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یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری بودن سعید مرتضوی و عدم تحویل او به زندان خبر داد .فاطمه سعیدی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :نیروی انتظامی بازوی اجرایی قوه قضائیه است که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می کند لذا سوالم از آقای رحمانی فضلی ناظر به عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است .اینکه آیا اساسا
حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابالغ شده است یا خیر .وی افزود :سوال دیگر از وزیر کشور این است که آیا مرتضوی از کشور خارج شده یا اینکه هنوز داخل کشور است و نتوانستند او را دستگیر
کنند .نماینده تهران در توضیح سوال از وزیر دادگستری گفت :سوال از وزیر دادگستری ناظر به این است که آیا اقدامی برای جلب مرتضوی انجام شده یا اینکه اصال حکمی برای او صادر نشده است .سعیدی
گفت که هدفش احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس برای توضیح کامل درباره تحویل ندادن سعید مرتضوی به زندان است .اینکه توضیح دهند که چرا حکم ،اجرایی نشده است.

سه شنبه
28فروردین1397
شماره3967

الریجانی در دیدار با نوین وین تی کیم ،رئیس مجلس ویتنام:

اخبار

فعالیتهای تروریستی منطقه با دخالتهای نظامی آمریکا آغاز شده است

میرزایینکو در تشریح جلسه شورای  51نفره امید تهران:

عدم تعهد یک عضو شورا
به میثاقنامه راه را برای عهدشکنی همه باز میکند
یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس با تاکید بر لزوم پایبندی تمامی
اعضای شورای شهر و شورایعالی سیاستگذاری و همچنین همه اصالحطلبان به
میثاق مردمی ،نسبت به آسیبهای بیتوجهی به این میثاق در آینده هشدار داد
و با بیان اینکه نباید با بیتوجهی به میثاقنامه اعتماد مردم به جریان اصالحات را
تضعیف کنیم ،گفت :اهمیت پایبندی به میثاق مردمی باالتر از وحی منزل است.
قاسم میرزایی نیکو در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به برگزاری نشست بعدازظهر روز یکشنبه
شورای  ۵۱نفره امید ،از اظهارات برخی نمایندگان تهران در این نشست درخصوص عدم
لزوم پایبندی به میثاقنامه ازسوی برخی اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت :متاسفانه
روز یکشنبه در جریان نشست شورای  ۵۱نفره امید ،برخی از نمایندگان تهران طوری
صحبت کردند که آقای محسن هاشمی بهترین گزینه برای شهرداری تهران است و لزومی
نیست همچنان به میثاقنامه پایبند باشیم.
وی افزود :این اظهارات در حالی مطرح میشود که اگر قرار به عدم پایبندی فالن
عضو شورای شهر به میثاقنامه باشد ،طبیعتاً باقی اعضاء نیز الزم نیست به این میثاقنامه
متعهد بمانند .عدم تعهد یک عضو خاص به میثاقنامه راه برای عهدشکنی همه اعضا را باز
میکند .عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد :معتقدم نهتنها تمامی
اعضای شورای شهر ،بلکه همه اصالحطلبان در هر جایگاهی که هستند ،باید به میثاقنامه
شورای شهر پایتخت متعهد باشند و تمام تالش خود را برای حفظ این میثاق میان جریان
اصالحات و مردم به کار ببندند.

