
سال سیزدهم | شماره پیاپی 1128 | یک شنبه 20 اسفند 1396 021-26325268

13
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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اداره کل راه  آهـن کرمـان در نظـر دارد بنابـر آئیـن نامـه اجرایـی بند ج ماده 12 قانـون برگزاری مناقصات نسـبت 
بـه ارزیابـی کیفـی مناقصـه گـران واجد شـرایط جهت دعـوت بـه مناقصه به شـرح زیر اقـدام نماید.

الزم بذکـر اسـت کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل اسـناد ارزیابـی تـا تهیـه 
لیسـت پیشـنهاد دهنـدگان  دارای صالحیـت از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد(به 

www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد. آدرس 

1-شــرح مختصــر موضــوع مناقصه:بازگشــایی ایســتگاه راه آهــن ســنگ-مورد-کاوه 2-مبلــغ کل بــراورد:5/505/535/836 
ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای ابنیــه ،بــرق و مکانیــک ســال1396 - 3-مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار : 
275/276/792 ریال-4-مــدت و محــل اجــرا : مــدت اجــرا 6 مــاه بــوده و محــل اجــرا ایســتگاههای راه آهن ســنگ – مورد 
– کاوه، اداره کل راه آهــن اســتان کرمــان میباشد.5-شــرکت کننــدگان در فراخــوان میبایســت دارای حداقــل رتبــه 5 در رشــته 
ســاختمان و ابنیــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــوده و بــا توجــه بــه گواهــی صالحیــت در رشــته و پایــه مــورد نیــاز 
دارای ظرفیــت آزادالزم بــا توجــه بــه مبلــغ بــرآورد مناقصــه باشــند و ضمنــا ارائــه گواهینامــه صالحیــت ایمنــی پیمانــکاران 
الزامــی و در صــورت عــدم ارائــه توســط مناقصــه گــران از ادامــه رونــد مناقصــه حــذف میگردند.6-مهلــت و محــل دریافــت 
اســناد ارزیابــی کیفــی: متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا ســاعت 14:00 روز  دوشــنبه مــورخ 1397/12/28 از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  دریافــت  نماینــد. 7- مهلــت و محل تحویل 
اســناد تکمیــل شــده: متقاضیــان میتواننــد حداکثــر تــا ســاعت 13:00 روز  پنجشــنبه مــورخ 1397/1/23 از طریــق درگاه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  اســناد را بارگــزاری نماینــد. ضمنا میبایســت 
اصــل اســناد بارگــزاری شــده بــه صــورت مهرشــده بــه نشــانی کرمــان- جــاده تهــران- اداره کل راه آهــن کرمــان – اداره منابــع 

انســانی و رفــاه تحویــل نمــوده و رســید دریافــت نماینــد.8- هزینــه چــاپ و نشــر آگهــی بعهــده برنــده مناقصــه میباشــد.
9-مــدت اعتبــار ضمانــت نامــه هــای شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار ســه مــاه مــی باشــدو بــه درخواســت کارفرمــا بمدت ســه 
مــاه دیگــر قابــل تمدیــد میباشــد.پس از ارزیابــی کیفــی، از مناقصــه گــران واجــد شــرایط کــه حداقــل امتیــاز الزم را کســب 
نمــوده باشــند جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بعمــل خواهــد آمد.10-پیشــنهاد دهنــدگان در صــورت عــدم عضویــت 
قبلــی ضــروری اســت مراحــل ثبــت نــام در ســایت WWW.SETADIRAN.IR و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکی جهت 

شــرکت در فراخــوان را محقــق ســازند. شــماره تمــاس ســامانه ســتاد: 021-27313131

آگهی دعوت به تجدید  ارزیابی کیفی فراخوان عمومی
مناقصه شماره ط1-57-96       نوبت اول

