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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  139760318008001584هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیده ســتاره حســینی ســیاهکلرودی فرزنــد میرنظــام الدیــن بشــماره شناســنامه 28
صــادره از رودســر در ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  319مترمربع
بــه شــماره پــالک  561فرعــی از  70اصلــی قطعــه تفکیکــی از  70اصلی واقــع در دریاوارســر در بخــش  29گیالن
خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک (بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی) محــرز گردیده 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 آگهی به
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 .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 542 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/7 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6370

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  139760318008001634هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی خانــم پرویــن جهــان فرزند حســن بشــماره شناســنامه  9727صادره از رودســر در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه بــه مســاحت  530/30مترمربــع بــه شــماره پــالک  824فرعــی از
 82اصلــی مجــزی شــده از پــالک  4فرعــی از  82اصلــی واقــع در گیشــاکجان در بخــش  29گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی محمــد حســین قربانعلــی پــور 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 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
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 559 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/21 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/6/7 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

6387

اخطاریه دفتر خانه

نــام و نــام خانوادگــی مخاطــب  :خانــم فاطمــه وجدانــی  -شــغل  :خانــه دار – نشــانی :مجهــول المــکان طبــق
دادنامــه مــی باشــد  -موضــوع  :خانــم فاطمــه وجدانــی همســر شــما ســهیل پــاک انــدام تقاضــای اجــرای دادنامه
 1805کالســه بایگانــی  960965شــعبه  262دادگاه خانــواده را نمــوده انــد متقضــی اســت ظــرف مــدت یــک
هفتــه بــه ایــن دفتــر خانــه مراجعــه یــا تمــاس حاصــل نماییــد تــا دفتر خانــه اوال نســبت بــه صلــح و آشــتی اقدام
نمایــد در غیــر اینصــورت بــا اطمینــان از شــرایط صحــت طــالق  ،بنــا بــه درخواســت طــرف شــما حکــم صــادره
وفــق نظــر دادگاه غیابــا اجــرا خواهــد شــد.آدرس دفتــر خانــه :تهران-میــدان ونــک –کوچــه شــهید صانعــی –پالک
 – 33طبقــه همکــف واحــد 4

سر دفترطالق  161تهران – محمد متین

6753

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم بیژن امیدی کالهدوز محله
فرزند غالم

خواهــان بانــک ملــی دادخواســتی بــه طرفیــت بیــژن امیــدی کالهدوزمحلــه بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709981335100154شــماره کالســه  970205شــعبه 13
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت ( 16حقوقــی ســابق) ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/9/3ســاعت
 11تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 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 مالحظــه پاســخ
اســتعالم و رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مدیر شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت

6871

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم ابراهیم محمدعلی زاده
واقعه دشتی فرزند محمد

خواهــان بانــک ملــی دادخواســتی بــه طرفیــت ابراهیــم محمــد علــی زاده بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709981335100152شــماره بایگانــی  970203شــعبه 13
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت ( 16حقوقــی ســابق) ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/8/28ســاعت
 9تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 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 مالحظــه پاســخ
اســتعالم و رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مدیر شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت

مفقودی

آگهی

6872

کارت دانشــجویی حیــدر شــه بخــش رشــته علــوم تربیتــی دانشــگاه پیــام نــور زاهــدان بــه شــماره دانشــجویی
6935
 909780256مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم شهرام درویشی فرزند
عمران

خواهــان بانــک ملــی دادخواســتی بــه طرفیــت شــهرام درویــش بــه خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه
ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9709981335100152شــماره بایگانــی  970203شــعبه  13دادگاه عمومی
حقوقــی شهرســتان رشــت ( 16حقوقــی ســابق) ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/8/28ســاعت  9تعییــن کــه
حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت مالحظــه پاســخ اســتعالم و رســیدگی در
دادگاه حاضــر گــردد.

