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آگهی ابالغ رای

بدینوســیله خوانــدگان  -1:فریبــا خســروی چقاگنوجــی فرزنــد کاکا  -2نعمــت اهلل لطفــی فرزند :یارعلــی  -3تورج
لطفــی فرزنــد یارعلــی فعــا مجهــول المکان ابــاغ می گــردد بــه موجــب حکــم شــماره 9709978601400302
بــه پرداخــت مبلــغ مزبــور در رای دادگاه پیوســتی محکــوم گردیــده اســت حکــم صــادره غیابــی و قابــل واخواهــی
در ایــن شــعبه مــی باشــد چنانچــه اعتراضــی دارد ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی کتبــا بــه
ایــن شــعبه اعــام نمائیــد در غیــر ایــن صــورت حکــم صــادره قطعــی و اجرایــی صــادر مــی گــردد .پرونــده
کاســه  9609988601400379شــعبه 14حقوقــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــهید مطهــری (بانــک هــا
و تصادفــات ) شهرســتان کرمانشــاه تصمیــم نهایــی شــماره خواهــان :بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت آقــای امیــن
بــراری فرزنــد قاســم بــه نشــانی صحنــه – میــدان مولــوی -طبقــه فوقانــی دکتــر مــرادی فــر خوانــدگان -1 :خانــم
فریبــا خســروی چقاگنوجــی فرزنــد کاکا  -2آقــای تــورج لطفــی فرزنــد یارعلــی  -3آقــای نعمــت اله لطفــی فرزند
یارعلــی همگــی بــه نشــانی خواســته :مطالبــه وجــه در مورخــه 97/04/31در وقــت فوق العاده شــعبه 14شــورای
حــل اختــاف بــه تصــدی اینجانــب تشــکیل اســت بــا توجــه بــه محتویــات اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعام
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
((رای قاضی شورا))
در خصــوص دادخواســت بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت آقــای امیــن بــراری بــه طرفیــت خوانــدگان  -1 :تــورج
لطفــی  -2نعمــت اهلل لطفــی  -3فریبــا خســروی چقــا گنوجــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  45/000/000ریــال
بــه عنــوان اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه بــه انضمــام هزینــه هــای دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل
نظریــه اوراق و محتویــات پرونــده و دادخواســت تقدیمــی وکیــل خواهــان و توضیحــات وکیــل بانــک مذکــور در
جلســه دادرســی و وجــود اصــل چــک در یــد وی کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــدگان و وجــود طلــب داشــته
و خوانــدگان علــی رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه حاضــر نشــده و خوانــده ردیــف اول چــک بــه شــماره 345296
مورخــه 96/06/07عهــده بانــک ســینا در وجــه خواهــان صــادر نمــوده و ظهــر نویســان ظهــر چــک را امضــاء
نمــوده انــد و بــا توجــه بــه صــدور گواهــی عــدم پرداخــت از طریــق بانــک محــال علیــه و اینکــه خوانــدگان دلیل و
مــدرک معتبــری کــه برائــت ذمــه آنهــا را فراهــم نمایــد ابــراز و ارائــه نکــرده انــد لهذا خواســته خواهــان را تــا مبلغ
30/358/894ریــال قابــل اجابــت بــوده مســتندا بــه تبصــره مــاده 2قانــون صــدور چــک مصــوب مجمــع محتــرم
تشــخیص مصلحــت نظــام و مــواد  198و 519و  522قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد  249و  310و  313و
 403قانــون تجــارت و مــاده 11قانــون شــوراهای حــل اختــاف خوانــدگان را بــه پرداخــت مبلــغ 30/358/894
ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید گواهــی عــدم پرداخــت تــا اجــرای
کامــل دادنامــه بــر اســاس نــرخ شــاخص تــورم اعامــی بانــک مرکــزی کــه در اجــرای احــکام محاســبه خواهــد
شــد و هزینــه هــای دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل بــر اســاس محکومیــت داده شــده صــادر و اعــام مــی نمایــد
و خواســته نســبت بــه مــازاد برخواســته چــون اســناد تجــاری مبتنــی بــر یــک معاملــه پایــه صــادر شــده اســت و
در مانحــن فیــه معاملــه پایــه ای کــه چــک بــر اســاس آن صــادر شــده اســت اعطــاء یــک فقــره تســهیات بانکــی
اســت کــه حســب اســتعام بــه عمــل آمــده بخشــی از تســهیات پرداخــت شــده اســت و اســتحقاق خواهــان
صرفــا در حــد باقــی مانــده از آن مــی باشــد لهــذا بــه جهــت عــدم اســتحقاق نســبت بــه مــازاد بــه اســتناد مــاده
 1257قانــون مدنــی مــاده 197قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر بــی حقــی صــادر و اعــام مــی نمایــد .
رای صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و  20روز پــس
از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه مــی باشــد/6346 .م الــف12/
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شعبه 14شورای حل اختالف کرمانشاه

اخطاریه ماده-101موردوثیقه

بدینوســیله بــه آقــای متعهــد (وام گیرنــده وراهن):محمودحیــدری نــام پــدر :عبدالحســین تاریــخ تولــد
1370/12/18:شــماره ملی3540070494:شــماره شناســنامه 3540070494:بــه نشــانی:خورموج-خیابان
پاســداران جنوبی-کوچــه شــهیدنیروزاده کــه آدرس شماشناســایی نگردیــده اخطارمیشــود کــه خصــوص پرونــده
اجرایــی کاســه فــوق لــه بانــک ملت خورمــوج علیــه آقــای محمودحیــدری طبــق گــزارش شــماره 97/103مورخ
1397/01/15کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک ثبتــی فرعــی 6160ازپــاک اصلــی 1040دربخــش 5دشــتی
واقــع درخورمــوج بــه مبلــغ 400/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده لذاچنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور
معتــرض مــی باشــید اعتــراض کتبــی خودراظــرف مــدت پنــج روزازتاریــخ انتشــار ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه
فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظرعلــی الحســاب بــه مبلــغ 3/000/000ریــال بــه شــماره حســاب
0106807717009نزدبانــک ملــی واریزوفیــش واریــزی بــه دفتــر ایــن اجــرا دراداره ثبــت اســنادواماک دشــتی
تســلیم نماییــد ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج ازموعــد یافاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر
باشــد ترتیــب اثــرداده نخواهدشــد م الــف 286

رئیس واحداجرای اسنادرسمی خورموج علی زنگنه نژاد
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دادنامه

پرونــده کاســه  9609982439100430 :تصمیــم نهایــی شــماره  9709972439100220 :شــعبه  1شــورای
حــل اختــاف شــهری شهرســتان طــارم خواهــان  :آقــای موســی الرضــا عزیــزی فرزنــد قنبرعلــی بــا وکالــت خانم
لیــا محمــدی فرزنــد اژدر بــه نشــانی زنجــان – طــارم – شهرســتان طــارم شــهر آب بــر خ امــام ره روبــروی اداره
مخابــرات خوانــده  :آقــای عبــاس خیریگیگاســری فرزنــد خیرالــه بــه نشــانی رشــت – خیابــان رازی – چهــارراه
اســتقامت – کوچــه فــاح زاده – واحــد  2خواســته  :مطالبــه وجــه چــک شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده
ختــم رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال انشــاء رای مــی نمایــد .
رای شورا
در خصــوص دادخواســت تقدیمــی آقــای موســی الرضــا عزیــزی فرزنــد قنبرعلــی بــا وکالــت خانــم لیــا محمــدی
بــه طرفیــت آقــای عبــاس خیریگیگاســری فرزنــد خیرالــه بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  185/000/000ریــال
بابــت پنــج فقــره چــک بــه شــماره هــای  0463/215144مورخــه  95/6/3و  0463/215142مورخــه 95/6/10
و  0463/215137مورخــه  95/5/20و  0463/215150مورخــه  95/7/15و  0463/215143مورخــه  95/6/2بــه
انضمــام کلیــه خســارات اعــم از هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل  ،بــا عنایــت بــه ماحظــه کپــی مصــدق
چکهــا و گواهینامــه عــدم پرداخــت آنهــا اصــل اشــتغال ذمــه و اســتصحاب بــر بقــای دیــن و عــدم حضــور خوانــده
در جلســه رســیدگی علیرغــم ابــاغ قانونــی اخطاریــه و فقــد دفــاع از جانــب ایشــان شــورا خواســته خواهــان را
موجــه و ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد  198و  519و  515قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد  249و
 314و  320قانــون تجــارت تبصــره مــاده  2قانــون صــدور چــک حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت
مبلــغ  185/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی بــه میــزان  2/532/500ریــال و خســارات
تاخیــر تادیــه از تاریــخ چــک هــا لغایــت یــوم الوصــول طبــق شــاخص تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی و
حــق الوکالــه وکیــل و هزینــه آگهــی بــه میــزان  500/000ریــال مطابــق فیــش واریــزی در حــق خواهــان صــادر و
اعــام مــی دارد  .رای صــادره غیابــی ظــرف  20روز قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه ســپس ظــرف  20روز قابــل
تجدیدنظرخواهــی در محاکــم محتــرم عمومــی طــارم مــی باشــد .

