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آگهی
 16طرح مدیریت مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می شود

رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد گفت16 :
طرح مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار با  20میلیارد ریال اعتبار سال جاری در مناطق
مختلف این استان اجرا می شود.
پیمان پورمعرفت در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت :اجرای  20درصد انرژی خورشیدی
 50کیلو وات ،اجرای طرح های  TOUو  ،CCPشناسایی و تشویق مشترکین برتر و
ادامه اجرای طرح بهسامان در مدارس مقطع ابتدایی و راهنمایی شهرستان بویراحمد از
مهمترین برنامه هایی است که در سال جاری باهدف مدیریت مصرف برق در کهگیلویه
و بویراحمد اجرایی شود .وی افزود :جلب همکاری مشترکین اداری و دیماندی غیرصنعتی
در برنامه های کاهش پیک ،جلب همکاری جایگاه های  CNGدر ساعات اوج بار روزانه و
سرویس کولرهای آبی و گازی در مناطق گرمسیری و نصب سایه بان بر روی آن ها برای
 10ساختمان از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای مدیریت مصرف برق در این استان
است .پورمعرفت بیان کرد :اجرای این طرح ها بستگی به تخصیص اعتبارات الزم است.

پژو س�واری) که قابل ش�ماره گذاری می باشد از طریق مزایده عمومی و سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند.
ل�ذا متقاضی�ان می توانن�د با مراجعه به س�امانه مذکور ومراجع�ه حضوری جهت

شــهرداری اختیــار آبــاد در نظــر دارد انجــام کلیــه امــورات خدماتــی ،
پشــتیبانی ،فنــی و اداری خــود را شــامل  :تنظیــف معابــر  ،آبیــاری درختــان و
نگهــداری پــارک و فضاهــای ســبز شــهری  ،جمــع آوری و حمــل زبالــه هــای
شــهروندان از درب منــازل تــا محــل بازیافــت( واقــع در کیلومتــر  10ابتــدای
جــاده کوهپایــه ) و نگهبانــی و پیــش خدمتــی ســاختمان هــای اداری و انجــام
کلیــه امــورات غســالخانه و اپراتــوری و فروشــندگی جایــگاه  CNGو اجرائیات
ســاختمان بــه مــدت یــک ســال شمســی ( 12مــاه) از تاریــخ ( 97/4/1لغایــت
 )98/3/31بــه طــور یکجــا و بــه صــورت حجمــی بــه شــرکت هــای خدماتــی
واجــد شــرایط و دارای مجــوز رســمی از اداره کل تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعی
از طریــق مناقصــه عمومــی واگــذار نمایــد  ،لــذا از کلیــه شــرکت هــای واجــد
شــرایط و دارای رزومــه کاری و حســن ســابقه کاری و بیمــه ای دعــوت بــه
عمــل مــی آیــد از تاریــخ نشــر نوبــت دوم ایــن آگهــی حداکثــر بــه مــدت
یــک هفتــه ( )7روز جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و اطــاع از شــرایط و
جزئیــات کار بــه شــهرداری اختیــار آبــاد ( امــور مالــی  /امــور قراردادهــا) بــه
آدرس اختیــار آبــاد  -خیابــان شــریعتی مراجعــه نماینــد.
ضمنا هزینه های چاپ دو نوبت آگهی به عهده برنامه مناقصه می باشند.