تاجگردون :شخصا از رئیس قوه قضاییه خواستم با تخلفات
نفتی دولت قبل برخورد شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به قرائت گزارش عدم تسویه
بدهی بنیاد تعاون ناجا به وزارت نفت و واردات بنزین بیش از مجوز در دولت
گذشته از قوه قضاییه به دلیل عدم برخورد با این تخلفات انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،غالمرضا تاجگردون در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت« :یک
بار دیگر گزارش جدی تخلف دولت احمدینژاد را به عنوان گزارش رسمی کمیسیون
برنامه و بودجه دادیم؛ این بار در صحن علنی و به شکل رسمی .هنوز هیچ اقدامی برای
برخورد صورت نگرفته است .یک بار هم شخصا از رئیس محترم قوه قضاییه خواستم
برخورد الزم صورت گیرد تا حداقل دولتها کمتر به فکر تخلف بیفتند .نمیدانم چه
حکمتی است ،اگرچه میدانم ».در گزارش روز یکشنبه کمیسیون برنامه از عدم تسویه
بدهی ناجا از فروش محموله نفتی در دولت قبل که در مجلس قرائت شد ،عنوان شده
رستم قاسمی وزیر وقت نفت ،احمد قلعهبانی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران و
اسماعیل احمدیمقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی برای بررسی پرونده بنیاد تعاون ناجا و
تخلفات آن به عنوان خوانده راهی دادسرا شدهاند که قاسمی و قلعهبانی تبرئه شده و برای
احمدیمقدم دادخواست صادر شده است.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب شــاهین نصیــرزاده فرزنــد خســرو بــه شــماره شناســنامه و کدملــی
 0017649331صــادره از تهــران در مقطــع کاردانــی رشــته تحصیلــی تربیــت بدنــی صــادره از واحــد دانشــگاهی
آســتارا بــه شــماره  2946164مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار مــی باشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل مدرک
را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد آســتارا بــه نشــانی آســتارا – کمربنــدی آســتارا بــه تالــش مجتمــع آمــوزش
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شــماره یــک دفتــر امــور فــارغ التحصیــان ارســال نمایــد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــام مــی گــردد کــه در خصــوص پرونــده اجرایــی کاســه اجرایــی  960069وراث مرحــوم شــمس
شــفیقی محکــوم لــه آغاننــه شــفیقی بــا وکالــت اســرافیل مســتمندی بــه طرفیــت محکــوم علیهــم -1 :زلیخــا -2
نجــم الدیــن -3فرضعلــی  -4شــفقت  -5گل نــار  -6زیبــا  -7خــاور  -8بهــزاد  -9رضــوان  -10عزیــزه  -11ســیف
الدیــن  -12منــور  -13محتــرم  -14معــراج  -15کاووس  -16امیــد  -17صدرالدیــن  -18پرویــز جملگــی شــفیقی
موضــوع حکــم بــر فــروش امــوال مورثــی بــا توجــه بــه انجــام کارشناســی ملــک متعلــق بــه کل وراث شــمس
شــفیقی از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد مشــخصات ملــک مــورد مزایــده در روســتای ویزنــه و محــرم
زومــه کــه از طریــق کارشــناس ارزیابــی گردیــده اســت بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :قطعــه اول عبارتســت از زمیــن
مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه و انبــاری و بــاغ کیــوی بــارده بــه مســاحت  3500مترمربــع کــه بهــای هــر مترمربــع
 950/000ریــال جمعــا بــه مبلــغ  3/325/000/000ریــال مــی باشــد .قطعــه ســوم عبــارت اســت از زمین مشــتمل
بــر منــزل مســکونی و بــاغ کیــوی بــارده بــه مســاحت  1640مترمربــع تحــت تصــرف آقــای رضــوان شــفیقی کــه
بهــای هــر مترمربــع  1/500/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  2/460/000/000ریــال مــی باشــد.قطعه پنجــم
عبــارت اســت از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر منزل و بــاغ کیــوی بــارده بــه مســاحت  1640مترمربع
تحــت تصــرف امیــد شــفیقی کــه بهــای هرمترمربــع  1/200/000ریــال جمعــا بــه مبلــغ  1/968/000/000ریــال
مــی باشــد قطعــه هفتــم عبــارت اســت از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــاک فاقــد حصــار بــه مســاحت 950
مترمربــع تحــت تصــرف بهــزاد شــفیقی کــه بهــای هرمترمربــع  700/000ریــال جمعــا  665/000/000ریــال مــی
باشــد قطعــه هشــتم عبــارت اســت از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بــاغ کیــوی بــارده بــه مســاحت
 2580مترمربــع تحــت تصــرف و بهربــرداری معــراج شــفیقی کــه بهــای هرمترمربــع  700/000ریــال جمعــا بــه
مبلــغ  1/806/000/000ریــال مــی باشــد قطعــه دهــم عبــارت اســت از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
دوبــاب خانــه و دو بــاب انبــاری و بــاغ کیــوی بــارده بــه مســاحت  9900مترمربــع تحــت تصــرف و بهــره بــرداری
آقــای شــفقت و کاووس شــفیقی کــه بهــای هرمترمربــع  1/200/000ریــال کــه جمعا بــه مبلــغ 11/880/000/000
ریــال مــی باشــد قطعــه یازدهــم عبــارت اســت از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو با خانــه وا نبــاری و
بــاغ کیــوی بــارده تحــت تصــرف و بهــره بــرداری نجــم الدیــن بــه مســاحت  3350مترمربــع که بهــای هــر مترمربع
 2/000/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  6/700/000/000ریــال مــی باشــد قطعــه دوازدهــم ششــدانگ یــک قطعه
زمیــن شــالیزاری دایــر بــر روش کشــت ســنتی بــه مســاحت  4950مترمربــع تحــت تصــرف شــفقت شــفیقی بهــاء
هــر مترمربــع  1/200/000کــه جمعــا بــه مبلــغ  5/940/000/000ریــال مــی باشــد قطعــه ســیزدهم ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایــر بــر فــروش کشــت ســنتی بــه مســاحت  2750مترمربع تحــت تصــرف فرضعلی
شــفیقی کــه بهــاء هرمترمربــع  1/200/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  3/300/000/000ریــال مــی باشــد قطعــه
چهاردهــم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایــر بــر فــروش کشــت ســنتی بــه مســاحت  3700مترمربــع
تحــت تصــرف رضــوان شــفیقی بهــاء هرمترمربــع  600/000کــه جمعــا بــه  2/220/000/000ریــال مــی باشــد
قطعــه پانزدهــم یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایــر بــر روش کشــت ســنتی بــه مســاحت  4650مترمربــع کــه
تحــت تصــرف نجــم الدیــن شــفیقی بهــاء هــر مترمربــع  600/000ریــال جمعــا بــه مبلــغ  2/790/000/000ریــال
مــی باشــد قطعــه شــانزدهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایــر بــر روش کشــت ســنتی بــه مســاحت
 6600مترمربــع تــح تصــرف کاووس و صدرالدیــن شــفیقی کــه بهــاء هرمترمربــع  500/000ریــال کــه جمعــا بــه
مبلــغ  3/300/000/000ریــال مــی باشــد قطعــه هفدهــم ششــدانگ یــک قطعه زمیــن شــالیزاری دایــر در محدوده
اجــرای طــرح تجهیــز اراضــی بــه مســاحت  2033مترمربــع تحــت تصــرف معــراج شــفیقی کــه بهــاء هــر متــر
 800/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  1/626/400/000ریــال مــی باشــد قطعــه هجدهــم ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن شــالیزاری دایــر بــر محــدوده اجــرای طــرح تجهیــز اراضــی بــه مســاحت  2668مترمربــع تحت تصــرف وراث
مرحــوم ســراج کــه بهــاء هــر متــر  800/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  2/134/400/000ریــال مــی باشــد قطعــه
نوزدهــم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایــر بــر محــدوده اجــرای طــرح تجهیــز اراضــی بــه مســاحت
 3037مترمربــع کــه تحــت تصــرف پرویــز شــفقتی کــه بهــا هــر مترمربــع بــه مبلــغ  900/000ریــال جمعــا بــه
مبلــغ  2/733/300/000ریــال مــی باشــد قطعــه بیســتم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایر بــر محدوده
اجــرای طــرح تجهیــز اراضــی بــه مســاحت  2577مترمربــع تحــت تصــرف بهــزاد شــفیقی کــه بهــاء هرمترمربــع
 1/300/000ریــال جمعــا بــه مبلــغ  3/350/100/000ریــال مــی باشــد قطعــه بیســت و یکــم ششــدانگ یک قطعه
زمیــن شــالیزاری دایــر بــر محــدوده اجــرای طــرح تجهیــز اراضــی بــه مســاحت  2001مترمربــع تحت تصــرف امید
شــفیقی کــه بهــاء هرمترمربــع  1/300/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  2/601/300/000ریــال مــی باشــد قطعــه
بیســت و دوم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن شــالیزاری دایــر بــر محــدوده اجــرای طــرح تجهیــز اراضی به مســاحت
 2253مترمربــع کــه تحــت تصــرف ســیف الدیــن شــفیقی کــه بهــاء هرمترمربــع  1/300/000ریــال کــه جمعــا
بــه مبلــغ  2/928/900/000ریــال مــی باشــد قطعــه بیســت و ســوم زمیــن شــالیزاری دایــر بــه مســاحت 1575
مترمربــع واقــع در امــاک ویزنــه بعنــوان قســمتی از امــوال غیــر منقــول ماتــرک مرحــوم شــمس شــفیقی بــا حــد
مــرز معیــن در محــدوده اجــرای طــرح تجهیــز اراضــی تحــت تصــرف و بهــره بــرداری آغاننــه شــفیقی بهــاء هرمتــر
 1/300/000ریــال کــه جمعــا بــه مبلــغ  2/047/500/000ریــال مــی باشــد مزایــده در روز دوشــنبه  97/2/10راس
ســاعت  9الــی  10صبــح در اجــرای احــکام مدنــی حویــق برگــزاری مــی گــردد الزم بذکــر اســت کــه مزایــده از
قیمــت کارشناســی شــروع وبــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد
مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد در
صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در
صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا
ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق
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ابالغیه

مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی :منیــژه عبدالهــی فرزنــد عبدالغفــار بــه نشــانی گیان شهرســتان رشــت خیابان
بیســتون خیابــان صفــاری پــارک نیکمــرام کوچــه فوالدلــو  3پــاک  -3تاریــخ حضور 97/3/8 :ســه شــنبه ســاعت
 9محــل حضــور :گیــان شهرســتان رشــت بلــوار حافــظ چهــارراه پورســینا کوچــه تاخور مجتمــع قضایــی خانواده
و تصادفــات تلفــن  01333329818 – 01333324091و  01333322489وب ســایت  www.dadgil.irتاریــخ
حضــور 97/3/8 :ســاعت حضــور  -9درخصــوص دعــوی هنگامــه صالــح زاده آسیابســری و محمــد جدید االســامی
رودبــرده بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضر شــوید.

شعبه  1دادگاه خانواده شهرستان رشت
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رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :هر جا که
آمریکا دخالت نظامی کرده جریان های تروریستی از
آن نقطه فعالیت خود را آغاز کرده اند.
به گزارش ایلنا ،علی الریجانی در دیدار با نوین وین تی
کیم ،رئیس مجلس ویتنام با بیان اینکه مبارزات ویتنام در
گذشته همیشه برای ملت ایران آشنا بوده است ،گفت :ملت
ایران همیشه با افتخار از ویتنام یاد می کنند و در بازدیدی
که از مقبره هوشی مین داشتم محل زندگی ایشان نشان می
داد که وی رهبری مردمی بوده است و اگر در آینده نزدیک
اعضای پارلمان ویتنام به ایران سفر کند و از ساختمان محل
زندگی امام خمینی (ره) بازدید کند متوجه می شوند که
ایشان نیز در ساختمانی بسیار ساده زندگی می کرده اند.
وی با اشاره به اینکه قرابت های رفتاری بین دو کشور
سبب شده که عالیق دو کشور و پارلمان زیاد باشد ،اظهار
داشت :مجلس ایران عالقهمند است که روابط دو پارلمان در
سطوح مختلف گسترش یابد که در این راستا زمینه های
مختلفی برای همکاری ها وجود دارد.
رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه پارلمان دو کشور
میتوانند کمک کنند که هدف هایی که در دیدار روسای
جمهوری دو کشور در حوزه های مختلف برای گسترش
همکاری ها تعریف شده تحقق یابد ،تصریح کرد :روابط
تجاری بین ایران و ویتنام نسبتا خوب و مناسب است اما باید
سطح آن افزایش یابد که در این باره همانگونه که در گذشته
روی سطح روابط تجاری دو میلیارد دالری تاکید شده باید
با توجه به ظرفیت های مناسب موجود این حجم روابط
تحقق یابد که با توجه به پتانسیل های مناسب دو کشور
دست یافتنی است.
الریجانی با بیان اینکه در حوزه نفت و گاز می توانیم زمینه
هایی را برای سرمایه گذاری ویتنام فراهم کنیم ،خاطرنشان
کرد :ویتنام ظرفیت های خوبی دارد که می توان از این
ظرفیت ها برای ارتقاء سطح روابط تجاری دو کشور استفاده
کرد که کمیسیون مشترک دو کشور تفاهماتی در زمینه
های مختلف داشته است.
وی با بیان اینکه ایران در زمینه داروسازی و تجهیزات
پزشکی پیشرفت خوبی داشته که می تواند به ویتنام کمک
کند ،ابراز داشت :ویتنام در زمینه کشاورزی گام خوبی
برداشته که ایران می تواند از این پیشرفت ها استفاده کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی بر عالقهمندی تجار ایرانی