علیرضا عسگری – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان طارم
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آگهی

جعفــر محمــدی پیرآغــاج فرزنــد محــراب شــما در پرونــده کاســه  101/961143بــه اتهام نگهــداری مــواد مخدر
از نــوع تریــاک موضــوع گــزارش مرجــع انتظامــی تحــت تعقیــب بــوده و وقت رســیدگی به تاریــخ  97/9/7ســاعت
 11صبــح تعییــن گردیــده اســت لــذا در موعــد مقــرر در جلســه دادگاه و از اتهــام انتســابی دفــاع واال دادگاه غیابــا
تشــکیل و وفــق مقــررات اتخــاذ تصمیم مــی نمایــد م/الــف97/220/50 :
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رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2رامسر

آگهی احضار متهم

نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه  961564د  2آرزو کوهســتانی باقیــد حــق همراهــی یــک نفــر وکیــل
دادگســتری و بــه اتهــام کاهبــرداری بــه مبلــغ  52951857ریــال بــه قیــد نتیجــه عــدم حضــور جلــب
اســت از ســوی ایــن شــعبه تحــت تقعیــب مــی باشــد و ابــاغ و اخطاریــه بــه واســطه معلــوم نبــوده محــل
اقامــت نامبــرده امــکان پذیــر نمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای مــاده  174ق آ د ک بــه نامبــرده ابــاغ
تاظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه دوم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــاب رامســر
جهــت پاســخگویی حاضــر کــه در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام
قانونــی معمــول گــردد .م/الــف97/220/56 :

دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر 7486

آگهی احضار متهم

نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه  970102د  2علــی حیــدر فرزنــد رضــا باقیــد حــق همراهــی یــک نفــر
وکیــل دادگســتری و بــه اتهــام ســرقت بــه قیــد نتیجــه عــدم حضــور جلــب اســت از ســوی ایــن شــعبه تحــت
تقعیــب مــی باشــد و ابــاغ و اخطاریــه بــه واســطه معلــوم نبــوده محــل اقامــت نامبــرده امــکان پذیــر نمــی باشــد
بدینوســیله در اجــرای مــاده  174ق آ د ک بــه نامبــرده ابــاغ تاظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه
دوم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــاب رامســر جهــت پاســخگویی حاضــر کــه در صــورت عــدم حضــور پــس از
یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول گــردد .م/الــف97/220/55 :

دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر 7487

آگهی احضار متهم

نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه  970138د  2متهمیــن صفرعلــی محمــدی و عفــت رازگردانــی باقیــد حــق
همراهــی یــک نفــر وکیــل دادگســتری و بــه اتهــام ســرقت بــه قیــد نتیجــه عــدم حضــور جلــب اســت از ســوی
ایــن شــعبه تحــت تقعیــب مــی باشــد و ابــاغ و اخطاریــه بــه واســطه معلــوم نبــوده محــل اقامــت نامبــرده امــکان
پذیــر نمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای مــاده  174ق آ د ک بــه نامبــرده ابــاغ تاظــرف یــک مــاه از تاریــخ
انتشــار آگهــی در شــعبه دوم دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــاب رامســر جهــت پاســخگویی حاضــر کــه در
صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمــول گــردد .م/الــف97/220/54 :

دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب رامسر 7488

آگهی

آقــای غامرضــا شــعبانیان شــما در پرونــده کاســه  101/970154بنــا بــه شــکایت مســلم عشــورنژاد بــه اتهــام
مشــارکت در ایــراد صدمــه بدنــی عمــدی بــه موجــب دادنامــه شــماره  9709971942700079مشــترکا و
بالمناصفــه بــه همــراه موســی شــاه نظــری بــه پرداخــت دیــه در حــق شــاکی محکــوم شــده ایــد حکــم صــادره
غیابــی بــوده و ظــرف مــدت  20روز قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و ســپس قطعــی اســت .م/الــف97/220/53 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان رامسر ( 101جزایی سابق) 7489

آگهی

محمدرضــا رضــازاده فرزنــد اســماعیل شــما در پرونــده کاســه  101/961143بــه اتهــام اســتعمال مــواد مخــدر
و حمــل مــواد از نــوع متــادون و حمــل شــیره تریــاک موضــوع گــزارش مرجــع انتظامــی تحــت تعقیــب بــوده
و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ  97/9/6ســاعت  10صبــح تعییــن گردیــده اســت لــذا در موعــد مقــرر در جلســه
دادگاه حاضــر و از اتهــام انتســابی دفــاع واال دادگاه غیابــی تشــکیل و وفــق مقــررات اتخــاذ تصمیــم مــی نمایــد.
م/الــف97/220/52 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2رامسر 7490

رونوشت آگهی

حمیــد دورانــی یاچالــی دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم فیــض اهلل دورانــی
یاچالــی بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کاســه  -ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لذا
بــه شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .حمیــد دورانــی ش ش  5709252395پســر متوفــی  -2آزاد دورانــی ش ش
 5709254274پســر متوفــی  -3شــادمان دورانــی ش ش  5709706329پســر متوفــی  -4حســین دورانــی ش
ش  5709253480پســر متوفــی  -5بهــزاد دورانــی ش ش  5709253480پســر متوفــی  -6منظــر دورانــی ش
ش  5709935761دختــر متوفــی  -7نــازی دورانــی ش ش  5709936375دختــر متوفــی  -8افســر مرادخانــی
ش ش  5709342777همســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامه 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.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شاندرمن 7473

رونوشت آگهی

ماهــرخ فــاح پاشــکمی دادخواســتی بــه بــه خواســته صــدور گواهــی حصروراثــت مرحــوم کشــور پلنگ پاشــکمی
بــه شــورا ارائــه نمــوده کــه بــه کاســه  -ثبــت و در جریــان رســیدگی اســت و وراث حیــن الفــوت وی لــذا بــه
شــرح معرفــی نمــوده اســت -1 .ماهــرخ فــاح پاشــکمی ش ملــی  5169877013شــماره شناســنامه  13دختــر
متوفــی  -2لیــا فــاح پاشــکم ش ملــی  0057654565شــماره شناســنامه  1250دختــر متوفــی  -3کلثــوم
فــرج زاده ش ملــی  5160015485دختــر متوفــی  -4اردشــیر فــاح پاشــکم ش ملــی  5169885441شــماره
شناســنامه  5پســر متوفــی لــذا چنانچــه کســی یــا کســانی از متوفــی فــوق الذکــر وصیــت نامــه ســری یــا هرگونه
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.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شاندرمن 7474

رونوشت آگهی حصر وراثت

خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت دانیــال صبــوری فرزنــد رضــا بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه
کاســه  9709982601000997از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده
کــه شــادروان رضــا صبــوری بــه کدملــی  1346 – 2948566754فرزنــد حبیــب الــه بــه تاریــخ  1397/06/17در
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :
 – 1دانیــال صبــوری فرزنــد رضــا بــه کدملــی  1378 – 2940230315نســبت بــا متوفــی  :فرزنــد  – 2ماندانــا
نقــدی فرزنــد حســن بــه کدملــی  1348 – 2948571707نســبت بــا متوفــی  :همســر  – 3ایــران محمــودی
فرزنــد مظفــر بــه کدملــی  1326 – 2949232108نســبت بــا متوفــی  :مــادر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی
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 یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد .

رئیس شعبه اول حل اختالف شهرستان زنجان – اجلی

7544

آگهی

بدینوســیله بــه هــادی صفرعلــی پــور فرزنــد حســن ابــاغ مــی گــردد کــه مصطفــی ربیعــی نیــا پرونــده ای بــا
موضــوع اثبــات مالکیــت و خلــع یــد بــه طرفیت شــما بــه ایــن دادگاه تقدیــم نمــوده کــه آدرس خوانــده را مجهول
المــکان اعــام و پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول تحــت شــماره  960151ثبــت گردیــده و بــا عنایــت بــه این مســاله
بــه ایشــان حســب تصمیــم دادگاه ابــاغ مــی گــردد جهــت دریافــت نظریــه کارشناســی ظــرف مــدت  7روز در
شــعبه دادگاه حاضــر شــوید.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش لشت نشا

7547

مفقودی

برگــه ســبز خــودروی ســواری پرایــد مــدل  1394بــه شــماره پــاک  615 – 87د  26به شــماره موتــور 5306878
7545 .
و شــماره شاســی  NAS411100F3400726مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی موتــور ســیکلت سیســتم پرنــد تیــپ  CDI125بــه رنــگ نقــره ای مــدل  1388بــه شــماره
انتظامــی  28254ایــران  121و شــماره موتــور  12137763و بــه شــماره شاســی 125P8892812***NB3
7507
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی تاسیس

تاســیس شــرکت شــرکت ســهامی افــق طایــی تامیــن کامیــاران درتاریــخ
 1397/06/26بــه شــماره ثبــت  1004بــه شناســه ملــی  14007843417ثبــت و
امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی مــی گــردد.
موضــوع فعالیــت :انجــام کلیــه امــورات بــرون ســازمانی مربوط بــه ســازمان تامین
اجتماعــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط .مدت
فعالیــت :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی :اســتان کردســتان ـ
شهرســتان کامیــاران ـ بخــش مرکــزی ـ شــهرکامیاران ـ محلــه شــهرک الهیــه
ـ کوچــه( عباســی)ـ خیابــان مــدرس ـ پــاک 0ـ طبقــه همکــف ـ کــد پســتی
 6631843998ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از :مبلــغ1/000/000
ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10/000ریالــی کــه تعــداد  100ســهم
آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1/000/000ریــال توســط موسســین طــی گواهــی
بانکــی بشــماره  708/430مــورخ  97/05/21نــزد بانــک بانــک رفــاه کارگــران
شــعبه کامیــاران بــا کــد  708پرداخــت گردیــده اســت .اعضــا هیئــت مدیــره:
آقــای دانیــال قربانــی بــه شــماره ملــی  3830056559و بــه ســمت رئیــس
هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال
آقــای احمــد ناصرآبــادی بــه شــماره ملــی  5589584132و بــه ســمت نایــب
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای ســام ذبیحــی بــه شــماره ملــی
 6469377580و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان
حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چک ،ســفته،
بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و ادرای با
امضــاء منفــرد دانیــال قربانــی همــراه مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات
مدیرعامــل :طبــق اساســنامه ـ بازرســان .:خانــم نگیــن محمــدی بــه شــماره ملی
 3830262558بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی و آقــای
اســفندیار قربانــی بــه شــماره ملــی  3839023440بــه ســمت بــازرس علــی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی .روزنامــه کثیراالنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه
اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد/379 .م الــف
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حســب پرونــده کاســه  970236اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف ماســال بــه موجــب دادنامــه
شــماره  95/2/27 – 121صــادره از شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف دعــوی ثریــا بالــود بــه طرفیــت مینــا حقــی
بخواســته مطالبــه وجــه محکومیــت بــه پرداخــت مبلــغ  120/000/000ریال بابــت اصــل خواســته و 2/815/000
ریــال هزینــه دادرســی و عــاوه بــرآن خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت در حــق محکــوم لــه و
نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت کــه درهمیــن راســتا امــوال غیــر منقولــی از محکــوم علیــه توســط وی تعرفــه
کــه بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف
اجمالــی گردیــده اســت .ششــدانگ یکبابخانــه بــا زیربنــای  60مترمربــع بــا قدمــت  12ســال ســاخت شــامل هال
و پذیرایــی و یــک اتــاق خــواب و آشــپزخانه بــا دیوارهــای کاشــی کاری و ســرویس بهداشــتی نیــز بــا دیوارهــای
کاشــی کاری دارای امتیــازات آب و بــرق و گاز و تلفــن پوشــش چــوب و حلــب و پنجــره هــا آلومینیــوم و همچنین
بــا موطــه بــه مســاحت  269/2مترمربــع بــا کاربــری مســکونی واقــع در ماســال خانقاهبــر دارای ســند رســمی بــه
شــماره  406فرعــی از  3اصلــی بخــش  26گیــان ملکــی مینــا حقــی کــه بــا توجــه به موقعیــت مکانــی و کیفیت
ســاخت و نــوع کاربــری ارزش ششــدانگ عرصــه و اعیــان جمعــا مبلــغ  700/000/000ریــال بــرآورد شــده اســت.
بنابرایــن مقــرر شــده ملــک موصــوف از طریــق مزایــده در روز دوشــنبه مــورخ  97/7/30از ســاعت  10الــی 11در
دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه
کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد فروختــه می گــردد شــخص خریــدار ده درصد بهــای مزایــده را باید
فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را تــا یــک مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد
اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای اجرائــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و کســانی هــم کــه
مایلنــد در مزایــده شــرکت کننــد تــا  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد
فراهــم آیــد و همچنیــن کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال نیــز بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال

7475

آگهی ابالغ دادنامه

آگهــی ابــاغ رای بــه آقــای محمــد خوشــنودی فرزنــد عســکر مجهــول المــکان خانــم ناهیــده آرامــی فرزند شــیرزاد
دادخواســتی بــه خواســته صــدور حکــم بــه فــک پــاک خــودرو بــه شــماره انتظامــی  352م  23ایــران  56بــه
طرفیــت شــما مجهــول المــکان تســلیم شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی لنگــرود نمــوده کــه بــه کاســه
 2/ 970359عمومــی ثبــت و بــه لحــاظ مجهــول المــکان بــودن خوانــده در اجــرای مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی
مدنــی در جهــت ابــاغ دادخواســت و وقــت رســیدگی حســب تقاضــای خواهــان و موافقــت دادگاه مراتــب در چندین
نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار آگهــی ســرانجام دادگاه بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای نمــوده اســت.
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی خواهــان ناهیــده آرامــی فرزنــد شــیرزاد طرفیــت خوانــده محمــد خوشــنودی فرزنــد عســکر
بــه خواســته صــدور حکــم بــه فــک پــاک خــودرو بــه شــماره انتظامــی  352م 23ایــران  56دادگاه بــا ماحظــه
شــرح دادخواســت و مســتندات پیوســت از جملــه ســند وکالــت فــروش امــوال منقــول وســایل نقلیــه بــه شــماره
رمــز تصدیــق  280033مــورخ  96/4/18و صــورت وضعیــت تخلفــات مرکــز اجرائیات پلیــس راهنمایــی و رانندگی
و ســایر اوراق و محتویــات پرونــده کــه جملگــی بــر صحــت ادعــای خواهــان داللــت دارد و از طرفــی خوانــده نیــز
بــا وصــف ابــاغ قانونــی( نشــر آگهــی از طریــق روزنامــه) و انتظــار کافــی درجلســه دادرســی حضــور پیــدا نکــرده
و الیحــه دفاعیــه ای نیــز ارســال نکــرده بدیــن ترتیــب ادعــای خواهــان و مســتندات ابــرازی وی را مصــون از
تعــرض و تکذیــب باقــی گذاشــته اســت لهــذا دادگاه دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص مســتندا بــه مــواد
 519 – 515 -198قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم محکومیــت خوانــده بــه فــک پــاک اتومبیــل بــه شــماره
 352م  23ایــران  56و تحویــل آن بــه خواهــان و نیــز مبلــغ  1/045/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی صــادرو
اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و
ســپس ظــرف مهلــت مذکــور قابــل اعتــراض و تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر مرکز اســتان گیان
( رشــت) میباشــد .رئیــس شــعبه دوم محاکــم عمومــی حقوقــی لنگــرود – بابایــی – در راســتای تبصــره  2مــاده
 302قانــون آئیــن دادرســی مدنــی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب درجهــت ابــاغ رای بــه خوانــده مراتــب در یک
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد خوانــده مــی توانــد ظــرف بیســت روز اعتــراض خــود
را تســلیم دفتــر دادگاه نمایــد بدیهــی اســت پــس از مهلــت مقــرر رای صــادره قطعــی و الزم االجــرا مــی گــردد.