مدیر شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت

6873

حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت معصومــه ریکــی خــواه فرزنــد احمــد دارای شــماره ملــی  3611573779صــادره
زاهــدان بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  970307از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان امــان اهلل حســین زهــی فرزنــده شــنبه (فاقــد شناســنامه)
در تاریــخ  1396/06/21در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن منحصــر اســت
بــه -1 :متقاضــی بــا مشــخصات فــوق (همســر متوفــی) -2نــور بــی بــی توتازهــی فرزنــد عبدالرحمــن –فاقــد
شناســنامه(مادرمتوفی) اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 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 یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .

حمیدرضا بندانی-قاضی شورای حل اختالف شماره  2زاهدان

6936

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خواندگان  -1حکمعلی
جعفرزاده  -2سیدمحمود جودی نوش آبادی  -3خدیجه حسینی  -4بتول
پورمحمدباقری

خواهــان محمدنقــی محمــدی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده گان  -1حکمعلــی جعفــرزاده  -2ســیدمحمود
جــودی نــوش آبــادی  -3خدیجــه حســینی  -4بتــول پورمحمدباقــری بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند و
خســارت دادرســی مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9709982640900460
شــعبه  9دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شــهریار ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/10/26ســاعت 10
تعییــن حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون ائیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن خوانــدگان  -1حکمعلــی جعفــرزاده  -2ســیدمحمود جــودی نــوش آبــادی  -3خدیجــه حســینی  -4بتــول
پورمحمدباقــری و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد
تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 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.م/الــف2056 :

منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار6915

رونوشت آگهی حصروراثت

امیرمســعود ســقائی دارای شناســنامه شــماره  5989بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 970788/7
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فــرج الــه
ســقائی بشناســنامه شــماره  198در تاریــخ  96/9/13اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :امیرمســعود ســقائی متولــد  1365/6/1ش ش 5989
فرزنــد فــرج الــه پســر متوفــی  -2نجمــه ســقائی متولــد  1359/10/15ش ش  718فرزنــد فــرج الــه
دختــر متوفــی  -3معصومــه ســقائی متولــد  1347/3/26ش ش  927فرزنــد فــرج الــه دختــر متوفــی
 -4فاطمــه ســقائی متولــد  1352/4/10ش ش  4167فرزنــد فــرج الــه دختــر متوفــی  -5علیرضــا ســقائی
متولــد  1345/2/1ش ش  311فرزنــد فــرج الــه پســر متوفــی  -6منصــوره ســقائی متولــد 1349/9/4
ش ش  10529فرزنــد فــرج الــه دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
را دریــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد اوباشــد
ازتاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
م/الــف /97/14218 :ف

6916

رئیس شعبه  7شورای حل اختالف کرج

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به

آگهی تحدید حدود اختصاصی

در اجــرای مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
ششــدانگ یــک قطعــه مفــروز از پــالک فرعــی  3ســنگ اصلــی  52واقــع در قریــه بیتــم بخــش  26گیــالن بعنوان
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه طــی رأی شــماره  139660318022007858مــورخ
 1396/11/3بنــام پردیســا معجــری کســمائی فرزنــد حســین بــه مســاحت  754/4مترمربــع از کمیســیون مــاده
مذکــور رأی صــادر و پــالک فرعــی  42مجــزی شــده بــرای آن تعییــن شــده چــون اصــل ملــک تحدیــد حــدود
نشــده در اجــرای تصمیــم هیئــت مذکــور تعییــن حــدود پــالک اخیرالذکــر ســاعت  11صبــح مــورخ 1397/7/11
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و مراتــب جهــت اطــالع مالکیــن 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 امــالک ماســال تســلیم و رســید اخــذ نمایند
ضمنـاً طبــق مــاده  86اصالحــی قانــون ثبــت اعتــراض بایــد کتبــی و مســتقیماً بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجع ثبتــی دادخواســت بــه مرجــع ذیصالح
قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی طــرح دعــوا را بــه ایــن اداره اعــالم نمایــد در غیــر 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 انتشار97/6/21 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی
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دادنامه