شهرداری اختیار آباد

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

برابــر آراء صــادره هیــات  /هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان لنگــرود تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بمنظــور اطــالع عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه  15روز در روزنامــه هــای محلــی و سراســری آگهــی مــی شــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجــع متضــرر بــه
مراجــع ذیصــالح قضائــی نمــی باشــد -1 .آقــای ولــی قلــی پــور بارکوســرائی فرزنــد قربانعلــی بصــورت ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  155/09مترمربــع بــه پــالک  3فرعــی از  591اصلــی
مفــروز از پــالک  591/1واقــع در شــهر لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت آقــای حســن منوچهــری  -2آقــای ســید نــادر میرفرجــود لنگــرودی فرزنــد ســیدابراهیم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب
کنــدوج و مغــازه بــه مســاحت  278/30مترمربــع بــه پــالک  10فرعــی از  852اصلــی مفــروز از پــالک اصلــی  852واقــع در شــهر لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث میرفرجــود لنگــرودی  -3آقــای حســین فاتــح لوکالیــه
فرزنــد رمضانعلــی و خانــم ســیده طاهــره نعمــت طلــب بیــن کالیــه فرزنــد ســید نعمــت بصــورت ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان قدیمــی بــا حــق عبــور از مجــاور غربــی تحــت پــالک  1286/6شــهر
لنگــرود بــه مســاحت ششــدانگ  55/35مترمربــع بــه پــالک  24فرعــی از  1286اصلــی مفــروز از پــالک  1286/5واقــع در شــهر لنگــرود بخــش  15گیــالن از مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث ذکریــا زارع جهــان بخــش لنگــرودی
 -4خانــم مریــم بانــو رضائــی متعلــق محلــه فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  134مترمربــع بــه پــالک  2897فرعــی از  1اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  15واقــع در قریــه
درب مســجد حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم حســن پــور امیــر عمــو زارع صاحــب نســق  -5آقــای ســید محمــود رضــوی پــور فرزنــد ســیدعلی اصغــر بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  142/29مترمربــع بــه پــالک  356فرعــی از  52اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  51واقــع در قریــه کلیدبــر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای علــی انگشــتان
-6آقایــان علیرضــا عبدالکریمــی فرزنــد نبــی الــه و مصطفــی کرمــی فرزنــد رحیــم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  161/14مترمربــع بــه پــالک  5771فرعــی از  53اصلــی مفــروز
از پــالک فرعــی  245واقــع در قریــه کیاکالیــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم قــوام لنگــرودی  -7آقــای رمضانعلــی خشــکدامن فرزنــد عیســی بصــورت ششــدانگ قطعــه زمیــن مشــتمل
بــر ســاختمان بــه مســاحت  1739/55مترمربــع بــه پــالک  4153فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  13واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت آقایــان محمــد و رمضانعلــی جملگــی خشــکدامن
 -8آقــای ســجاد نیــک نفــس نالکیاشــری فرزنــد حشــمت بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  180/82مترمربــع بــه پــالک  4154فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  7واقــع در قریــه
موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محمدحســن امامــی -9آقــای علیرضــا مومنــی ســراجاری فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 153/37
مترمربــع بــه پــالک  4155فرعــی از  56اصلــی مفــروز از پــالک  11واقــع در قریــه موبنــدان حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت آقایــان و ضیــاء الدیــن و بانــوان نورالملــوک و فخــری و عــذرا و حــورا جملگــی ابوالهــدی
لنگــرودی -10خانــم هاجــر عابدینیــان نالکیاشــری فرزنــد ابوالقاســم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  323/47مترمربــع بــه پــالک  929فرعــی از  58اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی 66
واقــع در قریــه نالکیاشــر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای میــرزا فــالح مهــدی پــور  -11آقــای غالمعلــی خوشــه بــر فرزنــد مســیب بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
بــه مســاحت  495/42مترمربــع بــه پــالک  41فرعــی از  63اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  1واقــع در قریــه حــاج ابراهیــم ده حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت آقایــان عبــداهلل و عبدالباقــی و بانــو ایــران معتضــد منجمــی
-12آقــای مرتضــی قنبــری فرزنــد محمــد بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  127/60مترمربــع بــه پــالک  1441فرعــی از  64اصلــی مفــروز از پــالک هــای فرعــی  70و 71و 72و 73واقــع
در قریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت زارع صاحــب نســق آقــای حســن چهارگــوش  -13خانــم مریــم پــور علینقــی لنگــرودی فرزنــد اســمعیل بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بــه مســاحت  131/35مترمربــع بــه پــالک  1444فرعــی از  64اصلــی مفــروز از پــالک فرعــی  484واقــع در قریــه متعلــق محلــه حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت آقــای محمــود پــور مومــن اعرابــی -14وراث
مرحــوم کبــری بــزرگ دعاگــو برابــر گواهــی حصروراثــت /1030/95ش مــورخ  95/8/18ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  279/13مترمربــع بــه پــالک  3628فرعــی از  65اصلــی مفــروز از پــالک
فرعــی یــک واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن کمافــرض اهلل از مالکیــت خانــم کبــری زیــاری شــلمانی-15خانم زینــب بــزرگ دعاگــو فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بــه مســاحت  215/09مترمربــع بــه پــالک  3629فرعــی از  65اصلــی مفــروز از پــالک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت خانــم کبــری زیــاری شــلمانی-16خانم زینــب
بــزرگ دعاگــو فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  214/78مترمربــع بــه پــالک  3620فرعــی از  65اصلــی مفــروز از پــالک یــک فرعــی واقــع در قریــه درویشــانبر حومــه لنگــرود
بخــش  15گیــالن از مالکیــت خانــم کبــری زیــاری شــلمانی-17آقای حســن پــور ســلیمان چافــی فرزنــد حســینعلی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  362/08مترمربــع بــه پــالک 5122
فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -18.آقــای مســعود هاشــمی لنگــرودی فرزنــد احمــد و خانــم ســحر ذکریائــی