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان لنگرود
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حســب پرونــده کاســه  960253اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب دادنامــه شــماره
 9509971830101943صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دعــوی ثریــا بالــود به طرفیــت وراث مرحوم
رســول فتحــر بــه اســامی خانــم هــا مرجــان فتحــی و مریــم فتحــی و شــوکت رحمانــی و اســماعیل فتحــی
بخواســته مطالبــه مهریــه محکومیــت بــه تادیــه تعــداد  101قطعــه ســکه طــای تمــام بهــار آزادی از بابــت اصــل
خواســته و عــاوه بــرآن بــه پرداخــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر در
حــق صنــدوق دولــت کــه درهمیــن راســتا امــوال غیــر منقولــی از مــورث خوانــدگان توســط محکــوم لــه تعرفه که
بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی
گردیــده اســت .ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه صــورت خانــه محوطــه بــه مســاحت  200مترمربــع متعلــق بــه
مرحــوم رســول فتحــی واقــع در ماســال روســتای وشــمه ســرا فاقــد ســند ثبتــی بــا حــدود اربعــه شــماال متقــل
اســت بــه نهــر و مــاوراء آن ملــک وراث مرحــوم ناصــر قلــی فتحــی و شــرقا بــه مابقــی ملــک خوانــدگان و جنوبــا
بــه نهــر و غربــا بــه ســیم کشــی و ملــک متصرفــی پرویــز فتحی کــه فونداســیون یــک باب ســاختمان بصــورت پی
ریــزی در آن انجــام گرفتــه و فاقــد جــاده و یــا راه مشــخص بــرای دسترســی بــه ملــک وجــود نــدارد کــه بــا توجــه
بــه وضعیــت فعلــی ارزش ملــک  300/000/000ریــال بــرآورد شــده اســت بنابرایــن مقــرر شــده ملــک موصــوف از
طریــق مزایــده در روز یکشــنبه مــورخ  97/7/29از ســاعت  10الــی 11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد
کنــد فروختــه مــی گــردد شــخص خریــدار ده درصــد بهــای مزایــده را بایــد فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را
تــا یــک مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای
اجرائــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و کســانی هــم کــه مایلنــد در مزایــده شــرکت کننــد
تــا  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد و همچنین کلیــه هزینه
هــای نقــل و انتقــال نیــز بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال

مفقودی

7477

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســیتروئن تیــپ آکســان انتیــا مــدل  1996بــه رنــگ ســبز زیتونــی
متالیــک بــه شــماره انتظامــی  192د  36ایــران  25و شــماره موتــور  330000063و بــه شــماره شاســی
7480
 VF7X13A00013A9163مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

رونوشت آگهی

نقــی شــیرین زاده نوکاشــتی دادخواســتی بــه شــماره  9709985260100396بــه خواســته صــدور گواهــی
حصروراثــت مرحــوم علــی شــیرین زاده نوکاشــتی بشــرح ذیــل معرفــی نمــوده اســت -1 .ولــی شــیرین زاده
نوکاشــتی ش ش  10پســر متوفــی  -2غنــی شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  836پســر متوفــی  -3نقــی شــیرین
زاده نوکاشــتی ش ش  1106پســر متوفــی  -4تقــی شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  43پســر متوفــی  -5حســن
شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  156پســر متوفــی  -6مدینــه شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  46دختــر متوفــی
 -7خدیجــه شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  17دختــر متوفــی  -8گل تاج شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  13دختر
متوفــی  -9ممتــاز شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  1107دختــر متوفــی  -10مریــم شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش
 18دختــر متوفــی  -11کبــری شــیرین زاده نوکاشــتی ش ش  137دختــر متوفــی  -12لیــا محمــدی خــرف ش
ش  207همســر متوفــی  -13حمائیــل بردبــار ولــدی ش ش  671همســرمتوفی لــذا چنانچــه کســی یا 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.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال
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دادنامه