پرونــده کالســه  9509985279200950شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف لشــت نشــا تصمیــم نهایــی شــماره
 – 9709975279200429خواهــان :گداعلــی رضائــی نــورودی فرزنــد پیلــه – خوانــده :رضــا ممتحــن فخرایــی –
خواســته :مطالبــه وجــه بابــت  ...بــه تاریــخ فــوق شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف لشــت نشــا بــه تصــدی امضــا
کننــده زیــر تشــکیل اســت بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم بــا اســتعانت از خداونــد متعال
بــه شــرح زیــر اصــدار رای مــی گــردد.
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت گداعلــی رضایــی نــورودی بــه طرفیــت رضــا ممتحــن فخرایــی بــه خواســته مطالبــه وجه
بــه مبلــغ  20/000/000ریــال بــه انضمــام خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه اوراق پرونــده
اوال وجــود الشــه چــک بــه شــماره  18/258614مــورخ  95/3/20عهــده بانــک ســپه و گواهینامــه عــدم پرداخــت
در یــد خواهــان ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده دارد ثانیــا خوانــده دلیلــی جهــت برائــت ذمــه ی خویــش ارایــه
ننمــوده اســت لهــذا ایــن مرجــع بــا اســتصحاب بقــای ایــن دعــوی خواهــان را محمــول بر صحــت دانســته و حکم
بــر محکومیــت بــه پرداخــت مبلــغ  20/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی وفــق تعرفــه و
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک الــی یــوم االجــرا بــه اســتناد مــواد -515 – 522 -198
 519آییــن دادرســی مدنــی و مــاده  2قانــون صــدور چــک و مــاده  307 -310قانــون تجــارت صــادر و اعــالم مــی
گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف  20روز قابــل واخواهــی در ایــن مرجــع و ســپس ظــرف  20روز قابــل تجدیــد
نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی لشــت نشــاء مــی باشــد.

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف لشت نشا
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ابالغیه

درپرونــده کالســه ی  9709985269200067شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف شــهر رودبــار علــی محمدپــور
هرزنــدی فرزنــد حســین بــه طرفیــت رضــا رســتمی فرزنــد امیــر بخواســته مطالبــه وجــه چــک طــرح دعــوی
نمــوده و بــرای روز یکشــنبه  97/7/29ســاعت  14/30تعییــن وقــت دادرســی شــده اســت بــا توجــه بــه مجهــول
المــکان بــودن خوانــده بنــا بــه تقاضــای خواهــان و تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک
نوبــت در جرایــد کثیراالنتشــار منتشــر تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت
و ضمائــم و نیــز اعــالم نشــانی در دفتــر شــورا حاضــر و در وقــت رســیدگی تعییــن شــده در جلســه دادرســی
حضــور یابد.م/الــف3360 :

مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان رودبار
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رونوشت آگهی

آزیتــا قاســمی دادخواســتی بــه شــماره  9709985260100451بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحوم
حشــمت قاســمی خانقاهبــر بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .علــی قاســمی ش ش  7پســر متوفــی -2
طهمــورث قاســمی ش ش  504پســر متوفــی  -3قیصــر قاســمی ش ش  14دختــر متوفــی  -4پــری قاســمی ش
ش  624دختــر متوفــی  -5آذر قاســمی ش ش  424دختــر متوفــی -6آزیتــا قاســمی ش ش  627دختــر متوفــی
 -7اشــرفی رضائــی ندامانــی ش ش  534همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر
وصیــت نامــه ســری یــا هرگونــه نوشــته دیگــری داشــته باشــد مــی توانــد از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بمــدت یــک
مــاه بــه ایــن شــورا ارائــه دهــد و اال گواهــی حصروراثــت صــادر خواهــد شــد.م/الف3393 :