اداره کل راه آهن کرمان م الف650

        دادنامه
پرونــده کالســه   –  96/9/26 تاریــخ 
 467 دادنامــه  شــماره  2/96ح/354 
– مرجــع رســیدگی کننــده: حــوزه دوم حقوقــی 
شــورای حــل اختــالف چهاردانگــه – خواهــان: 
ــی  ــی خمین ــته خ مصطف ــی – گلدس ــر کریم هاج
کوچــه گردوئــی – کوچــه علیــزاده بــن بســت 3 پ 
4 – خوانــده: گیتــا خورشــیدی میانائــی – مجهــول 
ــکار:  ــه – گردش ــه وج ــته: مطالب ــکان – خواس الم
ــم شــورا  ــاال تقدی ــده ب ــان دادخواســتی خوان خواه
نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و طــی 
کالســه فــوق و تحــت رســیدگی قــرار گرفتــه و بــا 
رعایــت تشــریفات آییــن دادرســی در وقــت فــوق 
ــر  ــده زی ــرر شــورا بتصــدی امضــا کنن ــاده / مق الع
تشــکیل اســت و بــا بررســی جمیــع اوراق پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت 

ــد  ــی نمای ــه انشــار رای م ب
رای شورا

ماحصــل دادخواســت خانــم هاجــر کریمــی فرزنــد 
کریــم بــه طرفیــت گیتــا خورشــیدی میانائــی 
ــال  ــه 40/000/000 ری ــارت اســت از مطالب ــاال عب اجم
ــی  ــه دادرس ــارات هزین ــا خس ــوام ب ــد ت ــه نق وج
و خســارت تاخیــر تادیــه و خواهــان در ایضــاح 

خواســته اعــالم نمــوده سررســید دیــن از پرداخــت 
ــف  ــا وص ــده ب ــد و خوان ــی نمای ــتنکاف م آن اس
ــی  ــده و دفاع ــر نش ــورا حاض ــه ش ــالغ در جلس اب
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــورا ب ــت ش ــوده اس ــه ننم ارائ
ســند در یــد خواهــان کــه ظهــور بــر اشــتغال ذمــه 
خوانــده داشــته و لحــاظ اینکــه دعــوای خواهــان از 
هــر گونــه تعــرض خوانــده مصــون مانــده خواســته 
ــواد  ــه م ــت تشــخیص و مســتندا ب خواهــان را ثاب
310-313 قانــون تجــارت و مــواد 519-515- 522 
ــزام  ــر ال ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان
ــال  ــون ری ــغ چهــل میلی ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ ششــصد و 
ــارت  ــوان خس ــه عن ــال ب ــزار ری ــج ه ــصت و پن ش
هزینــه دادرســی و نیــز خســارت تاخیــر تادیــه بــه 
ــخ  ــزی از تاری ــک مرک ــورم بان ــاخص ت ــذ ش ماخ
ــرای  ــخ اج ــت تاری ــک 96/4/20 لغای ــید چ سررس
دادنامــه در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب دارد رای ص
ــرف  ــپس ظ ــورا س ــن ش ــی درای ــل واخواه روز قاب
قابــل  واخواهــی  انقضــاء  از  پــس  روز  بیســت 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای عمومــی 

ــف: 2301      ــد. م/ال ــی باش ــه م ــش چهاردانگ بخ
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                            متن آگهی
ــی  ــار هرمطلب ــناس واظه ــه کارش ــه نظری ــت حضورمالحظ ــوع عل ــور 3روز ن ــت حض مهل
نفیــا اثباتــا بــه اقــای بهنــام فرهمنــد فرزنــد بهمــن یاربــا توجــه بــه علــت حضورمنــدرج 
ــق  ــورت مطاب ــر اینص ــدام درغی ــت مقرراق ــرف مهل ــردد ظ ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــه ب ــن ابالغی درای
مقــررات اتخــاذ تصمیــم خواهــد شــد پــس ازدریافــت ایــن ابالغیــه ابــالغ اوراق قضایــی بــه صــورت 
الکترونیــک انجــام خواهــد شــد وابــالغ بــه صــورت کاغــذی درمــوارد محــدود واســتثنا انجــام مــی 
شــود بنابرایــن ضــروری اســت نســبت بــه ثبــت نــام ومشــاهده ایــن ابالغیــه وابالغیــه هــای اتــی 
ازطریــق ســامانه اقــدام نماییــد چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه حســاب کاربــری شناســه ورمــز 
دریافــت ننمــوده ایــد جهــت ثبــت نــام بــه یکــی ازدفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی ودرصــورت 