چافــی فرزنــد محمدجــواد بصــورت ششــدانگ یــک خانــه ومحوطــه بــه مســاحت  395/96مترمربــع بــه پــالک  5123فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از
مالکیــت مشــاعا بالســویه وراث مرحــوم محســن جورابچــی -19.آقــای محمدعیســی موســی پــور یاســری فرزنــد موســی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  379/48مترمربــع بــه پــالک 5124
فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  2فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن -20.خانــم ســیده فاطمــه ســیدزاده فرزنــد ســیدابراهیم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه
مســاحت  345/50مترمربــع بــه پــالک  5125فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  2فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن  -21 .آقــای ســید جــالل فصیــح الزمــان لنگــرودی فرزنــد سیدحســن بصــورت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  380/76مترمربــع بــه پــالک  5126فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث
مرحــوم محســن جورابچــی  - 22آقــای جــواد هــادی پــور فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  2084/88مترمربــع بــه پــالک  5127فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک 30
فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -23 .آقــای داریــوش منصفــی فرزنــد نصرالــه بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت
 409/19مترمربــع بــه پــالک  5128فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -24.آقــای داریــوش منصفــی فرزنــد نصرالــه
بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  400/51مترمربــع بــه پــالک  5129فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت
وراث مرحــوم محســن جورابچــی -25.آقــای میرعلــی اکبرموســوی شــلمائی فرزنــد ســیدابراهیم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  1118/12مترمربــع بــه پــالک  5130فرعــی از  184اصلــی
مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -26.خانــم اقــدس ســتاره فرزنــد قاســم بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
بــه مســاحت  893/77مترمربــع بــه پــالک  5131فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -27.خانــم ســکینه طوافــی
فرزنــد حســن بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  671/15مترمربــع بــه پــالک  5132فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن
از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی-28اقــای مازیــار مشــکین دوســت فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  200/32مترمربــع بــه پــالک  5133فرعــی از  184اصلــی
مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی-29اقــای جمشــید پــور ذکریــا فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
بــه مســاحت  418/05مترمربــع بــه پــالک  5134فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی-30آقــای رضــا پــور ذکریــا
فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  509/63مترمربــع بــه پــالک  5135فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن
از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی-31رضــا ذکریــا فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  511/35مترمربــع بــه پــالک  5136فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک 30
فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی-32خانمهــا روشــنک ســادات و فاطمــه ســادات جملگــی بــا نــام خانوادگــی میرفخرایــی فرزنــدان سیدهاشــم بصــورت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  250/06مترمربــع بــه پــالک  5137فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن مشــاعا
بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچی-33آقــای حســین نــوروزی فرزنــد محمــد و خانــم زهــرا امینــی فرزنــد ســیدمحمد بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  696/83مترمربــع
بــه پــالک  5138فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی  -34خانــم هــا نــگار و ســارا جملگــی بــا نــام
خانوادگــی صدقــی فرزنــدان یعقــوب بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  244/33مترمربــع بــه پــالک  5139فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک  30فرعــی واقــع در قریــه چــاف
حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن مشــاعا بالســویه بــه اســتثناء منافــع عمرانــی کــه مــادام العمــر متعلــق بــه اقــای یعقــوب صدقــی مــی باشــد از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -35اقــای محمدرضــا نصرثابــت قــدم فرزنــد
محمدحســین و خانــم فاطمــه فالحــی موبندانــی فرزنــد ابوطالــب بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  386/57مترمربــع بــه پــالک  5140فرعــی از  184اصلــی مفــروز از پــالک 30
فرعــی واقــع در قریــه چــاف حومــه لنگــرود بخــش  15گیــالن مشــاعا بالســویه از مالکیــت وراث مرحــوم محســن جورابچــی -36آقــای ســعید خجســته نــژاد فرزنــد یوســف بصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان
به مساحت  334/19مترمربع به پالک  5141فرعی از  184اصلی مفروز از پالک  30فرعی واقع در قریه چاف حومه لنگرود بخش  15گیالن از مالکیت وراث مرحوم محسن جورابچی
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اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه  /محکــوم لهــم  -1علیرضــا گرگانــی نــژاد مشــیزی فرزنــد غالمحســین بنشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان کرمــان – شــهر کرمــان – بلــوار نصــر ک3پ 10مشــخصات محکــوم علیــه  /محکــوم علیهــم
 -1بهــروز فرهــادی افشــار فرزنــد غضنفــر مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه  /محکــوم علیــه ناهیــد ابــاذری فرزنــد احمــد – بنشــانی کرمــان خیابــان قرنــی – نبــش کوچــه شــماره  15ســاختمان ســبز
طبقــه  2واحــد وکیــل علیرضــا گرگانــی نــژاد مشــیزی بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطــه  9609973870301319محکــم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ پانصــد و پنــج
میلیــون ریــال از بابــت اصــل خواســته و نیــز تادیــه مبلــغ  17/067/000ریــال از بابــت کلیــه هزینــه هــای دادرســی و دفتــری و همچنیــن حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک  1391/7/1در
حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر در حــق محکــوم لــه .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  )1394م.الــف 538
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آگهی مزایده خودرو