پرونــده کاســه  9709981311100092شــعبه  11دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی
شــماره  – 9709971311100309خواهــان  :حســین اکبــری محمودآبــاد فرزنــد ایــرج بــا وکالــت مجتبــی مرزبان
مقیمــی فرزنــد غامحســین -و مهــدی کاویانــی جبلــی فرزنــد جهانگیــر – خوانــدگان -1 :رجبعلی اســماعیل زاده
فرزنــد محمدعلــی  -2احمــد نعمــت نــژاد فرزنــد مختــار  -3بانــک مســکن  -4مهیــار علیپــور ویشکاســوفه فرزنــد
محمدتقــی  -5غریــب علــی حیــدری فرزنــد عبدالصمــد – خواســته هــا -1 :الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک
 -2الــزام بــه فــک رهــن  -3اثبــات مالکیــت ( مالــی غیــر منقــول) تصمیــم دادگاه :دادگاه بــا بررســی جمیــع اوراق
و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا تکیــه بــر شــرف و وجــدان بــه
شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت مجتبــی مرزبــان مقیمــی و مهــدی کاویانــی جبلــی بــه وکالــت از ســوی حســین اکبــری
محمدابــاد بــه طرفیــت  -1رجبعلــی اســماعیل زاده  -2احمــد نعمــت نــژاد  -3مهیــار علیپــور  -4غریــب علــی
حیــدری  -5مدیریــت بانــک مســکن بــه خواســته الــزام بــه فک رهــن – تقاضــای اثبــات مالکیــت ( تنفیــذ مبایعه
نامــه هــای عــادی) و الــزام بــه حضــور در دفترخانــه و تنظیــم ســند رســمی یــک واحــد آپارتمنــا در طبقــه ســوم
قطعــه چهــارم تفکیکــی بــه شــماره  34423فرعــی از  77اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  1643بــه انضمــام
پارکینــگ و انبــاری و مطالبــه خســارات دادرســی بــا ایــن توضیــح کــه وکیــل خواهــان در تبییــن دادخواســت
خــود بیــان مــی دارد کــه بــه وکالــت از مــوکل بدینوســیله بــه اســتحضار مــی رســاند بــه موجــب ســند عــادی(
مبایعــه نامــه مــورخ  ) 93/1/18مــوکل یــک واحــد آپارتمــان در طبقــه دوم بــه انضمــام پارکینــگ و انبــاری
از خوانــدگان ردیــف 1و 2کــه ایشــان نیــز ملــک را از خوانــده ردیــف ســوم خریــداری نمــود بودنــد خریــداری
نمــوده اســت الزم بــه ذکــر مــی باشــد براســاس تقســیم نامــه فــی مابیــن ردیــف 3و 4چهاردانــگ واحــد مذکــور
متعلــق بــه خوانــده ردیــف ســوم بــوده ولــی دو دانــگ ســند مالکیــت بــه نــام خوانــده ردیــف چهــارم مــی باشــد
کــه متســافانه ایشــان از فــک رهــن ســند آپارتمــان و تنظیــم ســند آن بــه نــام مــوکل امتنــاع مــی نمایــد لــذا
بــه موجــب ایــن دادخواســت تقاضــای صــدور حکــم مبتنــی بــر محکومیــت خوانــدگان ردیــف اول تــا  4بــه
شــرح خواســته بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی از محضــر مــورد اســتدعا مــی باشــد) دادگاه بــا توجــه بــه
امــراق و محتویــات پرونــده اوراق و اســناد ارائــه شــده توســط خواهــان هــر چنــد کــه قراردادهــای موضــوع دعــوا
اســناد عــادی اســت ولیکــن بــه موجــب ایــن اســناد عــادی دو تــن از خوانــدگان بــه نــام هــای اســماعیل زاده و
نعمــت نــژاد ملکــی را از آقــای علیپــور خریــداری نمــودن را بــه همــان شــرایط بــه خواهــان منتقــل نمودنــد ایــن
در شــرایطی بــود کــه فروشــنده اولیــه_( علیپــور) ود مبایعــه نامــه فــی مابیــن اســماعیل زاده و نعمــت نــژاد بــه
خواهــان را بــه عنــوان فــردی کــه ســند بــه نــام وی اســت و او ســازنده بــوده اســت را امضــا مــی نمایــد بــدون
ایــن کــه اعــام گــردد یــا قیــد گــردد کــه ایــن ملــک در رهــن بانــک مــی باشــد لــذا دادگاه بــا ایــن وصــف کــه
ایــن ملــک طبــق اســناد رســمی در مالکیــت خوانــدگان آقایــان حیــدری و علیپــور مــی باشــد خواســته خواهــان
را وارد تشــخیص مســتعاد از مــواد  362 -220 -219قانــون مدنــی مــواد  519 -515 -198قانــون آئیــن دادرســی
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و مــواد  3و  4آئیــن نامــه تعرفــه حــق الوکالــه وکا دادگســتری
ضمــن صــدور حکــم بــه اثبــات مالکیــت خواهــان و تنفیــذ معاملــه فــی مابیــن حکــم بــه الــزام خوانــدگان ردیــف
هــای ســوم و چهــارم بــه تنظیــم ســند رســمی انتقــال یــک واحــد اپارتمــان طبقــه ســوم قطعــه چهــارم تفکیکی
بــه شــماره  34423فرعــی از  77اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  1643بــه انضمــام پارکینــگ و انبــاری حکــم
بــه محکومیــت خوانــده ردیــف ســوم بــه فــک رهــن ملــک فــوق الذکــر و از بابــت مســئولیت مدنــی حکــم بــه
محکومیــت خوانــده ردیــف ســوم بــه پرداخــت کلیــه خســارات دادرســی اعــم از حــق الوکالــه وکیــل وفــق تعرفــه
و هزینــه دادرســی را صــادرو اعــام مــی نمایــد و امــا درخصــوص دادخواســت خواهــان بــه طرفیــت خوانــدگان
ردیــف اول و دوم پنجــم بــه خواســته فــوق بــا عنایــت بــه ایــن کــه اســناد مالکیــت بــه نــام ایــن افــراد نمــی باشــد
و در خصــوص رهــن ملــک نیــز نامبــردگان هیــچ ارتباطــی و اطاعــی از موضــوع نداشــته لــذا دادگاه بــا عنایــت
مــاده  89ناظــر بــه بنــد  4مــاده  84قــرار رد دعــوای وی را صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه
خوانــده ردیــف ســوم غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ واقعــی قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پس
از انقضــای مهلــت واخواهــی و نیــز نســبت بــه ســایرین ظــرف مــدت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم
تجدیــد نظــر اســتان گیــان مــی باشــد.

شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت
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قرار دادگاه

درخصــوص درخواســت خواهــان ســیاوش ســرهندی بــا وکالــت مهشــید مهرابیــان بطرفیــت خوانــده علــی
رضــا حکیــم زاده ( مجهــول المــکان) فرزنــد اســمعیل بــه خواســته صــدور قــرار تامیــن خواســته بــه مبلــغ
 750/000/000ریــال نظــر بــه اینکــه دعــوی مســتند بــه یــک فقــره چــک بــه شــماره  71069عهــده ی بانــک
کشــاورزی بــوده کــه در موعــد قانونــی منجــر بــه صــدور گواهــی عــدم پرداخــت شــده لــذا دادگاه بــا قبــول در
خواســت خواهــان بــه اســتناد بنــد ج مــاده ی  108قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار تامیــن خواســته از امــوال
خوانــده معــادل مبلــغ فــوق را صــادر و اعــام مــی نمایــد قــرار صــادره بعــد از ابــاغ قابــل اجــرا و ظــرف ده روز
پــس از ابــاغ قابــل اعتــراض در ایــن دادگاه اســت.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان لنگرود

7504

مفقودی

ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو  405تیــپ  tu5slxمــدل  1397بــه رنــگ ســفید بــه شــماره انتظامــی 762
ص  95ایــران  56و شــماره موتــور  181B0075504و بــه شــماره شاســی  NAAM31FE1JK701954مفقــود و از
7506
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی مزایده الصاقی مال غیر منقول( اسناد رهنی)

بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره  92/9/5 – 18741تنظیمــی دفتــر  126رشــت لــه بانــک ملــت شــعبه مرکزی
رشــت علیــه رویــا جاویــدان فرزنــد علــی احــد ( بدهــکار و راهــن) کــه تمامــی یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی
بشــماره  2651فرعــی از  75اصلــی قطعــه  8تفکیکــی بــه مســاحت  185/25متــر واقــع در طبقــه ســوم مفروز
و مجــزی شــده از شــماره  1728فرعــی ناحیــه  2رشــت ذیــل ثبــت  28045صفحــه  177دفتــر  247بــه نــام
رویــا جاویــدان منتقــل گردیــد( البتــه ملــک مذکــور دارای ســند المثنــی مــی باشــد) کــه نامبــرده بعنــوان
بدهــکار پرونــده اجرایــی  9601718تمامــی ملــک فــوق را در قبــال مبلــغ  4440000000ریــال تســهیالت
بانضمــام خســارت تاخیــر در رهــن بانــک ملــت شــعبه مرکــزی رشــت قــرار داده اســت ملــک مذکــور در
اجــرای مقــررات مــاده  34قانــون ثبــت از طریــق مزایــده برگــزار گردیــده تمامــی ششــدانگ ملــک فــوق برابــر
گــزارش شــماره وارده  97/3/7 -139705018581001780کارشــناس رســمی دادگســتری رشــت بــه مبلــغ
 4800000000ریــال ارزیابــی بــه قطعیــت رســیده کــه حــدود و مشــخصات و توصیــف اجمالــی پــالک فــوق
بــه شــرح زیــر مــی باشــد .حــدود اربعــه آپارتمــان :شــماال :اول در بیســت و چهــار قســمت کــه قســمت هــای
اول و ســوم و پنجــم و هفتــم و نهــم و یازدهــم و ســیزدهم و پانزدهــم و هفدهــم و نوزدهــم و بیســت و یکــم
و بیســت و ســوم بوضعیــت شــمالغربی و قســمت هــای دوم و ششــم و دهــم و چهاردهــم و هجدهــم و بیســت
و دوم بوضعیــت شمالشــرقی و قســمت هــای چهــارم و هشــتم و دوازدهــم و شــانزدهم و بیســتم و بیســت و
چهــارم بوضعیــت جنوبغربــی اســت دیواریســت متضمــن پنجــره و نــرده تــراس بطــول هــای  30ســانتیمتر و
 10ســانتیمتر و  1/75متر و  10ســانتیمتر و  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر و  1/75متر و  10ســانتیمتر و 30
ســانتیمتر و  10ســانتیمتر و  1/75متــر –  10ســانتیمتر و  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر و  1/75متــر – 10
ســانتیمتر و  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر 1/75 -متــر و  10ســانتیمتر 30 -ســانتیمتر و  10ســانتیمتر و
 1/70متــر و  10ســانتیمتر بــه فضــای خیابــان  30متــری دوم در یــازده قســمت کــه قســمت های اول و ســوم
و پنجــم و هفتــم و نهــم و یازدهــم بــه وضعیــت شمالشــرقی و قســمت هــای دوم و ششــم و دهــم بوضعیــت
شــرقی و قســمت هــای چهــارم و هشــتم بوضعیــت غربــی اســت دیواریســت متضمــن پنجــره – نــرده – تــراس
بطــول هــای  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر و  85/1متــر –  10ســانتیمتر و  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر –
 1/85متــر –  10ســانتیمتر –  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر  90 ،ســانتیمتر بــه فضــای خیابــان ســی متــری
شــرقا -اول در یــازده قســمت کــه قســمت هــای دوم و ششــم و دهــم بــه وضعیــت شــمالی و قســمت هــای
چهــارم و هشــتم بوضعیــت جنوبــی اســت نــرده و تــراس دیواریســت متضمــن پنجــره بطــول هــای یــک متــرو
 10ســانتیمتر 30 -ســانتیمتر –  10ســانتیمتر –  2/20متــر و  10ســانتیمتر و  30ســانتیمتر و  10ســانتیمتر
و  2/20متــر و  10ســانتیمتر و  15ســانتیمتر بــه فضــای خیابــان پانــزده متــری دوم بوضعیــت جنوبــی دیــوار
مشــترک بطــول  5/05متــر بــه راه پلــه مشــاعی ســوم درب و دیواریســت بطــول  2/65متــر بــه راه پلــه مزبــور.
چهــارم بــه وضعیــت شــمال دیــوار مشــترک بطــول  5/05متــر بــه راه پلــه مرقــوم پنجــم در نــه قســمت کــه
قســمت هــای دوم و ششــم بوضعیــت جنوبــی و قســمت هــای چهــارم و هفتــم بوضعیــت شــمالی اســت
دیواریســت متضمــن پنجــره بطــول هــای  15ســانتیمتر و  10ســانتیمتر و  1/90متــر و  10ســانتیمتر و 30
ســانتیمتر  10ســانتیمتر و  1/90و  10ســانتیمتر و  30ســانتیمتر بــه فضــای خیابــان جنوبــا -اول دیواریســت
بــه طــور  90ســانتیمتر بــه فضــای خیابــان دوم دیواریســت متضمــن پنجــره بطــول  14متــر بــه فضــای حیاط
مشــاعی  .غربــا – اول دیواریســت بطــول  6/75متــر بــه فضــای قطعــه دوم تفکیکــی ســابق دوم دیواریســت
بطــول  1/45متــر بــه فضــای پیــاده رو در خیابــان  .توصیــف اجمالــی :مــورد رهــن واقــع در رشــت – خ معلــم
– روبــروی اســتانداری گیــالن – نبــش خ  15متــری طالقانــی پــالک آبــی  20شــهرداری مــی باشــد .مــورد
رهــن در طبقــه ســوم یــک دســتگاه ســاختمان  4طبقــه و نیــم تجــاری مســکونی ســه بــر مــی باشــد آپارتمان
فلــزی طــاق ضربــی ( تیرآهــن و آجــر) کــف هــال و پذیرایــی پارکــت کــف داخلی ســایر قســمت ها ســنگکاری
دیوارهــای داخلــی ســفیدکاری و کاغــذ دیــواری و ســقف هــا کنــاف و چــوب نــراد ســند پالســت شــده ضمــن
اجــرای گرمایــش از کــف و دارای پکیــج اختصاصــی بوتــان بــا رادیاتورهــای آلومینیومــی بوتــان اســت پنجــره
هــا دو جــداره  UPVCدربهــای داخلــی چوبــی  MDFدرب اصلــی ورودی آپارتمــان دو لنگــه ضــد ســرقت مــی
باشــد و دارای هــود آردا  Ardaو ســینک دو لنگــه بــوده و درب حمــام  UPVCدرب روشــوئی ( دستشــویی)
 upvcدرب توالــت چوبــی  mdfبــا فــالش تانــک دیــواری بعــد از اجــرای کنــاف بصــورت ســقف کاذب اســت
دارای آبگرمکــن گازی دیــواری نیــز مــی باشــد .و در وســط ســالن یکدســتگاه شــومینه گازی نصــب شــده
اســت و دارای امتیــازات آب شــهری مشــاعی و گاز شــهری مشــاعی و یکدســتگاه کنتــور بــرق  25آمپــر تکفــاز
خانگــی اســت نمــای خارجــی اضــالع شــمالی و شــرقی و جنوبــی ســنگکاری درب ورودی مشــاعی از خیابــان
 15متــری طالقانــی فلــزی ســه لنگهــای و دارای یــک درب فلــزی دو لنگهــای ماشــین رو نیــز اســت کــه در
خیابــان  15متــری طالقانــی منتهــی بــه حیــاط مشــاعی نصــب شــده اســت کــف حیاط خلــوت مشــاعی فرش
موزائیکــی و در حیــاط خلــوت جنوبــی یــک چشــمه توالــت فرنگــی پالســتیکی مشــاعی بــا درب آلومینیومــی
احــداث شــده اســت مضافــا اینکــه در داخــل حیــاط خلــوت مشــاعی ضلــع جنوبــی یــک حلقــه چــاه آب دهنه
گشــاد بــا لولــه ســیمانی بــه قطــر  80ســانتیمتر بــدون پمــپ تحــت فشــار بــا درب فلــزی مــدور روی آب چــاه
مشــاعی حفــر شــده اســت بنــای مذکــور دارای قدمــت ســاخت بیــش از ســی و دو ســال اســت ســاختمان
مذکــور کــه شــامل ( نــازککاری و تاسیســات مکانیکــی و برقــی) تغمیــرات اساســی و بازســازی نموده اســت راه
پلــه و پاگــرد منتهــی بــه طبقــات همکــف ســنگکاری و دارای نــرده چوبــی خراطــی شــده اســت  .ســاختمان
مــورد بازدیــد شــامل چهــار چشــمه اطــاق کــه ســه چشــمه اطــاق هــا دارای کمددیــواری بــا بدنــه ورق نئوپان
و چــوب نــراد و دربهــا  MDFاســت و هــال و پذیرایــی بــزرگ و تــراس هــای مســقف و راه روی ارتباطــی و
آشــپزخانه و حمــام بــا توالــت فرنگــی کــه دیوارهــای آن تــا زیــر ســقف کاذب کاشــیکاری شــده اســت و
دستشــویی و توالــت تخــت ایرانــی بــا دیوارهــای جانبــی تــا زیــر ســقف کاشــیکاری شــده و کف ســرویس های
بهداشــتی فــرش ســرامیکی اســت  .ســربندی کل ســاختمان تجــاری مســکونی بصــورت چهــار و نیــم طبقــه
چوبــی پوشــش حلــب کرکــره هــای گالوانیــزه اســت مضافــا اینکــه در قســمتی از دیــوار ســالن بــزرگ پذیرایی
ضلــع غربــی ســنگ آنتیــک بــا نــور مخفــی نصــب شــده اســت .ملــک فــوق برابــر گواهــی مامــور اجــرا در
تصــرف همســر مدیــون آقــای علــی یوســفی مقــدم مــی باشــد .مــازاد پــالک ثبتــی  2651فرعــی از  75اصلــی
بخــش  4رشــت برابــر نامــه شــماره  97/5/2 -107/97/6728بازداشــتی ناحیــه  2رشــت برابــر نامــه شــماره
 96/11/10-139604918581007560شــعبه اول اجــرای ثبــت رشــت تحــت کالســه  9601727در قبــال
مبلــغ  1343544107ریــال کــه از تاریــخ  96/10/30روزانــه بمبلــغ  933/935ریــال بــر بدهــی فــوق افــزوده
مــی گــردد در قبــال طلــب بانــک ملــت شــعبه مرکــزی رشــت همچنیــن  5درصد حقــوق دولتــی در بازداشــت
مــی باشــد .مزایــده ششــدانگ آپارتمــان مســکونی بشــماره  2651فرعــی از  75اصلــی قطعــه  8تفکیکــی بــه
مســاحت  185/25متــر واقــع در طبقــه ســوم مفــروز و مجــزی شــده از شــماره  1728فرعــی ناحیــه  2رشــت
( بــا مشــخصات فــوق الذکــر) از مبلــغ  4800000000ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از
طــرف خریــدار فروختــه خواهــد شــد بــا مشــخصات فــوق از ســاعت  9صبــح الــی  12ظهــر روز شــنبه مورخــه
 97/7/21در رشــت شــعبه اول اجــرای ثبــت انجــام مــی پذیــرد طالبیــن مــی تواننــد در روز و ســاعت مقــرر
جهــت خریــد شــرکت در جلســه مزایــده حضوربهــم رســانند الزم بــه ذکــر اســت کلیــه بدهــی هــای مربــوط
بــه آب  ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در وصــرت موجــود و همچنیــن حــق
حــراج و نیــم عشــرو ســایر هزینــه هــای قانونــی متعلقــه کال بــر عهــده خریدار اســت مزایــده نقــدی و حضوری
و در یــک نوبــت مــی باشــد .تاریــخ انتشــار97/7/5 :