عــدم دسترســی بــه نزدیــک تریــن واحــد قضایــی مراجعــه نماییــد2935
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                            برگ اجرائیه 
ــاز  ــپاه ف ــرح س ــردگان ط ــه نشــانی ل ــی ب ــد عل ــری فرزن ــی صف ــه نجفعل ــوم ل محک
ــول  ــن مجه ــن العابدی ــد زی ــری فرزن ــدی خی ــه مه ــوم علی ــوی هنرســتان  محک 3 ک
المــکان محکــوم بــه بموجــب دادنامــه شــماره 9609973852300689 مــورخ 96/7/30 شــورای 
حــل اختــالف لــردگان شــعبه ســوم محکــوم علیــه محکــوم گردیــد بــه حضــور دریکــی از دفاتــر 
ــهربانی 13-496-ق  ــماره ش ــکان ش ــت پی ــودروی وان ــند خ ــال س ــت انتق ــمی جه ــناد رس اس
ــم عشــر  ــه و پرداخــت نی ــوم ل ــق محک ــان در ح ــزار توم ــون و پانصــد ه ــه دومیلی ــوم ب 71 مق
دولتــی بابــت حــق االجــرادر حــق صنــدوق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــالغ 
ــون  ــاده 34 قان ــرا بگذارد)م ــع اج ــاد انرابموق ــرف ده روزمف ــه ظ ــالغ اجرائی ــس ازاب ــه پ اجرائی

ــی 2936 ــکام مدن اح
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                             متن آگهی 
آگهــی ابــالغ وقــت دادرســی پرونــده کالســه 1007/96شــورای حــل اختــالف شــماره چهــارم 
خواهــان حمیــد محمــدی فرزنــد فتحعلــی بــه نشــانی لــردگان روســتای چاهــگاه میــالس 
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــه وج ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــراد مجه ــد علیم ــی فرزن ــد محراب ــده احم خوان
97/1/27 ســاعت 9:00 خواهــان دادخواســتی بــه خواســته مذکــور در مورخــه 96/7/3بــه طرفیــت خوانده 
تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــالف شــماره چهــارم  نمــوده کــه بــه کالســه1007/96 ثبــت گردیــده وبــا 
عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در اجــرای مــاده 73 قانــون اییــن دادرســی مدنــی 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه 

واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود2932
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                              متن آگهی 
آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای/ خانــم ســعید خلیلــی ثمرین 
فرزنــد یــدهللا خواهــان آقــای /خانــم علــی قنبــری کهیانــی فرزنــد علــی آقادادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده آقــای  /خانــم 1- ابراهیــم نورمحمــدی نجــف آبــادی فرزنــد جعفــر قلــی و 2- ســعید 
خلیلــی تمریــن فرزنــد یــدهللا بــه خواســته مطالبــه  مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کالســه 9609983823900307شــعبه ســوم دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان لــردگان  ثبــت 
ــق موضــوع  ووقــت رســیدگی مــورخ 1397/3/23 ســاعت 12:00تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طب
مــاده 73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و در خواســت خواهــان 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی ازجرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد تاخوانــده ظــرف یــک مــاه پــس 
ــی  ــل خــود نســخه ثان ــالم نشــانی کام ــه و ضمــن اع ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه از تاری
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد2933
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وقــت  ابــاغ  آگهــی 
دادرســی پرونــده  کاســه 
حــل  440/96شــورای 

ف    ختــا ا
خواهــان محمــد جــان کریمــی فرزنــد نصرهللا 
ســاکن لــردگان  خوانــده رحیــم احمــدی 
ریــزی ف علــی و محســن ســعیدی فــر 
ــه   ــد هوشــنگ  المــکان خواســته مطالب فرزن
وجــه چــک وقــت رســیدگی 97/1/27ســاعت 
12 خواهــان دادخواســتی بــه خواســته مذکور 
خوانــده  طرفیــت  96/5/15بــه  مورخــه  در 
تقدیــم شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف  
نمــوده کــه بــه کاســه 96-440  ثبــت گردیــده 
وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده مراتــب در اجــرای مــاده 73 قانــون 
ــت در یکــی  ــی یــک نوب اییــن دادرســی مدن
ــا  از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی مــی گــردد ت
ــعبه  ــر ش ــه دفت ــه ب ــن مراجع ــده ضم خوان
واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان 
ــوق در جلســه دادرســی حضــور  ــخ ف در تاری

ــود2937 ش
دبیر خانه شواری حل اختاف 
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موضــوع  هیــات 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت 
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ثبت