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال
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کالســه پرونــده  - 970717:وقــت رســیدگي  97/10/11 :ســاعت  10صبــح  -خواهــان  :اداره ورزش
و جوانــان شهرســتان ورامیــن بــه نشــانی ورامیــن ابتــدای خ شــهید بهشــتی  -خوانــده  :محمــد
حســین کبیــری مقــدم فرزنــد محمــود بــه نشــانی مجهــول المــکان  -خواســته  :الــزام بــه تنظیــم
ســند رســمی یــک هفتــم از یــک ســهم مشــاع از یــک دوم پنــج ســهم مشــاع از  6دانــگ پــالک
 99/1خواهــان دادخواســتي تســلیم دادگاه هــاي عمومــي نمــوده کــه جهــت رســیدگي بــه شــعبه دوم
حقوقــی دادگســتری ورامیــن ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگي تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان
بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســي
مدنــي مراتــب بــه یــک نوبــت در یکــي از جرائــد کثیراالنتشــار آگهــي مــي شــود  .تــا خوانــده از تاریــخ
نشــر آخریــن آگهــي ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگي حضــور
بهــم رســانند چنانچــه بعــدا ابالغــي بوســیله آگهــي الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت آن ده
روز مــي باشــد م/الــف1020 :

خانــم شــهربانو ابراهیمــی راویــز فرزنــد حســین دارای شناســنامه  2بشــرح دادخواســت شــماره 970405
مــورخ  97.6.6توضیــح داده شــادروان زینــب ابراهیمــی راویــز فرزنــد حســین بشناســنامه  11در تاریــخ
 1342در شهررفســنجان فــوت شــده و وراثــت منحصــر حیــن الفــوت وی عبارتنــد از-1 :شــهربانو ابراهیمــی
راویــز فرزنــد حســین ش ش  2متولــد  1339صــادره رفســنجان خواهــر متوفی-2گوهــر ابراهیمــی راویــز
فرزنــد حســین ش ش  6متولــد  1336صــادره رفســنجان خواهــر متوفــی لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه
هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزد
اشــخاصی باشــد ظــرف مــدت یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه شــورای حــل اختــالف تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد و هــر وصیــت نامــه ای جــز رســمی و ســری کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه
اعتبــار ســاقط اســت.م-الف4016

مفقودی

مفقودی

مدیر دفتر شعبه  2حقوقی دادگستری ورامین
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شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو مــدل  206تیــپ  5مــدل  1394بــه رنــگ ســفید بــه شــماره انتظامی
 232ص 77ایــران  56و شــماره موتــور  163B0214836بــه شــماره شاســی  NAAP13FE8FJ327273مفقــود و
6924
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی حصر وراثت

دفتر شورای حل اختالف شماره  6شهرستان رفسنجان
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ســند کمپانــی خــودروی وانــت پیــکان تیــپ  1600iبــه رنــگ ســفید شــیری – روغنــی مــدل  1391بــه شــماره
انتظامــی  215ص 65ایــران  46و به شــماره موتــور  114f0007626و شــماره شاســی NAAA36AA5CG285164
6923
متعلــق بــه احمــد دخــت افتخــاری فومنــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