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی رشت – نیری

7470

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 اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318016000482مــورخ  1397/5/22هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک رحیــم آباد
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی نجمــه ســحابی فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه  340صــادره از رحیــم
آبــاد بــه شــماره ملــی  6319330147در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت
 678/12مترمربــع پــاک  849فرعــی از  165اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ـ فرعــی از  165اصلــی
واقــع در قریــه بالنــگاه خریــداری از مالــک رســمی آقــای ســیدرضا ســادات بندبــن بالنــگاه 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 تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .م/الــف 685 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/7/19 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/7/5 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رحیم آباد ـ محمدجواد مکرم

7509

آگهی

محکــوم لــه - :محکــوم علیه:راضیــه کاتــه – پیــرو آگهــی هــای منتشــره در جرایــد بدینوســیله بــه – کــه
مجهــول المــکان مــی باشــد ابــاغ مــی شــود طبــق اجرائیــه صــادره از شــعبه اول دادگاه چمســتان در پرونــده
کاســه  950669بــه موجــب دادنامــه شــماره  9609971988401142مــورخ  91/10/7صــادره از شــعبه
اول دادگاه چمســتان محکــوم علیــه محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  99/300/000ریــال بابــت اصــل خواســته
و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه مبلــغ مذکــور از تاریــخ  93/3/29لغایــت زمــان اجــرای حکــم و
پرداخــت مبلــغ – ریــال بابــت خســارت ناشــی از هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت مبلــغ  300/000ریــال
بابــت حــق الوکالــه وکیــل در مرحلــه بــدوی در حــق محکــوم لــه مــی باشــد پرداخــت نیــم عشــر اجــرا و نیــز
هزینــه هــای اجرائــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی بشــاد بدیهــی اســت مفــاد اجرائیــه صــادره یــک نوبــت
در اجــرای مــاده  73آ د م و مــاده  9قانــون اجــرای احــکام مدنــی در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج مــی
گــردد تــا ظــرف ده روز پــس از انتشــارآگهی نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه اقــدام گــردد در غیــر ایــن
صــورت واحــد اجــرای احــکام طبــق مقــررات نســبت بــه اجــرای مدلــول اجرائیــه و وصــول هزینــه اجرایــی
اقــدام خواهــد نمود.م/الــف97/481 :

متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان

7514

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

بــه موجــب کیفرخواســت صــادره از دادســرای عمومــی و انقــاب نــور بدینوســیله بــه رضــا نائیجــی فرزنــد رحیــم
فعــا مجهــول المــکان در پرونــده کاســه  970676کــه بــه اتهــام جعــل و اســتفاده از اوراق مجهــول موضــوع
شــکایت محمــد دور اندیــش تحــت تعقیــب مــی باشــد ابــاغ مــی شــود بــرای روز ســه شــنبه  97/8/15ســاعت
 10صبــح دادگاه حاضــر شــوید از اتهــام منتســبه در پرونــده کاســه فــوق از خــود دفــاع نماینــد در صــورت عــدم
حضــور دادگاه غیابــا بــه اتهــام شــما رســیدگی و تصمیــم مقتضــی صــادر خواهــد نمــود .م/الــف97/480 :

7515

رئیس شعبه  102کیفری  2نور

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

بــه موجــب کیفرخواســت صــادره از دادســرای عمومــی و انقــاب نــور بدینوســیله بــه فــروزان رحیمیــان فرزنــد
محمــد فعــا مجهــول المــکان در پرونــده کاســه  970523کــه بــه اتهــام کاهبــرداری موضــوع شــکایت فاطمــه
محمدیــان تحــت تعقیــب مــی باشــد ابــاغ مــی شــود بــرای روز دو شــنبه  97/8/14ســاعت  10صبــح دادگاه
حاضــر شــوید از اتهــام منتســبه در پرونــده کاســه فــوق از خــود دفــاع نماینــد در صــورت عــدم حضــور دادگاه
غیابــا بــه اتهــام شــما رســیدگی و تصمیــم مقتضــی صــادر خواهــد نمــود .م/الــف97/479 :

7516

رئیس شعبه  102کیفری  2نور

اگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان مهــرداد مفیــدی فرزنــد احمــد بــا وکالــت احمــد خیــری فرزنــد یــزدان بــه نشــانی نــوب همافــران
ســاختمان ایلیــا طبقــه  4واحــد  7دادخواســتی بــه خواســته تائیــد انفســاخ قــرارداد و اســترداد مــال ( منقــول) بــه
طرفیــت علیرضــا حســین زاده بــه آدرس مجهــول المــکان – تقدیــم ایــن شــعبه نمــوده کــه بــه کاســه 970462
ثبــت گردیــده و وقــت رســیدگی ســاعت  9/30صبــح مــورخ  97/8/13تعییــن گردیــده نظــر بــه مجهــول المــکان
بــودن خوانــدگان علیرضــا حســین زاده بــا تقاضــای خواهــان موافقــت دادگاه بــا اســتناد مــاده  73قانــون آئیــن
دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی تــا خوانــدگان یــا خوانــده فوق
جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم و اعــام آدرس در دادگاه حاضــر شــوندو از خــود دفــاع نمایــد
در غیــر ایــن صــورت دادگاه غیابــا مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود م/الــف97/478 :

7517

مدیر شعبه سوم شورای حل اختالف نور

آگهی ابالغ

دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی تجدیــد نظــر خــواه بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت آقــای امین بــراری
دادخواســت تجدیــد نظــر خواهــی بــه طرفیــت تجدیــد نظــر خوانــدگان  -1خانــم فریبــا خســروی چقاگنوجــی
فرزنــد کاکا  -2آقــای نعمــت الــه لطفــی فرزنــد یــار علــی  -3آقــای تــورج لطفــی فرزنــد یارعلــی نســبت بــه
دادنامــه شــماره  9709978601400302در پرونــده کاســه  9609988601400379شــعبه  14تقدیــم کــه
طبــق موضــوع مــاده  73و  346قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن تجدیــد نظــر
خوانــده مراتــب تبــادل لوایــح یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا تجدیــد
نظرخوانــده ظــرف 10روز پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل
خــود نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی را دریافــت و چنانچــه پاســخی دارد کتبــا بــه ایــن
دادگاه ارائــه نمایــد در غیــر ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر قانونــی نســبت بــه ارســال پرونده بــه دادگاه
تجدیــد نظــر اقــدام خواهــد شــد/6350 .م الــف12/