ــمی ــند رس ــد س فاق
مــاده3  موضــوع  آگهــی 
13آئیــن  مــاده  و  قانــون 
ــف  ــن  تکلی ــون تعیی ــه قان نام
واراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ســند  فاقــد  ســاختمان  و 
شــماره  رای  برابــر  رســمی 
-13966 03 1 9 079 0 0 0 6 2 1

اول  هیــات   96/10/18
تعییــن  قانــون  موضــوع 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف 
ســاختمانهای  و  اراضــی 
فاقــد ســند رســمی مســتقر 
حــوزه  ثبتــی  واحــد   در 

ثبــت ملــک رودبــار جنــوب 
ــارض  ــه بالمع ــات مالکان تصرف
خاتــون  زر  خانــم  متقاضــی 
ــراد بشــماره  ــد م ــادری فرزن به
شناســنامه 21237 صــادره از 
بندرعبــاس  در یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 489 متــر مربــع 
 188 از  فرعــی    1206 پــالک 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــالک 188 اصلــی قطعــه 
ســه  واقــع در شــهر رودبــار 
ــه  ــن کوچ ــان بهم ــوب خیاب جن
مالــک  از  خریــداری  فجــر6 
عبدالحســین  اقــای  رســمی 
مهیمــی محــرز گردیــده اســت 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــذا ب .ل
مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 

در  شــود  مــی  روزآگهــی   15
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک صورت
مالکیــت  ســند  صــدور  بــه 
داشــته  اعتراضــی  متقاضــی 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت دو م
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 
انقضــای  صــورت  در  اســت 
ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب اعت
خواهدشــد. صــادر  مالکیــت 

م الف 696
تاریخ انتشار نوبت اول:96/12/06
تاریخ انتشار نوبت دوم :96/12/20

دادنامه
 9609983864100580 کالسـه  پرونـده 

شـورای حـل اختـالف شـماره 1 شهرسـتان 

کهنـوج تصمیـم نهایـی شـماره - خواهان: 

اقـای متیـن مسـعودی فر فرزنـد احمد با وکالـت آقای 

بهنـام حمـزه ای فرزنـد ابراهیـم بـه نشـانی کهنـوج خ 

عدالـت روبـروی دادگسـتری جنـب پزشـکی قانونـی 

دفتـر وکالـت - خوانده: آقـای محمد حسـین فرامرزی 

فرزنـد شهدوسـت بـه نشـانی کرمان-کهنوج-شـهرک 

آزادگان-معلـم 10 - خواسـته: مطالبه وجه چک به مبلغ 

هشـتاد میلیون ریال -گردشـکار - خواهان دادخواستی 

/ درخواسـتی بخواسـته فـوق بطرفیـت خوانـده تقدیـم 

داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه این شـورا وثبت بکالسـه 

فوق جری تشـریفات قانونی در وقت فوق العاده | مقرر 

تحـت نظر اسـت مالحظه می گردد اعضای شـورا نظریه 

مشـورتی خود را کتبا اعالم داشـته لذا به بررسـی اوراق و 

محتویـات پرونـده ختم رسـیدگی اعالم و به شـرح آتی 

مبـادرت بـه صـدور رای می گـردد :