برای گسترش روابط تجاری با ویتنام تاکید و بیان کرد:
همکاری های توریستی و فرهنگی یکی از حوزه هایی است
که گسترش آن مورد توجه مجلس شورای اسالمی است.
الریجانی افزود :اخیرا روابط خوبی بین ایران و ویتنام برای
توسعه توریست فراهم شده است.
وی با بیان اینکه منطقه درگیر مناقشات تروریستی است،
یادآور شد :در عراق و سوریه و همچنین افغانستان در گذشته
شاهد درگیریهای تروریستی هستیم که یکی از ریشه های
آن تجاوز نظامی آمریکا در منطقه است.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد :این یک تجربه
است که هرجا که آمریکا دخالت نظامی کرده جریان های
تروریستی از آنجا فعالیت خود را آغاز کرده است و عمال

دادنامه

پرونــده کاســه  9509981335100184شــعبه  13دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی
شــماره  – 9709971335100038خواهــان هــا -1 :فریبــا نظرعلــی پــور فرزنــد ابراهیــم  -2محمدرضــا بابــک
فرزنــد جعفــر بــا وکالــت محســن خاکــزاد شاهاندشــتی فرزنــد احمــد بــه  :گیــان بندرانزلــی بلــوار آیــت الــه
پیشــوایی طبقــه فوقانــی رســتوران شــایان تلفــن  – 09111314017خوانــده :نبــی الــه ســدادی فرزنــد علــی
اکبــر :رشــت رشــتیان کوچــه مهربــان ســاختمان رویــا پــاک  – 45خواســته هــا -1 :مطالبه خســارت دادرســی
 -2مطالبــه اجــرت المثــل امــوال ( اعــام ختــم رســیدگی)
رای دادگاه
درخصــوص دادخواســت خواهــان هــا -1 :محمدرضــا بابــک  -2فریبــا نظــر علــی پــور بــا وکالــت محســن
خاکزادشاهاندشــتی بــه طرفیــت خوانــده نبــی الــه ســدادی بــه خواســته مطالبــه اجــرت المثــل ایــام تصــرف
نســبت بــه ملــک موضــوع پــاک ثبتــی  959از پــاک  4اصلــی واقــع در رشــتیان از تاریــخ  82/9/25لغایــت
 92/4/1بــا احتســاب خســارات دادرســی بــا التفــات بــه محتویــات پرونــده و بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی و
مســتندات ابــرازی نظــر بــه اینکــه مالکیــت مشــاعی و بالســویه خواهــان هــا نســبت بــه ملــک موضــوع پــاک
ثبتــی فــوق التوصیــف حســب پاســخ اســتعام ثبتــی محــرز بــوده و ابضــا حســب گواهــی گواهــان تعرفــه شــده
از ناحیــه خواهــان هــا بــه شــرح مضبــوط در پرونــده اســتیای یــد خوانــده بــر ملــک مذکــور از نظــر ایــن دادگاه
ثابــت بــوده اســت و توجهــا بــه اینکــه خوانــده در قبــال دعــوی مطروحــه خواهــان هــا دفاعــی ارائــه ننمــوده
اســت و دلیلــی کــه حاکــی از برائــت ذمــه وی باشــد ابــراز ننمــوده اســت و نظــر بــه اینکــه حســب نظظریــه
ابــرازی هیــات کارشناســی منتخــب دادگاه کــه بــه شــماره  9610091335103034ثبــت گردیــده اســت و بــا
وصــف ابــاغ مصــون از اعتــراض باقیمانــده اســت میــزان اجــرت المثــل ایــام تصــر بــر ملــک موضــوع دعــوی بــه
مبلــغ  530/350/000ریــال تعییــن گردیــده اســت فلــذا ایــن دادگاه دعــوی خواهــان هــا را وارد و ثابــت دانســته
و مســتندا بــه مــواد  519 -515 -502 -198قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ  530/350/000ریــال از بابــت اجــرت المثــل ایــام
تصــرف از تاریــخ  82/2/25لغایــت  92/4/1و پرداخــت مبلــغ  16/562/225ریــال از بابــت هزینه دادرســی و مبلغ
 324/000ریــال از بابــت هزینــه اوراق و تعرفــه خدمــات و مبلــغ  12/000/000ریــال از بابــت هزینــه کارشناســی
و مبلــغ  13/928/400ریــال از بابــت حــق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان هــا صــادر و اعــام مــی نمایــد صدور
اجرائیــه منــوط بــه پرداخــت تتمــه هزینــه دادرســی و تتمــه تمیــز مالیاتــی حــق الوکالــه مــی باشــد رای صادره
غیابــی و ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان گیــان اســت.