وی عنوان کرد :این طرح ها برای تعرفه های عمومی ،کشاورزی ،صنعتی و تجاری اجرایی
می شود 240 .هزار اشتراک برق در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که حدود  190هزار
اشتراک آن خانگی است.
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بازدید خودروها(محل پارک خودروها س�اختمان مرکزی استانداری کهگیلویه
و بویراحمد واقع در یاسوج-میدان امام حسین(ع) در زمان مقرر مراجعه نمایند.
-1تضمی�ن ش�رکت در مزایده 10درصد قیمت پیش�نهادی ب�رای خرید خودرو
جداگانه می باشد که مطابق بافرم استاندارد آن از بانک ها و موسسات مالی معتبر
تهیه شود.
-2مدت زمان بازدید و ارائه پیشنهاد:از تاریخ  97/3/23الی  97/3/31می باشد.
-3زمان بازگشایی پاکات 97/4/2:ساعت  12ظهر.
-4محلتحویلپیشنهاد:استانداریکهگیلویهوبویراحمد-ادارهکلحراست(پاکات
به صورت الک ومهرشده تحویل گردد).
-5هزینه های آگهی (روزنامه و سامانه)به عهده برنده مزایده است.
-6تعداد ونوع خودروها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج شده است.
اداره کل اداری ،مالی استانداری کهگیلویه وبویراحمد
دادنامه

شــوراباتوجه بــه اوراق پرونــده ختــم رســیدگی رااعــام وبااســتعانت ازخداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت
بــه صــدوررای مــی نمایــد
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی آقــای یوســف جعفــری بطرفیــت آقــای منصورشــجاع صفــت بــه خواســته مطالبــه مبلــغ
53/000/000ریــال موضــوع صــدور یــک فقــره چــک مســتند دعــوی بــه شــماره 760162مــورخ 96/12/5عهــده
حســاب جــاری  000763205422/000/000/1R170160بانــک ملت شــعبه جم بااحتســاب خســارات تاخیرتادیه
ودادرســی بــه شــرح متــن دادخواســت تســلیمی نظربــه اینکــه صــدور ووجوداصــل چــک دریــد خواهــان داللــت
براشــتغال ذمــه خوانــده بــه میــزان وجــه منــدرج درمتــن آن درمقابــل خوانــده بــه عنــوان دارنــد دارد وباتوجــه بــه
اینکــه مســتند مرقــوم از هــر گونــه تعــرض مصــون مانــده وبــه اصالــت آن خدشــه ای واردنشــده ودرمقابــل دعوی
مطروحــه نیزدفاعــی معمــول نشــده وایــراد وتکذیبــی بــه عمــل نیامــده اســت ودلیلــی دائــر برپرداخــت وجه چک
مورددعــوی وتحصیــل برائــت ذمــه ازســوی خوانــده ابرازنگردیــده لــذادادگاه دعــوی رامحمــول برصحت تشــخیص
وبااحرازمدیونیــت خوانــده واســتحصاب بناءدیــن مســتندا بــه مواد210قانــون تجــارت و198و519و522قانــون
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی وانقــاب درامورمدنــی وتبصــره الحاقــی بــه مــاده 2قانــون صدورچــک مصوب
1376/03/10مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام وقانــون استفســاریه تبصــره مذکــور مصــوب مجمــع مزبــور مورخ
1377/09/21نامبــرده رابــه پرداخــت مبلــغ 53/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته ومبلــغ 1/390/000ریــال
بابــت هزینــه دادرســی ونیزخســارت تاخیرتادیــه برمبنــای نــرخ تــورم ازتاریــخ چــک تازمان وصــول آن که توســط
واحداجــرای احــکام ازبانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اســتعام مــی شــود درحــق خواهــان محکــوم مــی
نمایــد رای صــادره غیابــی وظــرف بیســت روززقابــل واخواهــی درایــن شــوراتا20روزدیگرقابل تجدیدنظــردردادگاه
عمومــی حقوقــی شهرســتان کنــگان مــی باشــد م الف129
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دادنامه