***رای قاضی شورا***
در خصوص دادخواسـت خواهان آقای متین مسـعودی 

فـر فرزنـد احمـد بـا وکالـت آقـای بهنـام حمـزه ای بـه 

طرفیـت خوانـده آقـای محمدحسـین فرامـرزی فرزنـد 

شهدوسـت بـه خواسـته مطالبـه وجـه یـک فقـره چک 

بـه مبلـغ هشـتاد میلیـون ریـال بابـت صـدور چـک بال 

محـل نظـر به اینکه مدرک اسـتنادی خواهـان یک فقره 

چک بـه شـماره 286697میباشـد عهده بانک صـادرات 

ایـران شـعبه کهنوج کـه برابر گواهی عـدم پرداخت بانک 

محل عليه بال محل اعالم شـده شـورا توجها به اظهارات 

خواهـان در دادخواسـت تقدیمـی ودر جلسـه رسـیدگی 

شـورا و علیرغـم مجهـول المـكان خوانـده و یـک نوبـت 

چـاپ آگهی در روزنامه کثیراالنتشـار، بـا عنایت به اینکه 

خوانده در جلسـه رسیدگی شـورا حضور نداشته و از خود 

دفاعـی موثـر بعمل نیـاورده و هیچگونه دلیـل و مدرکی 

کـه مویـد برائت ذمه خود باشـد را بـه شـورا ارائه ننموده 

لذا شـورا دعوا خواهان رامحرز وثابت دانسـته مسـتندأبه 

مـاده 310و313 قانـون تجـارت ومـاده 522و198 قانـون 

آیین دادرسـی مدنی مصـوب 1379 حکم به محکومیت 

خوانـده بـه پرداخـت مبلغ هشـتاد میلیـون ریـال بابت 

اصـل خواسـته و کلیه خسـارات دادرسـی اعـم از هزینه 

دادرسـی و تاخیر تادیه )که محاسـبه آن توسـط اجرای 

احـکام حقوقـی میباشـد( وحـق الوکالـه وکیـل در حـق 

خواهـان صـادر و اعـالم مـی نمایـد. رای صـادره غیابـی 

وظـرف مـدت 20 روز پـس از ابـالغ قابـل واخواهـی در 

همیـن شـورا و پس از انقضای مـدت واخواهی ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان 

کهنـوج می باشـد. م الـف 489

قاضی شورای حل اختالف شماره یک کهنوج 

میثم مدبر

شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی (
دادگستری شهرستان جیرفت 

بسمه تعالی

بــه موجــب در خواســت  اجــرای 

شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم 

ره  961وشــما 0 093425501816

دادنامــه مربوطــه 9609973425500998محکوم 

ــوم  ــد محک ــد محم ــی فرزن ــر فروغ ــه مظف علی

ــودروی  ــالک از خ ــک پ ــه ف ــزام ب ــه ال ــت ب اس

پــژو 206 بشــماره 568د 46 ایــران45 وپرداخت 

نیــم عشــر وحــق االجــرا درحــق صنــدوق دولــت 

ــی. ــر مال غی

از طــرف مدیردفتــر شــعبه ســوم دادگاه عمومــی 

 – جیرفــت  شهرســتان  )حقوقی(دادگســتری 

ناصــر مشــایخی 

ــا  ــر دادگاه :غالمرض ــس ومه ــاء رئی ــل امض مح

ــی  ابراهیم

ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک

ــه: اجرائی

ــذارد  ــرا گ ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف 1-ظ

ــی(2-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان )م

ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه  بدهــد 

3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجراحکــم و اســتیفا 

محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 

قــادر بــه اجــرای مفاداجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف 

ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا 

مقــدار وقیمــت همــه امــوال منقــول وغیــر منقول 

ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ،ب

نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکها وموسســات 

ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی واعتب مال

همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور 

وکلیــه اموالــی کــه اوبــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 

ثالــث دارد وکلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 

ونیــز فهرســت نقــل وانتقــاالت وهــر نــوع تغییــر 

دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل 

از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 

ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس

ــود  ــی ش ــت م ــه بازداش ــوم ل ــت محک درخواس

ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــواد 8و3 قان )م

ــه از  ــوم علی ــود داری محک ــی 1394(.4- خ مال

ــرار از  ــه منظــور ف ــوال ب ــل صــورت ام ــالم کام اع

اجــرای حکــم ،حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 

ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی دارد )م در پ

مدنــی ومــاده 20 ق .م.ا ومــاده 16 قانــون نحــوه 

اجــرای محکومیــت مالــی 1394(5- انتقــال مال 

بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای 

ــرای  ــوال ب ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب دی

پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 

تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 

نصــف محکــوم بــه  یــا هــر دو مجــازات میشــود. 

)مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 

1394(6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلت 

ــه از  ــوم علی ــود آزادی محک ــه  ش ــی روز ارائ س

ــا  ــه ی ــوم ل ــت  محک ــه موافق ــوط ب ــدان من زن

تودیــع  وثیقــه بــا معرفــی کفیــل توســط محکوم 

ــون  ــاده 3 قان ــره 1 م ــود .)تبص ــد ب ــه خواه علی

ــی 1394(  ــت مال نحــوه اجــرای محکومی

متصــدی امــور دفتــری شــعبه ســوم دادگاه 

شهرســتان  )حقوقی(دادگســتری  عمومــی 

جیرفــت –شــجاع الدیــن کمالــی پــور 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبار جنوب