رئیس شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی رشت
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دادنامه

پرونــده کاســه  9609981335100414شــعبه  13دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم
نهایــی شــماره  – 9709971335100036خواهــان :بانــک قوامیــن بــه شــماره ثبــت  397957بــا نمایندگــی
ســید محمــد باقــری صومعــه ســرائی فرزنــد ســیدتقی  :رشــت میــدان مصلــی سرپرســتی بانــک قوامیــن
 – 09115689909خوانــدگان -1 :عطــاء الــه رفیعــی فرزنــد عبادالــه – رشــت گلســار خیابــان اســتاد معیــن
پــاک -2 -35عبادالــه رفیعــی فرزنــد احمــد :رشــت چهــارراه حشــمت کوچــه  – 6خواســته هــا -1 :مطالبــه
خســارت دادرســی  -2مطالبــه وجــه بابــت -3 ...مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه ( اعــام ختــم رســیدگی)
رای دادگاه
خواســته بانــک قوامیــن بــا نمایندگــی حقوقــی ســیدمحمد باقــری صومعــه ســرائی بــه طرفیــت خوانــدگان
 -1عطــاء الــه رفیعــی  -2عبادالــه رفیعــی صــدور حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ
 389/589/500ریــال بابــت وجــه قــرارداد مشــارکت و خســارت تاخیرتادیــه بــه ازای هــر روز مبلــغ 100/900
ریــال از تاریــخ  95/9/18لغایــت اجــرای حکــم بــا احتســاب هزینــه دادرســی مــی باشــد و عمــده دلیــل مــوکل
خویــش را تصویــر مصــدق قــرارداد مشــارکت مدنــی قــرارداده اســت و خاصــه ادعــای وکیــل خواهــان مبیــن
ایــن اســت کــه بــه اســتناد قــرارداد اســتنادی خوانــده ردیــف اول بــا ضمانــت خوانــده ردیــف دوم از بانــک
خواهــان تســهیات دریافــت نمــوده کــه تــا تاریــخ  95/9/18بــه میــزان مبلــغ خواســته بدهــی حــال شــده
دارد کــه از پرداخــت آن اســتنکاف مــی ورزنــد و تقاضــای مــوکل خویــش را بــه مطالبــه و اســحتقاق بــه شــرح
خواســته فــوق کــرده اســت دادگاه بــا توجــه بــه دقــت نظــر در جامــع اوراق و محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه
مطابــق مــاده  15اصاحــی قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا قــرارداد مســتند دعــوی خواهــان در حکــم اســناد
رســمی اســت نظــر بــه اینــک خوانــده ردیــف اول بــه عنــوان متعهــد اصلــی قــرارداد و خوانــده ردیــف دوم بــه
عنــوان ضامــن مبلــغ تســهیات اعطایــی را در سررســید ضمانــت نمــوده نظــر بــه اینکــه در روابــط عمومــی
اشــخاص قراردادهایــی کــه در حــدود مقــررات و بــا حصــول شــرایط الزم تنظیــم مــی گــردد در حقیقــت قانــون
حاکــم بــر روابــط طرفیــن اســت و اشــخاص بایــد تعهــدات و تضمیناتــی را کــه در شــرایط آزاد و بــع تبعیــت
از اصــل حاکمیــت اراده تقبــل نمــوده انــد تحمــل نماینــد در مانحــن فیــه بــه داللــت قــرارداد مذکــور خوانــده
ردیــف اول بــا ضمانــت خوانــده ردیــف دوم متعهــد شــده تســهیات اعطایــی در مهلــت تعییــن شــده روزانــه بــه
میــزان مبلــغ منــدرج در قــرارداد خســارت پرداخــت نمایــد نظــر بــه اینکه بــه تصریــح مــاده  403قانــون تجارت
ضامــن یکــی ازمئولیــن ان محســوب بــوده و بــا کســی کــه از وی ضمانــت نمــوده مســئولیت تضامنــی دارد نظــر
بــه اینکــه خوانــدگان علیرغــم ابــاغ قانونــی اخطاریــه در جلســه رســیدگی دادگاه حاضــر نگردیــده و الیحــه ای
نیــز ارســال نداشــته و در قبــال دعــوی مطروحــه دفاعــی بــه عمــل نیــاورده و دلیلــی کــه برائــت ذمــه خویــش
را مدلــل دارد وبــه دادگاه ارائــه و ابــراز نداشــته لــذا دادگاه بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــدگان و اســتصحاب
بقــای دیــن دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص و بــه اســتناد مــاده  15اصاحــی قانــون عملیــات بانکــی
بــدون ربــا و قانــون الحــاق دو تبصــره بــه آن و مــاده  403قانــون تجــارت و مــواد  519-502 -198قانــون
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مصــوب ســال  1379و آییــن نامــه تعرفــه حــق
الوکالــه و حــق المشــاوره و هزینــه ســفرو کای دادگســتری و وکای موضــوع مــاده  187قانــون برنامــه ســوم
توســعه اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران حکــم بــر محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ
 389/589/500ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــرت ادیــه به ازای هــر روز مبلــغ 348/000
ر یــال بابــت هزینــه اوراق و تعرفــه خدمــات در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه
خوانــدگان غیابــی بــوده و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و بــا انقضــای مهلــت
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در دادگهــا هــای تجدیــد نظــر اســتان گیــان اســت.

