگاه پــژو  206بــه شــماره پــالک 697د66ایــران 93بانضمــام کلیــه خســارات و هزینــه
دادرســی متصــدی امــور دفتــری شــورای حــل اختــالف شــماره  1حــوزه قضایــی شهرســتان شــهربابک –مرضیــه
پورعلیرضــا انــاره نــوه محــل امضــاء قاضــی شــورای حــل اختــالف –عبــاس احمــدی نــژاد محکــوم علیــه مکلــف
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه-1 :ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گذارد(مــاده  34قانــون اجــرای احــکام
مدنی)-2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهد-3مالــی معرفــی کنــد کــه اجرا حکــم و اســتیفا محکوم بــه از آن
میســر باشــد.چنانچه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خود را شــامل
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالث
و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه درخواســت محکــوم لــه بازداشــت مــی
شــود(مواد 8و  3قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی -4)1394خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت
امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را در پــی دارد(مــاده  34قانــون اجــرای احکام
مدنــی و مــاده  20ق.م.او مــاده  16قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی -5)1394انتقــال مــال بــه دیگــری بــه
هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم به یــا هــر دو مجــازات مــی شــود(.ماده 21
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی -6)1394چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه
خواهــد بود(تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی)1394م-الــف767
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آگهی حصر وراثت

خانــم صغــری فردوســی فرزنــد براتعلــی بــه شــماره شناســنامه  0دادخواســتی مبنــی بــر صدورگواهــی
حصروراثــت تســلیم ایــن شــوارنموده کــه بــه کالســه  970545ش در شــورای حــل واختــالف شــعبه
اول گرمــی ثبــت گردیــده واعــالم مــی دارد کــه مرحــوم براتعلــی فردوســی بــه شــماره شناســنامه 2814
در تاریــخ 26مهرمــاه 1397فــوت نمــوده وگواهــی فــوت نامبــرده توســط اداره ثبــت احــوال مغــان صــادر
گریــدده اســت ووارث حیــن الفــوت عبارتنــد از -1::الیــاس فردوســی اوماســالن علیــا نــام پــدر مینــا خــان
شــماره شناســنامه 7کــد ملــی 1621484491متولــد  1313نســبت پدرمتوفی-2صغــری فردوســی نــام
پــدر براتعلــی شــماره شناســنامه 0کــد ملــی 10040694متولــد  1368نســبت دخترمتوفــی -3فاطمــه
فردوســی نــام پــدر براتعلــی شــماره شناســنامه 0کــد ملــی 1610351835متولــد  1374نســبت
دخترمتوفــی -4ســولماز فردوســی نــام پــدر براتعلــی شــماره شناســنامه 0کــد ملــی 1610191927متولــد
 1370نســبت دخترمتوفــی -5مریــم فردوســی نــام پــدر براتعلــی شــماره شناســنامه 2662کــد ملــی
1621810119متولــد  1368نســبت دخترمتوفــی -6ماهــده هاشــم زاده نــام پدرنــوروز شــماره شناســنامه
517کــد ملــی 1620199718متولــد  1346نســبت همســرمتوفی بــه غیــر از نامیــردگان متوفــی ورثــه ای
نــدارد علیهــذا مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود کــه یــک مــاه
پــس از انتشــار آگهــی حصروراثــت صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد گردیــد.م الــف590 :
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1387بــه شــماره انتظامــی  515ط  22ایــران  22بــه
شــماره موتــور  12487053356و شــماره شاســی  NAAN01CA78E715080متعلــق بــه شــهرداری منجیــل
9231
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی مــدل بــه رنــگ مشــکی
 1387بــه شــماره انتظامــی  136ق  42ایــران  46و شــماره موتور  2329401به شــماره شاســی S1412287712558
9243
متعلــق بــه عاطفــه نیــک نظــر مرخالــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