دادنامه

پرونــده کالســه 9609983410200284شــعبه  2دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمــان تصمیــم نهایــی
شــماره  9709973410200411خواهــان :آقــای حســن گنجــه ای فرزنــد حســین بــه نشــانی کرمــان – کاظــم
آبــاد خیابــان دکتــر چمــران کوچــه  7خوانــدگان  -1:آقــای عبــاس رســتمی فرزنــد حبیــب الــه بــه نشــانی
کرمــان – بلــوار پزشــک بلــوار پارســیان منطقــه مــوج واحــد  -2 30خانــم معصومــه ارجمنــدی فرزنــد اکبــر بــه
نشــانی کرمــان بلــوار پزشــک بلــوار پارســیان منطقــع مســکونی موج واحــد  5طبقــه اول خواســته هــا  -1مطالبه
خســارت تاخیــر تادیــه  -2مطالبــه وجــه چــک  -3مطالبــه خســارت دادرســی
رای دادگاه
در خصــوص دعــوای خواهــان حســن گنجــه ای فرزنــد حســین بطرفیــت خوانــدگان  -1آقــای عبــاس رســتمی
فرزنــد حبیــب الــه  -2خانــم معصومــه ارجمنــدی فرزنــد اکبــر بخواســته مطالبــه وجــه یک فقــره چک به شــماره
 124/841555مــورخ  1396/04/01عهــده بانــک قــرض الحســنه رســالت شــعبه شــهید مصطفــی خمینــی بــه
مبلــغ 990/000/000ریــال بــه انضمــام احتســاب کلیــه هزینــه هــای دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه مســتندا
بــه فتوکپــی مصــدق از چــک و گواهینامــه عــدم پرداخــت بانــک محــال علیــه دادگاه مداقــه نســبت بــه جمیــع
اوراق و محتویــات پرونــده و نظــر بــه اینکــه اصــل چــک در یــد خواهــان باقــی و وجــود چــک در یــد دارنــده دلیــل
بــر ذیحــق بــودن وی و مشــغول بــودن ذمــه صــادر کننــده فرض اســت مگــر اینکه خــالف آن ثابــت شــود خوانده
در جلســه دادرســی حاضــر نشــده در قبــال دعــوی مطروحــه و مســتندات ابــرازی خواهــان ایــراد و تکذیبــی بعمل
نیــاورده اســت و مســتندات ابــرازی خواهــان ایــراد و تکذیبــی بعمــل نیــاورده اســت و مســتندات ابــرازی مصــون
از هــر گونــه تعرضــی باقــی مانــده اســت و خوانــده دعــوی هیچگونــه دلیــل و مــدرک موجــه و محکمــه پســندی
مبنــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده فلــذا بــا اســتصحاب بقــاء دیــن دعــوی مطروحــه
خواهــان را مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده اســت و مســتندا بــه مــواد  310و311و 313از قانــون تجــارت و نیــز
مــواد 198و515و519و 522از قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و تبصــره
الحاقــی بــه مــاده  2قانــون چــک مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام خوانــدگان را از محــل مــا تــرک
مرحــوم محمــد رســتمی فرزنــد عبــاس بــه شــماره ملــی  2980296211بــه پرداخــت مبلــغ  990/000/000ریال
بابــت اصــل خواســته و نیــز تادیــه مبلــغ  33/947/200ریــال از بابــت کلیــه هزینــه هــای دادرســی و دفتــری کــه
از جهــت طــرح دعــوی بــه خواهــان وارد گردیــده و همچنیــن حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیرتادیــه محکوم
مــی نمایــد الزم بــه ذکــر اســت کــه دایــره محتــرم اجــرای احــکام حقوقــی موظــف اســت در زمــان اجــرای حکــم
حــق الوکالــه وکیــل را بــر اســاس تعرفــه مربوطــه و خســارت تاخیرتادیــه را از تاریــخ سررســید چــک فــوق الذکــر
1396/04/01تــا زمــان پرداخــت و یــوم الوصــول بــر اســاس تغییــر شــاخص اعــالم شــده از ناحیــه بانــک مرکــزی
محاســبه نمایــد رای صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مهلــت مقــرر قانونــی ( بیســت روز) پــس از تاریــخ ابــالغ
قابــل واخواهــی و رســیدگی مجــدد در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیدنظرخواهــی در
مرجــع محتــرم تجدیدنظــر اســتان کرمــان مــی باشــد1277 – .

