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دادستان:

نگاهی به مشکالت ساکنان شهرک صدف

خـبر

یک مقام آگاه در سازمان
«صمت» به سخنتازه گفت:

حذف خواجویی از
اصناف در صورت عدم
استعفا از شورا

یک مقام آگاه در سازمان صمت استان کرمان
گفت« :بر اساس آخرین مکاتبهای که هیات عالی
نظارت با سازمان صنعت ،معدن و تجارت داشته،
داوطلب شدن اعضای شورا برای انتخابات اتاق
اصناف مغایرت ندارد اما عضویت هم زمان در شورا
و هیات رییسه با قانون مورد نظر منافات دارد».
این منبع که نخواست نامش فاش شود ،تاکید
کرد نامههای مربوط به این قانون به کل مراجع
مربوطه در استان از جمله اتاق اصناف شهرستانها
ارسال شده و این موضوع به صورت کتبی نیز
به اسماعیل خواجویی ابالغ شده است .وی در
ادامه افزود« :روزی که برای انتخابات داخلی اتاق
اصناف ،منتخبان دعوت شوند ،آقای خواجویی باید
استعفانامهی ثبت شده از شورا را بیاورد .اما اگر این
نامه را نیاورد ،استنباط ما این است که ایشان شورا
را انتخاب کرده و در نتیجه به دلیل منافات قانونی،
آقای خواجویی حذف خواهد شد و عضو علیالبدل
به جای ایشان در انتخابات داخلی حضور خواهد
یافت ».بنابر پیگیریهای سخنتازه تا روز سهشنبه
نه تنها خواجویی از شورا استعفا نداده که گویا از
مجمع امور صنفی سیرجان نیز درخواست کرده او
را به عنوان رییس انتخاب کنند!
گفتنیست مقاومت عجیب و مثالزدنی
خواجویی در مقابل نص صریح قانون ،موجب
انتقادهای زیادی شده است .در این میان برخی
رسانههای حامی وی که پیش از این دست به
انتشار یک نامهی بیربط با هدف فریب افکار
عمومی زده بودند ،بدون عذرخواهی جهت نشر
خبر کذب ،تالش کردند تا با اقدامات فرافکنانه نظر
منفی افکار عمومی نسبت به بیاعتنایی خواجویی
به قانون را عوض کرده و آن را بیاهمیت جلوه
دهند!

به خاطر اعتصاب،

لیال گلزاری :ساختمانهای شیک
و لوکس وسط محوطهای بیاباننما که
نام شهرک را به خود گرفته ،چشمک
میزنند .گرد و غباری که با عبور هر
خودرو از کوچه و خیابانش ،رنگ از
رخ نمای زیبای خانههای این شهرک
ِ
برده است .سطح ارتفاع نامنظم خانهها،
نمایانگر سردرگمی صاحبان آنها دارد
که چه ارتفاعی با زیرسازی کوچه،
نبودن اندک
همخوانی دارد .همخط
ِ
درختانی که مقابل برخی خانهها کاشته
شده ،به این قضیه دامن زده و تاریکی
معابرش ،دلهرهآمیز بودن شبهایش را
دوچندان کرده است .فضای سبزهایی
در این شهرک ،جانمایی شده ،اما دریغ
از اندکی تفاوت با بیابان.
انباشتگی خار و خاشاک
به گفتهی یکی از اهالی این شهرک ،هر سال از
طرف شهرداری ،اقدام به تمیزسازی فضاهای سبز
این شهرک میکنند با ماشین مکانیکی ،کل خار
و خاشاک و خاکی که در این فضاهای سبز وجود
داشته ،برداشته و در گوشهای از این محوطه به
صورت تلی بلند انباشته میکنند و میروند .اگر
چند درخت در این محوطهها کاشته میشد هم
زیباسازی شده بود هم جلوی طوفان و خاک را
میگرفت».
شهرک صدف ،جزو اندک شهرکهاییست که
بدون هیچ زیرسازی ،ساخت و ساز در آن شکل
گرفته .مشکل بزرگش بلوار اصلی آن و خاکی
بودنش است.
در محوطهی بیابانی که کسی مغازه
نمیسازد
کوچهها را که اهالی مبلغی پول به عنوان
خودیاری میپردازند تا آسفالت شود ،اما تنها
بلوار این شهرک که دور تا دورش را به صورت
تجاری واگذار کردهاند و به گفتهی یکی از اهالی
این شهرک« ،تا زمانی که زیرسازی این بلوار آماده
نشود و آسفالت و جدولگذاری و روشنایی آن
تامین نشود که کسی نمیآید اینجا سرمایهگذاری
کند و وسط بیابان ،مغازه بسازد .جایی که نه امنیت
دارد و نه روشنایی .شهرداری باید خودش این را
بداند اگر این قسمت را آسفالت کند ،اطراف آن
ساخته میشود و رونق میگیرد و شهرداری باید
کلی پروانه تجاری صادر کند و درآمدزایی هم
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بازداشت نشدهاست