نایــب رییــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق تهــران گفت:آمــار نهایــی تبدیــل -----
ســپرده های بلندمــدت 15 درصــدی بــه اوراق گواهــی ســپرده ریالــی 20 درصــدی اعالم 
نشــده ولــی ایــن رقــم در بانک هــای مختلــف بیــن 50 تــا 70 اســت. سیدحســین 
ســلیمی دربــاره تاثیــر طــرح بانــک مرکزی بــرای مجــوز فــروش اوراق گواهی ســپرده 
ریالــی در بانــک هــا بــا نــرخ 20 درصــد ســالیانه گفــت: هنــوز آمــار مشــخص از اینکــه 
چــه میــزان اوراق گواهــی ســپرده ریالــی در بانــک هــا فــروش رفتــه و همچنیــن چــه 
میــزان از آنهــا ســپرده هــای بلندمدتــی بــوده انــد کــه بــه اوراق تبدیــل شــده انــد، 
اعــالم نشــده اســت. وی افــزود: نقدینگــی جدیدی کــه از محــل فــروش اوراق گواهی 

ســپرده جــذب بانــک هــا شــده، بیــن 25 تــا 35 درصــد اســت.

 بـه گـزارش خبرآنالیـن، هـر چنـد بررسـی ها نشـان مـی دهـد بـه دلیـل نبـود 
نقدینگـی کافـی در برخـی خانوارهـا ، خریـد لبـاس عیـد بـا اغمـاض مواجه می 
شـود و بـه فراخور وضعیـت مالی،خریدهای فردی انجام می شود.پسـته بو داده 
اکبـری در حـال حاضر حدود 78 هزار تومان، پسـته خـام 79 هزار تومان و فندق 
بـودداده از 65 هـزار تومـان قیمـت دارد. قیمـت مغـز بـادام خـام نیـز از 70 هـزار 
تومـان آغـاز می شـود. بادام هنـدی، از گران تریـن اقالم آجیل از حـدود 80 هزار 
تومـان بـه بـاال در هـر کیلـو فروختـه می شـود. خرید حتـی دو کیلو آجیـل برای 

پذیرایـی در نـوروز حـدود 120 هـزار تـا 200 هـزار تومان آب مـی خورد.
30 صد120

در

ان
وم

زار ت
ه

کاهش قیمت خودرو 
محمدحسین گودرزی، رییس کارگروه اتحادیه بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده 

می گوید: در حال حاضر یک میلیون و 350 هزار خودرو فرسوده در کشور داریم و طبق 
برنامه ریزی هایی که شده بود، ساالنه یک میلیون خودرو می خواستیم اسقاط کنیم.

غرفه مغازه 
محل: تهران -شـهریار
09126601035 تلفن: 

15مترمربع متراژ: 
توافقی قیمت: 

سند: اداری
اتاق: ندارد تعداد 

توضیحات: 
مغازه شـهریار فروش یا معاوضه. 
با کلیه امکانات .نوسـاز.در بهترین 
نقطه شـهریار.حدود قیمت متری 

چهل میلیـون تومان.معاوضه با 
ملک سـند دار.ویا اتومبیل ویا 

تریلی

اداری  موقعیت  7۰متر 

ونک
تهران- ونک محل: 

09357373745 تلفن: 
اداری نیست سند: 
متـراژ: 70 متر مربع

تومان  670٫000٫000 قیمت: 
70متـر موقعیت صددرصد اداری

امکانات کامل 

اشرفی بر  تجاری  32متر 
محـل: تهران -صادقیه

 تلفن: 09107623363 
تعـداد اتاق: بدون اتاق

سند: اداری
تومان  640٫000٫000 قیمت: 

32مترمربع متراژ: 

330 متری در نیاوران
محل: تهران 

تلفن: 09384771593
متراژ: 330 مترمربع/قیمت: توافقی

سند: اداری/تعداد اتاق: 3
توضیحات: 9 طبقه /2 واحدی 

سرویس بهداشتی فرنگی /پارکینگ، انباری، آسانسور، 
سونا، استخر، جکوزی، کولر

الکچری 145متر محل: تهران -جنت آباد مرکزی
تلفن: 09901800712

ودیعه: 130٫000٫000 تومان
اجاره: 1٫200٫000 تومان

تعداد اتاق: 3/متراژ: 145 مترمربع
سند: اداری/توضیحات:/لمینت المانی/کابینت لوکس

بالکن بزرگ

کسب و کار امالک

نرخ مسکن کاهش می یابد نرخ خرید دو کیلو آجیل شب عید