تاریــخ رســیدگی 96/11/15کاســه پرونــده 96/90:شــعبه  2:شــماره دادنامــه 96/511:مرجع رسیدگی:شــعبه
دوشــورای حــل اختــاف تنگســتان خواهان:آقــای اصغــر محمدحســینی فرزنــد :محمــود ســاکن :اهــرم-خ
انقــاب –نبــش کوچــه تعــاون خوانده:آقــای روح الــه نظــری فــرد فرزند :منصــور ســاکن:تنگ ارم-کوی گلســتان
–کوچــه عرفــان خواســته :مطالبــه وجــه گــردش کار:شــورا بابررســی محتویــات پرونــده ختــم دادرســی رااعــام
وبااســتعانت ازخداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
«رای شورا»
درخصــوص دادخواســت خواهــان آقــای اصغــر محمــد حســینی فرزنــد محمــود بــه طرفیــت خوانــده آقــای روح
الــه نظــری فردفرزنــد منصــور بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه مبلــغ پانــزده میلیــون وششــصد هزارتومــان بابــت
یــک فقــره چــک بــه شــماره 0466335362وبــدوا صــدور قرارتامیــن خواســته بــه مبلــغ پانــزده میلیــون وششــصد
هزارتومــان وبــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی وتاخیروتادیــه تازمــان اجــرای حکــم باعنایــت بــه محتویــات
پرونــده واظهــارات خواهــان مبنــی براینکــه بابــت خریــد کودخوانــده چــک پیوســتی راارائــه نمودنــد کــه اکنــون
باتوجــه بــه کســر موجــودی وگواهــی عــدم پرداخــت تقاضــای محکومیــت نامبــرده رادارم وعــدم حضــور خوانــده
علیرغــم ابــاغ لذاشوراخواســته خواهــان راواردومســتندا بــه مواد522،189و519قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکم
بــه محکومیــت خوانــده بــه مبلــغ پانــزده میلیــون وششــصدهزار تومــان بابــت اصــل خواســته ومبلــغ دومیلیــون
وهفتصدوهشــتادهزارریال بابــت هزینــه دادرســی وتاخیروتادیــه ازتاریــخ 1395/10/10تازمــان اجــرای حکــم اعــام
مــی دارد رای صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت روز پــس ازابــاغ قابــل واخواهــی درشــورا وپس ازانقضــای مهلت
واخواهــی ظــرف مــدت بیســت روزقابــل تجدیدنظــر دردادگاه عمومــی وحقوقــی تنگســتان مــی باشــد م الــف30
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مزایده