عکس :سیدمحمد فروزنده  /سخن تازه
برای شهرداری به حساب میآید .اما به شهرداری
که مراجعه کردیم ،میگویند اولویت ما خیابان
بروجردیست ،خیابان سعدیست ،آسفالت
این خیابانها که  20سال خراب است اما این
خیابانها جدول دارند ،روشنایی دارند ولی این
بلوار هیچکدام را ندارد و وقتی گرد و خاک میشود
اینجا مثل خوزستان میشود .اما تنها جواب به ما
این است که- ،ما اولویت نداریم»-.
اختالف نظر بین پایگاه و شهرداری
یکی دیگر از ساکنان این شهرک میگوید:
«گویا مشکل این بلوار به دلیل اختالف نظر بین
پایگاه نیروی دریایی و شهرداریست .که زیرسازی و
جدولگذاری آن انجام نمیشود ».او به انتهای این
بلوار خاکی اشاره میکند و میگوید« :آن گاری
زباله را نگاه کنید .اطراف آن پر از زباله است .واقعا
یک گاری برای جمعیت این شهرک خیلی کم
است و بعد از پر شدن گاری دور آن انباشتگی
وحشتناکی از زبالهها به وجود آمده و بمب آلودگی
گ اطراف
شده است .در پی آن هم ،گله گله س 
آن جمع میشود و مشکالتی را برای اهالی ایجاد
میکنند .درست است که سگها را باید حمایت
کرد اما با ساماندهی آنها در مکانی مخصوص .نه
با رها کردنشان در کوچه و خیابان .چند روز پیش
یک سگ دنبال دختربچهی همسایه افتاده بود.
اگر همسایهها به داد این دختربچه نرسیده بودند
معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد».
ورودیای بی سر و سامان
یکی دیگر از اهالی ،عالوه بر این بلوار ،خیابان

ورودی به این شهرک را نامناسب میداند و
میگوید« :را ِه ورودی این شهرک ،خیابان اصلی
خرمآباد است ،خیابانی که پس از گذشت سالها
پیگیری ،هنوز بحث تملک آن صورت نگرفته و عبور
و مرور از این خیابان را برای اهالی و شهرکنشینان
اطراف ،مشکلساز و خطرآفرین کرده است .خیابان
مارپیچی و پر از چاله که آسفالت و خاکی بودنش
مشخص نیست و هنوز بافت سنتی و قدیم خود
را حفظ کرده و نه شهرداری با مالکان این چند
خانه که در طرح تعریض خیابان قرار گرفتهاند،
کنار میآید و نه هیچ همکاری از سوی مالکان با
شهرداری .که نتیجه آن ،بیرونق ماندن و ظاهر
نازیبای این خیابان شده که تردد از این خیابان را
مشکل و پرخطر کرده است».
سازمانی که نه کور میکند و نه شفا
میدهد
در ادامه با معاون فنی و شهرسازی شهرداری
در رابطه با بلوار اصلی این شهرک صحبت کردیم.
رامین یگانه به تعهداتی که بین پایگاه نیروی
دریایی و شهرداری بوده ،اشاره کرد و گفت« :اراضی
این شهرک ،واگذاری پایگاه نیروی دریاییست.
زیرسازی این شهرک به عهده پایگاه نیروی دریایی
بوده و فقط آسفالت آن به عهدهی شهرداری .اما
پایگاه نیروی دریایی ریختن چند ماشین مخلوط
را زیرسازی میداند و از نظر شهرداری ،زیرسازی
یعنی شیببندی و جدولگذاری .که تاکنون بر سر
این موضوع به تفاهم نرسیدهاند».
راه چاره چیست؟ تا کی این روند باید
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آخواهان رونوشت حصر وراثت علی منصوری فر فرزند حاجی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800221از این