دادرس شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی کرمان – محمد حسن زاده
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه  /محکــوم لهــم  -1حســن شــجاعی فرزنــد علــی بنشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان
کرمــان – شــهر کرمــان – خیابــان خواجــو بیــن کوچــه  17و  19فروشــگاه تکنــو ابــزار مشــخصات محکــوم
علیــه  /محکــوم علیهــم  -1محمــد زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان
 -2فاطمــه زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان -3علــی زینلــی زاده بردســیری
فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان -4بتــول زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی
مجهــول المــکان  -5فاطمــه انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان – بلــوار قــدس کوچــه  17پــالک
 29ســمت چــپ  -6گوهــر زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -7زهــرا
زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -8عبــاس زینلــی زاده بردســیری پــور
فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -9معصومــه انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان – بلــوار
قــدس کوچــه  17پــالک  29ســمت چــپ  -10ماشــاال انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان – بلــوار
قــدس کوچــه  17پــالک  29ســمت چــپ  -11علیرضــا عســکری فرزنــد حبیــب الــه بنشــانی کرمــان – گلبــاف
– کرمــان گلبــاف – بلــوار جهــاد ک  40پ -12 14غالمرضــا انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان
– بلــوار قــدس کوچــه  17پــالک  29ســمت چــپ  -13علــی انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان –
بلــوار قــدس کوچــه  17پــالک  29ســمت چــپ 14رضــا زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی
مجهــول المــکان  -15مهــدی انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان – بلــوار قــدس کوچــه  17پــالک 29
ســمت چــپ  -16حســین زینلــی زاده بردســیری فرزنــد غالمحســین بنشــانی مجهــول المــکان  -17ســکینه
انجــم شــجاع فرزنــد حســن بنشــانی کرمــان – بلــوار قــدس کوچــه  17پــالک  29ســمت چــپ مشــخصات
نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه  /محکــوم علیــه علیرضــا عســکری فرزنــد حبیــب الــه نشــانی –
کرمــان گلبــاف – بلــوار جهــاد ک  40پ  – 14نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه محکــوم لهــم حســن شــجاعی
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  9710093870700687و شــماره دادنامــه مربوطــه
 9709973870700473محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه الــزام خوانــدگان هــر کــدام بــه میــزان ســهم االرث
از مورثشــان بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســتاد رســمی و انتقــال رســمی و انتقــال رســمی و قطعــی شــش
دانــگ پــالک  1061فرعــی از  2788اصلــی بخــش  3کرمــان در حــق خواهــان ضمنــا هزینــه حــق االجــرا بــه
عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد محکــو ٌم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه -1 :ظــرف ده روز مفــاد
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ( مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی ) -2ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــو ٌم بــه
بدهــد -3 .مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــو ٌم بــه از آن میســر باشــد  .چنانچــه خــود را قــادر
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت
همــه ی امــوال منقــول و غیــر منقــول  ،بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان
نــزد بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای
مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و
نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 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 (مــواد 8و 3قانــون نحــو 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 احــکام مدنــی و مــاده  20ق.م.ا و مــاده  16قانئــن نحــو اجــرای محکومیــت مالــی ) 1394
 -5انتقــال 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
بــه یــا هــر دو مجــازات مــی شــود  ( .مــاده  21قانــون نحــو اجــرای محکومیــت مالــی  -6 )1394چنانچــه
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــو ٌم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــو ٌم
لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــو ٌم علیــه خواهــد بــود ( .تبصــره  1مــاده  3قانــون نحــو
اجــرای محکومیــت مالــی 1281 - )1394
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نوبت دوم