رئیس شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی رشت
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مفقودی
شناســنامه ســبز خــودروی ســواری تاکســی پرایــد مــدل  1389بــه شــماره انتظامــی 231ت 38ایــران  46و
شــماره موتــور  3491483و بــه شــماره شاســی  s1412289187918متعلــق بــه آقــای غامرضــا آرچیــن
1284
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آمریکایی ها در ایجاد و گسترش تروریسم نقش دارند.
الریجانی با بیان اینکه ایران در مبارزه با تروریسم مصمم
بوده و به کشورهای اطراف که از ما درخواست کمک کردهاند
کمک کرده است ،عنوان کرد :در سوریه با همکاری ایران،
روسیه و ترکیه گامهای خوبی برای مبارزه با تروریسم و
استقرار امنیت برداشته شد.
الریجانی با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر آمریکا در بمباران
سوریه نشان داد که موافق برقراری آرامش در سوریه نیستند،
ی در منطقه برای فروش سالح خود
گفت :غربیها از آشفتگ 
استفاده میکنند ،اما ما مصمم هستیم شرایط منطقه را امن
کنیم.
وی با بیان اینکه مسائل سوریه باید از طریق سیاسی انجام

آگهی ابالغ وقت دادرسی

در اجــرای مــاده  343قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــا انتشــار ایــن آگهــی بــرای یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه
هــای کثیراالنتشــار محلــی کــه بلحــاظ مجهــول المــکان بــودن ابــاغ احضاریــه بــه متهــم ســید ســعید اســحاقی
فرزنــد کاظــم ممکــن نشــده اســت لــذا بدیــن وســیله نامبــرده احضــار مــی شــود تــا در وقــت رســیدگی بــه تاریخ
 97/3/9ســاعت  10/30صبــح بــا حضــور در ایــن شــعبه از اتهــام منتســبه در پرونــده کاســه  970107موضــوع
شــکایت عاکــف حیــدری علیــه نامبــرده دایــر بــر خیانــت در امانــت از خــود دفــاع نمایــد در صــورت عــدم حضــور
متهــم یــا عــدم اعــام عــذر موجــه تصمیــم مناســب اتخــاذ خواهــد شــد.

رئیس شعبه  102دادگاه کیفری  2تالش
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آگهی ثبتی

آگهــی تغییــرات شــرکت زیارتــی و ســیاحتی صدیــق نــور آســتارا شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 1206و شناســه ملــی  10720128484بــه اســتناد صورتمجلــس مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 96/11/1
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :مرکــز اصلــی شــرکت بــه آدرس جدیــد :اســتان گیــان – شهرســتان آســتارا – بخش
مرکــزی -شــهر آســتارا – عباســیه = کوچــه بیســت و چهــارم – خیابــان فارابــی – پــاک  380طبقــه همکــف
کدپســتی  4391895348تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه دراساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد .بــا ثبــت ایــن
مســتند تصمیمــات تغییــر محــل ( تغییــر نشــانی در یــک واحــد ثبتــی) انتخــاب شــده توســط متقاضی در ســوابق
الکترونیــک شــخصیت حقوقــی مرقــوم ثبــت و در پایــگاه آگهــی هــای ســازمان ثبــت قابــل دســترس مــی باشــد.

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری آستارا
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آگهی مزایده اموال غیر منقول

بدینوســیله اعــام مــی گــردد کــه درخصــوص پرونــده کاســه اجرایــی  920021درخصــوص محکومیــت قــدرت
نظــری در حــق محکــوم لــه عبــاس علیــزاده یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  1662/05مترمربــع بــه شــماره
ثبــت ملــک  25399صفحــه  238بخــش  28واقــع در روســتای نصــرت ابــاد توقیــف توســط کارشناســان رســمی
دادگســتری ارزیابــی و از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد زمیــن مــورد مزایــده بــا ششــدانگ عرصــه و اعیــان
ملــک بــه شــماره ثبــت ملــک  25399بــه مالکیــت انــوش نظــری واقــع در روســتای نصــرت آبــاد بــا حــدودات
اربعــه شــماال درب و دیواریســت  19/44خیابــان عمومــی شــرقا مرزیســت اشــتراکی بطــول  75/78مترمربــع غربــا
در دو قســمت اول بــه فنــس بطــول  44/57دوم دیواریســت بطــول  45/47متــر جنوبــا چپریســت بطــول 27/25
بــه نهرآببــر ارزش کل ششــدانگ عرصــه و اعیــان بــه میــزان ســه میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال بــرآورد
گردیــده مزایــده در روز چهارشــنبه  97/2/19راس ســاعت  9الــی  10صبــح در اجــرای احــکام مدنی حویــق برگزار
مــی گــردد الزم بــه ذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را
پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقــی بایســتی
حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد درصــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه
نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر
شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  583/61مترمربــع بــه شــماره
فرعــی  8605مجــزی شــده از  485از ســنگ اصلــی  8واقــع در قریــه طــوالرود بخــش  28گیــان تصرفــات
مالکانــه آقــای علــی عابــدی پــور طــوالرود فرزنــد جوزعلــی انتقالــی ملــک از مالــک رســمی فداعلــی آجودانــی
طــوالرودی محــرز گردیــده لــذا بــه اســتناد مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نــام علــی عابــدی پــور طــوالرود
منتشــر و بــه اطــاع کلیــه مجاوریــن صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه تحدیــد حــدود پــاک موصــوف
از مــورخ  97/3/1راس ســاعت  10صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن
ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملــک مرقــوم واخواهــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم
صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تالــش
تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده  86آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از
گذشــت مــدت مذبــور ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت به وســیله متقاضی یــا نماینــده قانونــی او ایــن اداره
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه خواهد داد.تاریخ انتشار97/1/28:

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش -فردین نورزاده
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمدرضا قدوسی راد فرزند جهان

خواهــان حســین ایمانــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده محمدرضــا قدوســی راد بــه خواســته مطالبــه مطــرح
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کاســه  9709981325300008شــعبه  13شــورای حــل اختاف
مجتمــع قضایــی شــماره ( 2شــهید بهشــتی) رشــت ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ  97/2/29ســاعت  9تعییــن
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بودن
خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا خوانــده
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

دبیر دادگاه شعبه  13شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره 2
( شهید بهشتی)رشت
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اخطاریه حضور در دفترخانه طالق

آقــای مظفــر رضوانــی ولــدی فرزنــد الــه بخــش نشــانی مجهــول المــکان از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی بــه
جنابعالــی یــک هفتــه فرصــت داده مــی شــود جهــت اجــرای صیغــه طــاق و ثبــت آن موضــوع دادنامــه
 9609971834101242مورخــه  96/11/5کاســه پرونــده  960991834100611تاریــخ قطعیــت 97/1/18
صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری شهرســتان صومعــه ســرا در ایــن دفترخانــه بــه آدرس
صومعــه ســرا خیابــان جعفــری روبــروی کوچــه دکتــر دورانیــان یــا اداره تبلیغــات اســامی مراجعه و حاضر شــوید
در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

سردفتر طالق  123صومعه سرا
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شود نه نظامی ،اظهار داشت :در موضوع یمن نیز تأکید
کردهایم که حل مسئله از طریق گفتوگوی سیاسی است،
البته متأسفانه برخی کشورها به دنبال گزینه نظامی رفتهاند
که مشکالتی به وجود آورده است.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه سالح شیمیایی،
بیولوژیک و هستهای در دکترین استراتژیک ایران وجود
ندارد و ایران استفاده از آن را محکوم میکند ،تصریح کرد :در
موضوع سوریه غربیها بهانه سالح شیمیایی را علم میکردند
که صحیح نیست چرا که در این صورت باید فرصت میدادند
هیئت سازمان ملل این موضوع را بررسی کند.
الریجانی با اشاره به اینکه ایران قربانی سالحهای شیمیایی
در جنگ صدام علیه ایران است ،خاطرنشان کرد :این حادثه
در سوریه پشت صحنهای برای ایجاد بهانه غربیها دارد.
ثبات سیاسی به جذب سرمای ه کمک کرده است
در ادامه این دیدار ،نوین وین تی کیم آن با ارائه گزارشی
درباره وضعیت اقتصادی ویتنام ،ابراز داشت :ثبات سیاسی و
اجتماعی به جذب سرمایهگذاری و بهبود وضعیت زندگی
مردم ویتنام کمک کرده است.
وی افزود :ما شرایط ایران شامل مشکالت تحریم اقتصادی
و بیثباتی منطقهای که کم و بیش روی ایران تأثیر دارد را
درک کرده و آماده همکاری با ایران هستیم.
رئیس مجلس ویتنام ادامه داد :ویتنام از امضاء برجام
استقبال کرده و از این توافقنامه حمایت میکند و امیدوارم
مردم ایران بتوانند با این توافقنامه زندگی خود را توسعه
دهند.
نوین وین تی کیم بر توسعه روابط پارلمانی دو کشور
تأکید و بیان کرد :سطح همکاریهای ایران به ویژه در زمینه
تجاری و اقتصادی باید گسترش یابد تا بتوان سطح مبادالت
را افزایش داد و در این راستا باید محدودیتهایی همانند
مشکالت بانکی رفع شود.
وی همچنین خواستار تقویت همکاری با ایران در زمینه
مخابرات و فناوری اطالعات شد و یادآور شد :گسترش این
روابط برای توسعه و جهش اقتصادی دو کشور ضروری
است.
رئیس مجلس ویتنام از حمله هوایی آمریکا به سوریه ابراز
نگرانی و عنوان کرد :با هر اقدام علیه مردم بیگناه این کشور
مخالف هستیم و تمام کشورها باید بر اساس منشور سازمان
ملل عمل کنند.