آخواهان رونوشت حصر وراثت حمید رضا راشدی فرزند محمدرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800202از این

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل منصوری فر در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا راشدی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه

ورثه حین الفوت آن عبارتند از:

حین الفوت آن عبارتند از -1:بی بی صدیقه علومی فرزند آقا سید اله ش ش  12ت ت  1309همسر متوفی-2علیرضا راشدی فرزند محمدرضا ش

 -1ساناز امیا فرزند کاظم ش ملی  3060377596ت ت  1375همسر متوفی-2سکینه زیدآبادی نژاد فرزند علی ش ش  2ت ت  1339مادر

ش  101ت ت  1341فرزند متوفی-3حمیدرضا راشدی فرزند محمدرضا ش ش  378ت ت  1349فرزند متوفی-4محمد ابراهیم راشدی فرزند

متوفی-3علی منصوری فر فرزند حاجی ش ش  172ت ت  1336پدر متوفی

محمدرضا ش ش  453ت ت  1339فرزند متوفی -5بتول راشدی فرزند محمدرضا ش ش  68ت ت  1343فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
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هیچ رانندهای
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ادامه داشته باشد؟
«باید یک جلسه بین مسووالن پایگاه نیروی
دریایی و شهرداری گذاشته شود تا به تفاهم برسند
که تاکنون این اتفاق رخ نداده .امیدواریم با این
گزارش این جلسه برگزار شود».
یگانه در ادامه از اولویتبندی آسفالت خیابانها
هم گفت« :اسفندماه سال گذشته ،یکی دو کوچه
این شهرک آسفالت شد .کوچههایی که هزینهی
خودیاری از ساکنین گرفته شده بود .اما خیابانها
و بلوارها را شهرداری هزینه خودیاری نمیگیرد و
خودمان آسفالت میکنیم .آن هم در صورتی که
اگر خیابان شکل گرفته باشد ،خانهها ساخته شده
باشند و ترافیکی هم باشد ما آن جا را آسفالت
میکنیم .اما در حال حاضر تجاری بودن این بلوار
شکل نگرفته من نمیتوانم جایی که هنوز شکل
نگرفته و ساخت و سازی صورت نگرفته را آسفالت
کنم .االن معابر اصلی شهر ماندهاند .معابری که
واحدهای تجاری آن شکل گرفته باشند .آنها در
اولویتهستند.
با این تفسیر شما و با توجه به عمر
کم آسفالت شهر ،اگر بخواهیم فقط تمرکز
را روی معابر اصلی شهر بگذاریم که تمامی
ندارد؟
نه چنین نیست ما به همهجای شهر مساوی
نگاه میکنیم اما اولویت ما بدین صورت است .ما
بر اساس اولویتی که اهالی کوچهها پول به حساب
شهرداری واریز کردند ،تشکیل پرونده دادیم و به
ترتیب آسفالت انجام میدهیم.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای ابوذر نژاد شاهبداغی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  14سیرجان مدعی است که سند
مالکیت شش دانگ پالک  5461فرعی از  2313اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای ابوذر نژاد شاهبداغی
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک
اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود
را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مهلت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی حصر وراثت

در اوایل خردادماه بود
که برخی از کامیونداران
در سراسر کشور در اقدامی
صنفی دست به اعتصاب
دستهجمعی زدند .اعتراض
این رانندگان به ثابت بودن
نرخ کرایهها ،افزایش قیمت
بیمهها ،عوارض اتوبانها،
کمیسیون باالی باربریها،
هزینه باالی تعمیرات و قیمت
باالی لوازمیدکی بود.
اقدام
این
بازخورد
کامیونداران ،ایجاد مشکالتی
در توزیع بنزین و گازوییل در
برخی استانها گردید.
سیرجان هم از این قاعده
مستثنا نبود و برخی رانندگان
با نصب پالکاردهایی جلوی
کامیونشان به گران شدن
عوارض و لوازم یدکی ،در
عین ثابت ماندن کرایه بار
اعتراض کردند.
تا اینکه روز چهارشنبه
هفته گذشته در این خصوص
در سیرجان ،شورای تامین
شهرستان تشکیل و رانندگانی
به نمایندگی منتظر نتیجهی
جلسهی این شورا ماندند.
اما پس از آن ،شایعاتی
مبنی بر بازداشت شدن
رانندگان
از
تعدادی
سیرجانی ،دست به دست
چرخید .تا اینکه این موضوع
را از جانب دادستان پیگیری
کردیم.
دادستان سیرجان در رابطه
با تعداد بازداشت شدگان
چنین گفت« :هیچ رانندهای