((آگهي مناقصه عمومی دو مرحلهای))
شماره 97/847/8/8

مناقصهگزار :شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش
مدت قرارداد 10 :ماه شمسی
برآوردپایه :مبلغ ( 32.646.932.103سی و دو میلیارد و ششصد و چهل و شش میلیون و نهصد و سی و دو هزار و یکصد و سه) ریال
موضوع مناقصه :تامین مصالح ،تجهیزات و عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری فرودگاه بینالمللی کیش.
مهلت فروش اسناد مناقصه :از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ .1397/06/25
آخرین مهلت زمان تحویل پاکات مناقصه :از تاریخ اتمام مهلت فروش اسناد لغایت ساعت 16:00:مورخ .1397/07/04
محل فروش اســناد مناقصه :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،نرسیده به بلوار مرزداران ،گلستان  ،19پالک ،6شرکت مهندسان مشاور
پردیسان سازه طراحان و یا جزیره کیش ،بلوار ایران ،بعد از سازمان منطقه آزد کیش ،ساختمان اداری کاکتوس ،دبیرخانه شرکت توسعه و
مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش
تحویل پاکات:
 دفتر مرکزی مناقصهگزار :جزيره كيش ،بلوار ایران ،بعد از سازمان منطقه آزاد کیش ،ساختمان اداری کاکتوس ،دبیرخانه شرکت توسعه ومدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش تلفن076-44424856 :
 دفتر تهران :تهران ،بزرگراه آفریقا ،باالتر از چهار راه شهید حقانی (جهان کودک) ،کوچه کیش ،شماره ،45طبقه همکف.تلفن021-88780747 :
مبلغ خرید اسناد مناقصه :مبلغ ( 2.500.000دو میلیون و پانصد هزار) ريال که میبایست به حساب شماره 88181017800781بانک
سامان شعبه مرزداران در وجه شرکت پردیسان سازه طراحان واریز گردد.
شرایط مناقصه:
 مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاعکار :مبلغ  1.632.346.000ریال (یک میلیارد و ششصد و سی و دو میلیون و سیصد وچهل و شش هزار ریال) است که میبایست به یکی از دو روش ذیل ارائه شود:
 -1رســید واریز نقدی به شماره حساب شــماره  4110-043-07023478-001نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش به نام شرکت
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش و ارائه فیش بانکی مربوطه و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت توسعه و مدیریت
بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش
 -2ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هرگونه قيد و شرط به نام مناقصهگزار مطابق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه به مدت 6ماه شمی.
 پيشنهاددهنده بايد داراي رتبهبندي پايه حداقل  5در رشته ساختمان و ابنیه و حداقل  5در رشته تاسیسات و تجهیزات باشد. به پیشــنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ،مطلقاً ترتیب اثر دادهنخواهد شد.
 به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپردههای مخدوش یا کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. شرکت کلیه اشخاص حقوقی درمناقصه آزاد است. پیشــنهاددهندگان میبایســت مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی فنی ـ بازرگانی را که در اسناد درج شده است همچنین ارائه قراردادمشابه با موضوع فرآیند ارجاعکار مطابق جدول مندرج در اسناد و رونوشت قرارداد را در  5سال گذشته در پاکت “ب” ارائه نمایند.
 حداقل امتیاز فنی مورد نیاز جهت بازگشــایی پاکت “ج” بر اســاس معیارهای ارزیابی فنیـ بازرگانی مندرج در اسناد ارزیابی پیوست برایمجموع عوامل  65امتیاز از  100امتیاز میباشد.
 اعتبار پیشنهادات واصله  6ماه میباشد.حدنصاب شرکتکنندگان :حداقل تعداد شــرکتکنندگان در مرحله بازگشایی پاکات "الف"" ،ب"  3شرکتکننده و برای پاکت "ج" 2
شرکتکننده میباشد.
زمان بازگشایی پیشنهادات :پیشنهادات واصله در دو مرحله بازگشایی می شود ،مرحله اول ساعت  10صبح مورخ  1397/07/08در
جلسه کمیسیون معامالت در دفتر مرکزی مناقصهگزار بازگشایی خواهد شد.در مرحله دوم از مناقصه گران به منظور گشایش پشنهادهای
مالی دعوت به عمل خواهد آمد .حضور نماینده تاماالختیار پیشــنهاددهندگان در جلســه بازگشایی در صورت ارائه معرفینامه معتبر ،مجاز
میباشد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 076-44424856 :تماس گرفته
يا به سايت  www.kish.irمراجعه فرماييد.
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