شعبه 14حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری (بانک ها و تصادفات)
7540
شهرستان کرمانشاه

رونوشت آگهی حصروراثت

پریســا ایزدیــار دارای شناســنامه شــماره  9308بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه  970222 /14 /97از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین ایزدیــار بشناســنامه شــماره
 در تاریــخ  -اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: -1پریســا ایزدیــار ت ت  68/6/17ش ش  0310200938فرزنــد حســین نســبت فرزنــد متوفــی  -2اردشــیر
ایزدیــار ت ت  71/2/12ش ش  0310710537فرزنــد حســین نســبت فرزنــد متوفــی -3فرشــته ایزدیــار ت ت
 69/9/13ش ش  0310491851فرزنــد حســین نســبت فرزنــد متوفــی  -4اردالن ایزدیــار ت ت  71/2/12ش ش
 0310710545فرزنــد حســین نســبت فرزنــد متوفی  -5پرنیــان ایزدیــار ت ت  81/11/25ش ش 0313953236
فرزنــد حســین نســبت فرزنــد متوفــی  -6ســیده زهــرا شــیرازی ت ت  47/2/28ش ش  308فرزنــد ابوالحســن
نســبت همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی نماید
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک
مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف/97/14830 :ف
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ابالغیه

خواهــان هــا  -1رقیــه  -2مریــم  -3تهمینــه  -4طیبــه  -5طاهــره  -6فرامــرز جملگــی شــافعی بوســاری فرزنــد
حســن بــه طرفیــت خوانــدگان  -1کاظــم شــمس دیبــا  -2محمدحســن خداخــواه  -3حمیدرضــا خداخــواه -4
محمدنقــی خداخــواه  -5محمدتقــی خداخــواه  -6رقیــه خداخــواه  -7معصومــه خداخــواه  -8پرویــز پورقیصــر
 -9هوشــنگ پــور قیصــر  -10ســرور پورقیصــر  -11محمــد بازرگانــی  -12فهیمــه بازرگانــی  -13پروانــه بازرگانی
 -14مهکامــه بازرگانــی  -15مهرانــه بازرگانــی  -16فتانــه بازرگانــی  -17هنگامــه بازرگانــی بــه خواســته ابطــال
ســند رســمی ملــک – ابطــال ســند شــماره  – 100724مــورخ  88/12/26تنظیمــی دفترخانــه  84رشــت موضــوع
یــک قطعــه زمیــن ســنگ  55بخــش  4رشــت ( قطعــه پنجــم مجــزی شــده از قطعــه ســوم تفکیکــی ســابق
کــه اخیرالذکــر از پــالک  123و 222و  609مــی باشــد) بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی تقدیــم دادگاه
هــای عمومــی شهرســتان رشــت نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه  4دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان
رشــت واقــع در اســتان گیــالن – شهرســتان رشــت – خیابــان امــام – میــدان دکتــر حشــمت – دادگاه هــای
عمومــی و انقــالب (حقوقــی و خانــواده) رشــت – طبقــه  2اتــاق شــماره  215کدپســتی  4137643995تلفــن
 013-33327006-8وب ســایت www.dadgil.irارجــاع و بــه کالســه  9709981310400240و بــه کالســه بایگانی
 970276ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن  97/8/9ســاعت  9روز چهــار شــنبه بــه علــت مجهــول المــکان
بــودن کلیــه خوانــدگان و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومی و
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا
خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود نســخه
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد جلســه دادرســی جهــت مالحظــه پاســخ اســتعالم ثبتــی مــی باشــد.

مدیر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان رشت
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دادنامه

پرونــده کالســه  9709971310200301شــعبه  2دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی
شــماره  – 9709971310200760خواهــان :حســین سلحشــور بوســاری فرزنــد عبــاس – خوانــده :یوســف
قربانعلــی زاده پورویشــکائی فرزنــد ابراهیــم – خواســته :الــزام بــه فــک پــالک خــودرو (اعــالم ختــم رســیدگی)
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی حســین سلحشــور بطرفیــت یوســف قربانعلــی زاده بخواســته صــدور حکــم بــر الــزام خوانــده
بــه تعویــض پــالک خــودرو ( فــک پــالک) بشــماره انتظامــی 55ط  155ایــران  46و مطالبــه خســاارت دادرســی
نظــر بــه اینکــه حســب وکالــت نامــه شــماره  46664مــورخ  96/6/30اتومبیــل از ســوی خواهــان بــه خوانــده
منتقــل گردیــده و حســب اســتعالم بعمــل آمــده از پلیــس راهــور فرماندهــی انتظامــی اســتان گیــالن – مرکــز
شــماره گــذاری پــالک انتظامــی فــوق الذکــر بنام حســین سلحشــور (خواهــان) صــادر گردیــده و بــر روی اتومبیل
ســواری پرایــد موضــوع وکالــت نامــه فــوق الذکــر نصــب گردیــده اســت و نظــر بــه اینکــه طرفیــن قانونــا پــس از
انتقــال اتومبیــل مکلــف بــه تفویــض پــالک خــودرو و تنظیــم ســند بنــام خریــدار هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه
خوانــده دعــوی در جلســه دادگاه حاضــر نگردیــده و دفاعــی از خــود بعمــل نیــاورده اســت لــذا دادگاه دعــوی
خواهــان را صائــب تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  10و  219و  223از قانــون مدنــی و مــاده  29قانون رســیدگی به
تخلفــات رانندگــی و مــاده  29آییــن نامــه راهنمایــی و رانندگــی مصــوب  1384و مــواد  515و  519از قانــون آیین
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی خوانــده را ملــزم مــی نمایــد نســتب بــه تعویــض پــالک
منصوبــه روی اتومبیــل پرایــد موصــوف اقــدام نمایــد ضمنــا خوانــده از باب تســبیت بپرداخــت مبلــغ 1/344/000
ریــال بعنــوان خســارات دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی گــردد حکــم صــادره غیابــی محســوب و ظــرف
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه و ظــرف  20روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم
محتــرم تجدیــد نظــر اســتان گیــالن مــی باشــد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رشت
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :حســین ایمانــی کیســمی فرزنــد غالمعلــی – مشــخصات محکــوم علیــه :محمدرضــا
قدوســی راد فرزنــد جهــان – مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه :زهــرا پــوران ســترگی فرزنــد
محمدابراهیــم – نــوع رابطــه :وکیــل – محکــوم لــه  :حســین ایمانــی کیســمی – محکــوم بــه :بموجــب درخواســت
اجــاری حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  9709971325300254محکــوم علیــه محکــوم
اســت بــه پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی دو میلیــون و ششــصد
و هشــتاد و پنــج هــزار ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان سررســید چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم در
حــق محکــوم لــه چنانچــه محکــوم علیــه در فرجــه قانونــی مدلــول حکــم را اجــرا ننمایــد وفــق مقــررات هزینــه
اجــرای حکــم از وی اخــذ مــی گــردد.

دبیر شعبه  13شورای حل اختالف رشت
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آگهی

میثــم جلیلــی فرزنــد عزیــزو ســیاوش محمــدی فرزنــد عبــداهلل و حمیــد محمــدی فرزند ســیاوش شــما در پرونده
کالســه  101/ 970435موضــوع شــکایت ابــوذر جاللونــد و ملــوک یوســفی بــه اتهــام ایــراد ضــرب و جــرح عمدی
تحــت تعقیــب بــوده و وقــت رســیدگی پرونــده بــه تاریــخ  97/9/3ســاعت  11صبــح تعییــن گردیــده لــذا در موعد
مقــرر در جلســه دادگاه حاضــرو از اتهــام انتســابی دفــاع واال دادگا غیابــی تشــکیل و وفــق مقــررات قانونــی اتخــاذ
تصمیم مــی نمایــد .م/الــف97/220/51 :

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2رامسر
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