صرف شرکت در تحسن و
تجمع بازداشت نشده است.
تعداد انگشت شماری از
رانندگان که تعدادشان به
انگشتان دست هم نمیرسد
به دلیل رفتار مجرمانهای که
داشتند ،بازداشت شدند .رفتار
این افراد به صورتی بوده که
تهدید کردند ،شیشهای را
شکستند ،دست به سرقت
اموال سایر رانندگان زدهاند،
و در کل تخریب ،سرقت و
اخالل در نظم و اقدام به
بستن جاده ،دلیل بازداشت
شدن این تعداد اندک بوده
است ولی هیچ رانندهای
به دلیل تحسن و اعتراض
بازداشت نشده است.
با افزایش  20درصدی
کرایه بار موافقت شد
هر چند که به گفتهی
رییس اتحادیهی حمل و
نقل بار ایران ،درخواست
کامیونداران به افزایش کرایه
حمل تا  40درصد بود اما
هیات مدیره و بازرسان کانون
انجمنهای صنفی رانندگان
ناوگان حمل کاالی سراسر
کشور ،با افزایش  20درصدی
کرایه بار موافقت و اطالعیه
آن به انجمنهای صنفی
شهرستانهای
رانندگان
سراسر کشور ابالغ گردید.
گرچه رانندگان با اشاره به
افزایش صرفا  20درصدی،
هنوز معترض دو برابر شدن
قیمت کاالهای مصرفیشان
مثل الستیک و ...هستند.

آگهی ابالغ احضاریه

در پرونده  970117آقای وحید قاسمی نژاد فرزند علیجان متهم است به توهین و تهدید و تخریب موضوع
شکایت آقای محراب چراغی پور که به علت مجهول المکان بودن وی ،ابالغ احضاریه ممکن نمی باشد.
مستندا به ماده  115قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله مراتب در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار یا
محلی برای یک نوبت منتشر تا نامبرده در جلسه مورخ  1397/4/17ساعت  8صبح حاضر و در صورت عدم
حضور دادگاه اظهار نظر خواهد نمود .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1397/03/09
منشی دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری  2سیرجان -حسین اسالمی

آگهی حصر وراثت

آخواهان رونوشت حصر وراثت کاظم امیا فرزند غالمعباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800222از این دادگاه

آخواهان رونوشت حصر وراثت محمد طهرانی فرزند علی اصغر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800205از این

آخواهان رونوشت حصر وراثت حسین خوارزمی فرزند خسرو به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800217از این

آخواهان رونوشت حصر وراثت غالمرضا سعید فرزند فضل اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800188از این

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساناز امیا در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر تهرانی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یاسین خوارزمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین سعید در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه

آن عبارتند از:

حین الفوت آن عبارتند از:

حین الفوت آن عبارتند از:

حین الفوت آن عبارتند از:

 -1نرگس رنجبر زیدآبادی فرزند علی ش ش  218ت ت  1343مادر متوفی

 -1طیبه سلطان احمدی فرزند نصراله ش ش  5ت ت  1330همسر متوفی

 -1حسین خوارزمی فرزند خسرو ش ش  50ت ت  1361پدر متوفی

 -1غالمرضا سعید فرزند فضل اله ش ش  75ت ت  1339برادر متوفی

-2کاظم امیا فرزند غالمعباس ش ش  5ت ت  1341پدر متوفی

-2محمد طهرانی فرزند علی اصغر ش ش  105ت ت  1357فرزند متوفی

-2زهرا زیدآبادی نژاد فرزند محمد ش ش  2007ت ت  1362مادر متوفی

 -2فریبا سعید فرزند فضل اله ش ش  295ت ت  1345خواهر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09
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آگهی حصر وراثت

آخواهان رونوشت حصر وراثت مریم اسدی زیدآبادی فرزند مختار به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800218از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین اسدی زیدآبادی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و
ورثه حین الفوت آن عبارتند از -1:اکبر اسدی زیدآبادی فرزند محمد ش ش  492ت ت  1343پدر متوفی -2مریم اسدی زیدآبادی فرزند مختار ش
ش  4194ت ت  1352مادر متوفی -3بتول اسدی زیدآبادی فرزند حسن ش ملی  3060216568ت ت  1371همسر متوفی -4علی اکبر اسدی زیدآبادی
فرزند حسین ش ملی  3061282955ت ت  1394فرزند متوفی