بــه موجــب نیابــت واصلــه ازاجــرای احــکام مدنــی شــعبه دوم خانــواده دادگســتری کــرج وبــه موجــب پرونــده کاســه
960581اجرایــی شــعبه اول حقوقــی کنــگان آقــای حامدفــوالدی بلوچســتانی فرزندمحمدمحکــوم اســت بــه پرداخت
314ســکه تمــام بهــارآزادی درحــق زهرارشــیدی فتــح آبــادی فرزنــد حســن ومبلــغ 5درصــد محکــوم به بابــت هزینه
اجرایــی درحــق صنــدوق دولــت وباتوجــه بــه اینکــه نامبــرده ازپرداخــت محکــوم بــه امتنــاع نمــوده وازطرفــی محکوم
لــه پــاک ثبتــی بــه شــماره 3/5648بــه مســاحت 200مترمربــع ازشــمال بــه طــول 10متــر اســت بــه گذرازشــرق
بــه طــول 20مترمحدوداســت بــه پــاک 3/5649جنــوب بــه طــول 10متــر محدوداســت بــه پــاک 3/5665غــرب بــه
طــول 20مترمحدوداســت بــه پــاک 3/5647واقــع درکنــگان شــهرک صفــا بنــام حامــد فــوالدی بلوچســتانی معرفی
نمــوده ایــن دادگاه قصــددارد ازطریــق مزایــده وازمحــل فــروش ملــک فــوق الذکرمحکــوم بــه راپرداخــت نمایــد ارزش
ملــک مجموعــا بــه مبلــغ 700/000/000ریــال توســط کارشــناس برآوردگردیــده اســت مزایــده درمرحلــه اول بــوده
ومزایــده ازقیمــت پایــه کارشناســی شــروع وباباالتریــن قیمــت پیشــنهادی موافقــت مــی گرددتاریــخ انجــام مزایــده
روزیکشــنبه 97/04/17ســاعت11صبح دردفتراجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری کنــگان مــی باشــد متقاضیــان می
تواننــد 5روزقبــل ازانجــام مزایــده درایــن دادگاه حاضروباهماهنگــی نســبت بــه بازدیدازملــک موردنظــر اقــدام نماینــد
پرداخــت قیمــت ملــک وانتقــال آن بــه خریداروفــق مقــررات خواهدبــود م الف138

دادرس اجرای احکام مدنی دادگستری کنگان حبیب زارع

3433

ابالغیه

نظــر بــه اینکــه آقــای محمدرضــا خورســندی بیدرونــی فرزنــد محمدعلــی و خانــم ســحر وطــن پرســت فرزند
احمــد بــه اتهامــات کاهبــرداری اینترنتــی حســب شــکایت خانــم رضــوان نیــک بخــت و آقــای عــادل صالحی
در پرونــده کاســه 960874ایــن بازپرســی تحــت تعقیــب مــی باشــد و ابــاغ احضاریــه بواســطه معلــوم نبودن
محــل اقامــت وی ممکــن نگردیــده اســت بدیــن وســیله اجــرای مــاده  174قانــون آییــن دادرســی کیفــری
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ میگــردد تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در ایــن شــعبه بازپرســی جهت
پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد . .م.الــف 551

بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب کرمان – علی سهرابی

3428

مفقودی

اصــل کلیــه مــدارک (شناســنامه مالکیــت ،کارت ماشــین ،ســند مالکیــت ،تسلســل اســناد) خــودرو وانــت تویوتــا
مدل1984رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور 0112903و شــماره شاسی0036978شــماره انتظامــی ایــران 627- 95
ج 31بنــام عثمــان ناروئــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بروجن