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

برابــر رأی شــماره  139660318008004161هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات مالکانه
بامعــارض متقاضــی آقــای رضــا جهانــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه  3537صــادره از رحیــم آبــاد در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  247/90مترمربــع بــه شــماره پــاک  952فرعــی از 70
اصلــی قســمتی از قطعــه  32تفکیکــی از  70اصلــی واقــع در دریاوارســر بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک
رســمی ســازمان امــوال و امــاک ( بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی) 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 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ,ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 48 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/11 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/1/28 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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حســب پرونــده کاســه  960403اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال حســب دادنامــه شــماره
 9509971830100204صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دعــوی محمــد پاشــایی فرزنــد مــدد
بطرفیــت نــوروز رضاپــور محکومیــت بــه پرداخــت  252/0000/000ریــال بابت اصل خواســته و مبلــغ 7/790/000
ریــال هزینــه دادرســی و عــاوه بــر آن خســارت تاخیــر تادیــه بابــت اصــل خواســته در حــق محکــوم لــه و نیــم
عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت کــه شــخص ثالــث مجیــد نعیمــی در قبــال بدهــی محکــوم علیــه امــوال
غیــر منقولــی متعلــق بــه خــود را تعرفــه کــه بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری
بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیــده اســت .ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 210
مترمربــع مــورد نســق مرحــوم کریــم الــه یحیــی نیــا واقــع در ماســال خ مولــوی کوچــه مولــوی  5کــه در حــال
حاضــر طبــق مبایعــه نامــه عــادی متعلــق بــه مجیــد نعیمــی مــی باشــد بــا حــدود اربعــه شــماال بطــول  8متــر
متصــل بــه کوچــه و شــرقا بطــول  24/70متــر متصــل بــه زمیــن خریــداری خشــنود رضاپــور و جنوبا بطــول 9/50
متــر متصــل بــه نهــر عمومــی و غربــا بطــول  25/20متــر متصــل بــه باقیمانــده زمیــن حبیــب الــه یحیی نیــا فاقد
ســند ثبتــی کــه بــا توجــه بــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی ارزش ملــک جمعــا  210/000/000ریــال بــرآورد
شــده اســت .بنابرایــن مقــرر شــده ملــک مذکــور ازطریــق مزایــده حضــوری در روز دوشــنبه مورخــه  97/2/24از
ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه
کارشناســی شــروع بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد کنــد فروختــه مــی گــردد شــخص خریــدار ده
ردصــد 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 تجدید می
گــردد و کســانی هــم کــه مایلنــد درمزایــده شــرکت کننــد تــا  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــرا جــرا حاضر
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
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بــه موجــب یــک فقــره پرونــده اجرایــی بــه کاســه  960453صــادره از شــعبه دوم دادگاه عمومــی ســنگر
لــه خانــم کبــری بــی آزار ســکاچایی بــه طرفیــت صغــری بــی آزار و  ...بخواســته تقســیم ماتــرک و پرداخــت
مبلــغ  1000000ریــال بابــت نیــم عشــر اجرایــی بــا انجــام عملیــات اجرایــی و تشــریفات قانونــی و بــا ارزیابــی
کارشــناس اهــل فــن و منتخــب دادگســتری آقــای پــور شــیرین دراجــرای مــاده  113الــی  136الــی  147قانون
اجــرای احــکام مدنــی در مرحلــه اول بــه شــرح ذیــل بــه فــروش مــی رســد :یــک قطعــه زمیــن واقــع در ســنگر
قریــه پیشــکنار ســنگ اصلــی  22بخــش  12گیــان عزیمــت ضمــن شناســایی و تعرفــه ملــک بــه مســاحت
تقریبــی ده هــزار مترمربــع ( یــک هکتــار) بــا حــدود اجمالــی شــماال بــه رودخانــه عمومــی و ورای آن جــاده
آســفالته و شــرقا بــه کوچــه خاکــی و جنوبــا بــه زمیــن مزروعــی غامحســین بــی آزار و غربــا بــه زمیــن مزروعی
فردیــن بــی آزار از مــورد نســق مــورث نامبــردگان بــوده کــه بــا در نظــر گرفتــن جمیــع جهــات از جملــه نــوع
کاربــری ( مزروعــی) و موقعیــت مکانــی مجــاورت بــا رودخانــه و جــاده آســفالته و تغییــر در بهــای برنــج و بــاال
رفتــن بهــای برنــج و بــه تبــع آن تاثیــرات مثبــت در بهــای امــاک از قــرار هــر مترمربــع یکصدهــزار ( )100000
ریــال و بهــای کل ملــک بــه مبلــغ یــک میلیــارد ریــال معــادل یــک صــد میلیــون تومــان تعییــن بهــا و ارزیابــی
مــی گــردد .وقــت مزایــده :روز یکشــنبه  97/2/16از ســاعت  9/30الــی  10صبــح – محــل مزایــده :دفتــر اجــرای
احــکام مدنــی ســنگر – از ناحیــه طرفیــن پرونــده اعتــراض مثمــر ثمــری واصــل نگردیــده و قیمــت مزایــده از
مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد برنــده مزایــده محســوب مــی
شــوند ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تا
یــک هفتــه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده مبلــغ معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت دده درصــد اولیــه
مســتندا بــه مــاده  129قانــون اجــرای احــکام مدنــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی
گــردد کســانی کــه تمایــل بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد وفــق مــاده  126همــان قانــون مــی تواننــد ظــرف 5
روز قبــل از شــروع مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال مــورد مزایــده بــازدی نماینــد و شــرکت درمزایده به
منزلــه قبــول وضعیــت موجــود مــی باشــد ایــن آگهــی بــرای اطاع عمــوم بــر معابــر الصــاق و در یکــی از روزنامه
هــای کثیراالنتشــار محلــی درج مــی گــردد کلیــه هزینــه هــا بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.
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شــاکی اداره آب منطقــه ای اســتان چهارمحــال وبختیــاری شــکایتی بــه طرفیــت متهــم اقــای مصطفــی حــق
وردی باغاتــی فرزنــد اکبــر بــه اتهــام اســتفاده غیرمجــازازاب چشــمه گردبیشــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه
ارجــاع وبــه شــماره پرونــده کاســه 9609983830300530شــعبه دادگاه عمومــی بخــش گندمــان ثبــت ووقت
رســیدگی مــورخ 1397/3/7ســاعت 11:30تعییــن کــه حســب دســتوردادگاه طبق موضوع مــاده  73قانــون ائین
دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بودن متهــم ودرخواســت شــاکی مراتب یــک نوبــت دریکــی ازجراید
کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا متهــم ظــرف یک مــاه پــس ازتاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعه
وضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود دروقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی دردادگاه حاضــر گــردد ضمنــا متهــم
درمرحلــه تحقیقــات مقدماتــی مــی توانــد یــک نفروکیــل همــراه داشــته باشــد112
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