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه یعقوبی پور فرزند عباس به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9709983485800215از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس

 9709983485800200از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم حمیدی

یعقوبی پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1شاه نسا یعقوبی پور فرزند سلیمان ش ش  26ت ت  1314همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او

-2طیبه یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  670ت ت  1346فرزند متوفی

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

-3اسماعیل یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  974ت ت  1349فرزند متوفی
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آگهی حصر وراثت

آخواهان رونوشت حصر وراثت فرهاد یزدان پناه فرزند هاشم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709983485800214از این
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هاشم یزدان پناه در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حین الفوت آن عبارتند از -1:سکینه نصرت آبادی فرزند حسین ش ش  7ت ت  1314همسر متوفی -2مهرداد یزدان پناه فرزند هاشم ش ش
 777ت ت  1354فرزند متوفی -3فریده یزدان پناه فرزند هاشم ش ش  500ت ت  1344فرزند متوفی -4فرهاد یزدان پناه فرزند هاشم ش ش
 186ت ت  1353فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او
می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09
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آگهی حصر وراثت

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت احمد حمیدی زاده فرزند کاظم به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه

-4محمود یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  275ت ت  1336فرزند متوفی
-5ابراهیم یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  669ت ت  1344فرزند متوفی
-6صدیقه یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  4ت ت  1340فرزند متوفی
-7طاهره یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  124ت ت  1342فرزند متوفی
-8فاطمه یعقوبی پور فرزند عباس ش ش  3ت ت  1351فرزند متوفی

زاده در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1فاطمه دوات گر مجیدی فرزند ابوالحسن ش ش  9261ت ت  1305همسر متوفی
-2طاهره حمیدی زاده فرزند کاظم ش ش  156ت ت  1341فرزند متوفی
-3مریم افغانی بمی فرزند کاظم ش ش  37ت ت  1338فرزند متوفی
-4محمد باقر حمیدی زاده فرزند کاظم ش ش  609ت ت  1344فرزند متوفی
-5احمد حمیدی زاده فرزند کاظم ش ش  27ت ت  1334فرزند متوفی
-6حسین حمیدی زاده فرزند کاظم ش ش  5ت ت  1330فرزند متوفی
-7غالمرضا حمیدی زاده فرزند کاظم ش ش  329ت ت  1350فرزند متوفی
-8محمود الهامی نسب فرزند کاظم ش ش  5ت ت  1332فرزند متوفی
-9تابنده اشرف عسکری فرزند کاظم ش ملی  3130762639ت ت  1323فرزند متوفی

شــــــادروان عوض بهاء الدینی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1زهرا بهاءالدینی فرزند محمد حسین ش ش  7ت ت  1327همسر متوفی
-2سکینه بهاءالدینی فرزند عوض ش ش  612ت ت  1358فرزند متوفی
-3علی بهاءالدینی فرزند عوض ش ش  5ت ت  1351فرزند متوفی
-4مسعود بهاءالدینی فرزند عوض ش ش  47ت ت  1366فرزند متوفی
-5احمد بهاءالدینی فرزند عوض ش ش  43ت ت  1361فرزند متوفی
-6داود بهاءالدینی فرزند عوض ش ش  145ت ت  1363فرزند متوفی
-7محمد بهاءالدینی فرزند عوض ش ش  596ت ت  1356فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه

نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر

ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد.

خواهد شد .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

و اال گواهی صادر خواهد شد.
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آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت نصرت ده یادگاری فرزند نصر اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709983485800185
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسمعیل مکی آبادی در اقامتگاه دائمی خود بدرود

از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویش فتاحی زاده در اقامتگاه دائمی خود بدرود

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:

حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:

 -1نصرت ده یادگاری فرزند نصراله ش ش  796ت ت  1330همسر متوفی

 -1فاطمه مکی آبادی فرزند یحیی ش ش  84ت ت  1307همسر متوفی

-2بتول مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  1566ت ت  1351فرزند متوفی

-2اقدس فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  51ت ت  1340فرزند متوفی

-3زهرا مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  1779ت ت  1353فرزند متوفی