3424

دادنامه

پرونــده کاســه 9609983410400122شــعبه 4دادگاه عمومــی حقوقــی کرمــان شهرســتان کرمــان تصمیــم
نهایــی شــماره خواهــان  :آقــای اداره راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا نمایندگــی خانــم مریــم ســاجقه فرزنــد
احمــد بــه نشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان کرمــان – شــهرکرمان – خیابــان شــهید کامیــاب – اداره کل راه و
شهرســازی اســتان کرمــان – ســاختما شــماره  2خوانــده  :آقــای اســداهلل زاده محمــود آبــادی فرزنــد عبــاس بــه
نشــانی کرمــان – روســتای ده بــاال – میــدان کوثــر – خ امــام خمینــی – ک  61خواســته هــا -1 :قلــع و قمــع
مســتحدثات  -2خلــع یــد گردشــکار  :بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ایــن دادگاه ختــم دادرســی را اعــام و بــا
اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد .
رای دادگاه
در خصــوص دادخواســت اداره راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــه نمایندگــی خانــم مریــم ســاجقه بــه طرفیــت
آقــای اســداهلل زاده محمــود آبــادی فرزنــد عبــاس مبنــی بــر خلــع یــد و قلــع و قمــع مســتحدثات ایجــاد شــده
از ســوی خوانــده نســبت بــه قطعــه زمینــی بــه مســاحت  474متــر مربــع واقــع در پــاک ثبتــی  206اصلــی
واقــع در بخــش  8کرمــان و مطالبــه کلیــه خســارت دادرســی نظــر بــه اینکــه ایــن دادگاه جهــت رســیدگی بــه
موضــوع مــورد ادعــای خواهــان وقــت رســیدگی تعییــن و بــه طرفیــن ابــاغ نمــوده اســت و پــس از تشــکیل
جلســه دادرســی و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه بررســی موضــوع مــورد ادعــای خواهــان امــری
تخصصــی بــوده اســت لــذا ایــن دادگاه قــرار ارجــاع امــر بــه کارشناســی رســمی دادگســتری در رشــته امــور ثبتــی
صــادر نمــوده اســت و حســب نظریــه کارشناســی رســمی دادگســتری در رشــته مذکــور ملــک مــورد ادعــای
خواهــان بــه مســاحت 437متــر مربــع بــا حــدود اربعــه و مختصــات فنــی (نقــاط  UTMدار) مشــخص شــده در
نظریــه کارشــناس مذکــور در پــاک  206اصلــی واقعــی در بخــش 8کرمــان قــراردارد کــه مالــک رســمی ایــن
پــاک خواهــان مــی باشــد و نظریــه بــه ایــن کــه حســب نظریــه کارشــناس منتخــب  ،خوانــده در ملــک مذکــور
کــه در مالکیــت رســمی خواهــان قــراردارد مبــادرت بــه احــداث بنــا نمــوده اســت و هــم اکنــون ایــن ملــک در
تصــرف خوانــده قــراردارد و نظــر بــه اینکــه خوانــده علیرغــم ابــاغ قانونــی نظریــه کارشــناس بــه وی  ،بــه نظریــه
مذکــور اعتــراض موجهــی ننمــوده اســت و نظریــه کارشــناس بــا اوضــاع و احــوال مســلم و محقــق حاکم بــر قضیه
مــورد ادعــای خواهــان مطابقــت دارد لــذا ایــن دادگاه دعــوای خواهــان را وارد تشــخیص و مســتندا بــه مــواد
308و 311از قانــون مدنــی و مــواد  22،46،48از قانــون ثبــت و مــواد  519 ،515 ،198از قانــون آئیــن دادرســی
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه خلــع یــد نســبت بــه قطعــه زمیــن مــورد ادعــای خواهــان بــه مســاحت
437متــر مربــع واقــع در پــاک ثبتــی  206اصلــی واقــع در بخــش  8کرمــان بــا حــدود اربعــه و مختصــات فنــی
( نقــاطUTMدار) منعکــس شــده در کروکــی پیوســت نظریــه کارشناســی و قلــع و قمــع مســتحدثات موجــود در
قطعــه زمیــن مذکــور و پرداخــت هزینــه دادرســی و حــق نمایندگــی نماینــده حقوقــی خواهــان طبــق تعرفــه
قانونــی و پرداخــت هزینــه کارشناســی پرداخــت شــده از ســوی خواهــان  ،در حــق خواهــان صــادر و اعــام میدارد
 .امــا در خصــوص آن قســمت از خواســته خواهــان مبنــی بــر خلــع یــد خوانــده نســبت بــه مســاحتی مــازاد بــر
 437متــر مربــع نســبت بــه قطعــه زمیــن مذکــور و قلــع و قمــع مســتحدثات خوانــده در مســاحتی مــازاد بــر
 437متــر مربــع نســبت بــه قطعــه زمیــن مذکــور نظــر بــه اینکه حســب نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری در
امــور ثبتــی بــه شــرح مذکــور ،مســاحت تصرفــات خواهــان در قطعــه زمیــن مذکــور  437متــر مربــع اعــام شــده
اســت و حســب نظرکارشناســی تصــرف خوانــده در قطعــه زمیــن مذکــور تصــرف خوانــده در قطعــه زمیــن مذکور
مــازاد بــر  437متــر مربــع محــرز نگردیــده اســت لــذا ایــن دادگاه دعــوای خواهــان مبنــی بــر خلــع یــد خوانــده
نســبت بــه زمیــن مذکــور بــه مســاحتی مــازاد بــر مســاحت اعــام شــده از ســوی کارشناســی منتخــب در نظریــه
کارشــناس منتخــب در نظریــه کارشناســی ( مســاحتی مــازاد بــر  437متــر مربــع ) و قلــع و قمــع مســتحدثات
خوانــده در زمیــن مذکــور نســبت بــه مســاحتی مــازاد بــر مســاحت اعامشــده از ســوی کارشــناس منتخــب در
نطریــه کارشناســی ( مســاحتی مــازاد بــر  47متــر مربــع) را غیــر وارده تشــخیص و مســتندا بــه مــواد  194تا 197
از قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه بــی حقــی خواهــان مبنــی بــر خلــع یــد خوانــده نســبت بــه زمیــن
مذکــور نســبت بــه مســاحتی مــازاد بر مســاحت اعــام شــده از ســوی کارشــناس منتخــب در نظریه کارشناســی(
مســاحتی مــازاد بــر 437متــر مربــع ) و قلــع و قمــع مســتحدثات خوانــده در زمیــن مذکــور به مســاحتی مــازاد به
مســاحت اعــام شــده از ســوی کارشــناس منتخــب در نظریــه کارشناســی ( مســاحتی مــازاد بــر 437متــر مربــع)
و هزینــه دادرســی ایــن قســمت از خواســته را صــادر و اعــام مــی دارد  .رای صــادره نســبت بــه خوانــده غیابــی و
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی از ســوی خوانــده در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف مهلت
بیســت روز پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم تجدیدنظــر اســتان کرمــان اســت رای
صــادره نســبت بــه خواهــان حضــوری و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد خواهــی از ســوی
خواهــان در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان کرمــان اســت./.

رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی کرمان – مهدی زحمتکش

3425

دادنامه

پرونــده کاســه 9609983471100700شــورای حــل اختــاف شــماره  28شهرســتان کرمــان تصمیــم نهایــی
شــماره خواهــان :آقــای محمدرضــا اللهــی چتــرودی فرزنــد محمــد بــه نشــانی اســتان کرمــان – شهرســتان کرمان
– شــهر کرمــان – خیابــان فیــروز آبــاد کوچــه  8ســمت چــپ درب دوم پــاک  83خوانــده :آقــای محســن زارع
ســیانی فرزنــد فرهــاد بــه نشــانی کرمــان – کرمــان خ ش رجایــی کــه  94روبــروی بــن بســت دوم خواســته :
مطالبــه وجــه چــک گردشــکار – خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته
اســت کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــورا و ثبــت بــه کاســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق العــاده
پرونــده تحــت نظــر قــراردارد ماحظــه مــی گــردد اعضــای شــورا نظریــه مشــورتی خــود را کتبــا اعــام داشــته انــد
لــذا بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی گردد:
«رای قاضی شورا»
درخصــوص دادخواســت آقــای محمــد رضــا اللهــی چتــرودی فرزنــد محمــد بــه طرفیــت خوانــده آقــای محســن
زارع ســیانی فرزنــد فرهــاد بــه خواســته مطالبــه مبلــغ  1/150/000ریــال بابــت وجــه یــک فقــره چک به شــماره
 621350عهــده بانــک قوامیــن از حســاب جــاری  098660100025506بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه و
هزینــه دادرســی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی از ناحیــه خواهــان گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از بانــک
محــال علیــه کــه داللــت بــر اســقرار دیــن بــر عهــده خوانــده دارد و وجــود اصــل مســتندات مذکــور در یــد مدعی
کــه حکایــت از بقــاء دیــن و اســتحقاق خواهــان پرونــده در مطالبــه وجــه دارد و همچنیــن بــا عنایــت بــه ایــن کــه
خوانــده در جلســه رســیدگی حاضــر نگردیــده و هیــچ الیحــه و دفاعــی در قبــال دعــوای مطروحه معمول نداشــته
و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خــود اقامــه ننمــوده اســت لــذا مســتندا بــه مــواد  198و  515قانــون آییــن دادرســی
دادگاه عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و مــواد  310و  313قانــون تجــارت و تبصــره مــاده  2قانــون صــدور
چــک دعــوای مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 1/150/000
ریــال بابــت اصــل چــک  ،خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای حکــم طبــق شــاخص
بانــک مرکــزی و مبلــغ  158/700ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای
صــادره غیابــی محســوب و ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس
ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان کرمان مــی باشــید550 ./.
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