-3اشرف فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  70ت ت  1345فرزند متوفی

-4فاطمه مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  2275ت ت  1357فرزند متوفی

-4رضا فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  181ت ت  1343فرزند متوفی

-5صدیقه مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  2738ت ت  1361فرزند متوفی

-5طاهره فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  4ت ت  1329فرزند متوفی

-6علی مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  119ت ت  1364فرزند متوفی

-6صدیقه فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  5ت ت  1336فرزند متوفی

-7حسن مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  1780ت ت  1354فرزند متوفی

-7معصومه فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  4ت ت  1332فرزند متوفی

-8حسین مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  218ت ت  1347فرزند متوفی

-8عباس فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  11ت ت  1334فرزند متوفی

-9مرضیه مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ملی  3060004234ت ت  1367فرزند متوفی

-9حسن فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  219ت ت  1341فرزند متوفی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

ننظر به اینکه در پرونده کالسه  961104محکوم علیه آقای مسعود روان پاک محکوم به پرداخت مبلغ 348/671/759
 1/ريال در حق محکوم له آقای محمد جمالی گردیده و نامبرده امالکی را به عنوان مال به این اجرا معرفی نموده است
که توسط اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد قیمت گردیده مال معرفی شده در تاریخ 1397/03/29
ساعت  12ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید10.درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در
صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز می گردد .متقاضیان می توانند
پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش پرداختی 10درصد مبلغ پیشنهادی داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان

آگهی مزایده نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  970293اجرای احکام کیفری سیرجان آقای اکبر شهابی نژاد وثیقه گذار

محکوم علیه فاطمه بحرینی می باشد .دفتر شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب سیرجان

در نظر دارد در پرونده کالسه فوق اجرا تعداد  1فقره ملک به شرح مورد اشاره شش دانگ اراضی ملی شده

پالک  5539اصلی بخش  36کرمان به آدرس سیرجان اراضی مهدی آباد واقع در غرب زندان سیرجان

شماره پالک ثبتی  5539اصلی بخش  36کرمان به مساحت  15/000متر مربع که توسط کارشناس رسمی

دادگستری به مبلغ  5/000/000/000ريال ارزیابی گردیده است .از طریق مزایده به فروش می رساند .لذا
طالبان خرید می توانند ضمن مراجعه و بازدید اقالم مورد نظر پیشنهاد خود را تا تاریخ  1397/03/20ساعت

 8صبح به دفتر اجرای احکام کیفیری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سیرجان ارسال نمایند و بایست

به نفع دولت ضبط می شود .امالک توقیفی شامل دو قطعه زمین واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرزجان می باشد که

ظرف مهلت یک ماه به حساب دادگستری واریز نمایند .پیشنهاد دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده که در

نمایند مربوط به مزایده مورخه  97/03/29روز سه شنبه می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی

-10رضا مکی آبادی فرزند اسمعیل ش ش  217ت ت  1348فرزند متوفی

-10حسین فتاحی زاده فرزند درویش ش ش  147ت ت  1338فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از

متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد.

متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد  .و اال گواهی صادر خواهد شد.

رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند .و روی پاکت قید

هایی که محکوم علیه مالک آنها می باشد قطعه اول یک قطعه زمین به شماره  37-100و به مساحت  2855/5متر

تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

 10درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری سیرجان به شماره 2171293825007

محکوم علیه از هر کدام از زمین ها سه دانگ مالک می باشد لذا این مزایده مربوط به سه دانگ از هرکدام از زمین

تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/03/09

کالسه  9709983485800191از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که

یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد

خواهان رونوشت حصر وراثت رضا فتاحی زاده فرزند درویش به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709983485800182

رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت علی بهاء الدینی فرزند عوض به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به

مربع  2500متر مربع که قیمت شش دانگ آن  1/500/000/000ريال می باشد و هر دو ملک کاربری صنعتی دارند.
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دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان

نزد بانک ملی ایران واریز و فیش آن را ضمیمه پیشنهاد به این اجرا تحویل نمایند و مابقی مبلغ را حداکثر

تاریخ  1397/03/20در دفتر اجرای احکام کیفری تشکیل می گردد حاضر شوند .این اجرا به کلیه پیشنهادات

مشروط و مخدوش و فاقد  10درصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت
مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
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مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادگستری سیرجان -مجتبی خسروی

