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مقاله قائم آقائی کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان با عنوان بررسی و تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و بلوغ سازمانی (مطالعه موردی :شرکت برق منطقه ای
خوزستان) در نشریه علمی پژوهش های کاربردی در مدیریت حسابداری چاپ و منتشر شد.این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه
ای خوزستان صورت گرفته است .روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و داده ها با استفاده از دو پرسشنامه ( فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی) جمع آوری و با استفاده از نرم افزار
 SPSSتجزیه و تحلیل شده است.نتایج این تحقیق پژوهشی در شرکت برق منطقه ای خوزستان نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آن با بلوغ سازمانی کارکنان شرکت برق منطقه ای
خوزستان ارتباط معناداری وجود دارد.
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مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

خبر

مازندران نیاز به اعتبارات ویژه دارد

فرماندار تبریز در دیدار با اعضای هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات
آذربایجانشرقی:

مدیران برای انعکاس و شفاف سازی عملکرد و خدمات
خود بدنبال ارتباط بیشتر با اصحاب رسانه باشند

تبریز – لیال پاشائی :فرماندار تبریز در دیدار با اعضای هیات مدیره و
بازرسان خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی با اشاره به نقش مهم
اصحاب رسانه درآگاهی مردم جامعه ،اظهار کرد :مطبوعات رکن اصلی
دموکراسی محسوب می شوند و خبرنگاران بعنوان رابط بین مردم و
مسئولین می باشند که  با حفظ منافع ملی در جوامع بدنبال آگاه سازی
مردم از عملکرد مسئوالن و دستگاههای اجرائی هستند.
علیار راستگو قلم خبرنگاران را عامل مهم جذب مخاطبان عنوان کرد و افزود:
آموزش صحیح خبرنویسی اساس کار خبرنگاری است و دراین راستا فرمانداری
تبریز آماده همکاری با خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی در خصوص برگزاری
دوره های آموزشی برای خبرنگاران با حضور اساتید مجرب از سراسر کشور می
باشد.
فرماندار تبریز با اشاره به اینکه ،آگاه سازی واطالع رسانی در جامعه هزینه دارد،
افزود :ارتباط  صمیمی و مستمر اصحاب رسانه با مدیران دستگاههای اجرائی و
نیروهای امنیتی باعث انعکاس شفاف و دقیق عملکردها  و نحوه خدمات رسانی
مسئولین خواهد بود.وی در خصوص جایگاه و مشکالت خانه مطبوعات نیز گفت:
حرفه خبرنگاری یک شغل فرهنگی است و فعاالن فرهیخته این حرفه ،نقش خطیر
اطالع رسانی و آگاه سازی جامعه را برعهده دارند که باید مشکالت آنان نیز بطور جد
پیگیری و برطرف شود.فرماندار تبریز اضافه کرد :بدنبال ارتباط مستمر و صمیمی با
تمامی خبرنگاران می باشیم و در این خصوص نیز از کلیه مدیران شهرستان خواهم
خواست تا با ایجاد بستری مناسب برای انعکاس و شفاف سازی عملکرد و خدمات
خود بدنبال ارتباط بیشتر با اصحاب رسانه باشند.
آگهی فقدان سند

آقــای محمــد حســین اقبــال طبــق مجــوز شــماره  96/12/23 – 100/96/16330بــه نمایندگــی از شــرکت واســپاری
ملــت ( ســهامی عــام) بــا دو بــرگ استشــهادی گواهــی شــده دفترخانــه  4رشــت مدعــی گردیــد کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ پــاک  13036ســنگ اصلــی  75بخــش  4رشــت تحــت شــماره مسلســل /90 – 361339ب و بــه شــماره
ثبــت  185082دفتــر  4/1382صفحــه  397بــه نــام علــی آذری پیــش کنــاری صــادر و تســلیم گردیــد ســپس برابــر
انتقــال قطعــی  91/12/27 – 184655دفترخانــه  4رشــت بــه شــرکت واســپاری ملــت ســهامی عــام انتقال یافــت نمایده
شــرکت مذکــور مدعــی گردیــد ســند مالکیــت بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت
المثنــی را نمــوده لــذا مراتــب طبــق تبصــره ذیــل مــاده  120آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی گــردد
تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خود مــی باشــد مراتــب اعتــراض خــود را ضمن
ارایــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه را ظــرف مــدت  10روز از انتشــار آگهــی به ایــن اداره اعــام و رســید دریافت
دارد و در غیــر ایــن صــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.م/الف1023 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  2رشت -حسین اسالمی
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

بــه موجــب پرونــده کاســه اجرایــی  970045و حســب اجرائیــه شــماره  9210421420100222صــادره از شــعبه اول
دادگاه حقوقــی لنگــرود محکــوم علیــه رحیــم طالبــی فتیــده فرزنــد محمدحســین بــه پرداخت تعــداد  488قطعه ســکه
تمــام بهــار آزادی لــه خانــم محبوبــه تقــی زاده گورجــی محکــوم گردیــده اســت محکــوم علیــه در ازاء بدهــی مذکور یک
قطعــه زمیــن واقــع در شهرســتان لنگــرود ،روســتای فتیــده را بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه ملک تعرفه شــده
توقیــف و مشــخصات آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :ملــک تعرفــه شــده یــک قطعه زمیــن شــالیزاری واقــع در روســتای
فتیــده قطعــه  44بــه مســاحت حــدود  2455مترمربــع مــی باشــد کــه در ســال جــاری مــورد تجهیــز و نوســازی قــرار
گرفتــه اســت حــدود اربعــه ملــک از ســمت شــمال بــه زمیــن مزروعــی حســن ابــدی خــواه از ســمت جنــوب بــه
زمیــن علــی آزاد پــور از جهــت غــرب بــه نهــر آبرســان و وراء آن بــه جــاده بیــن مــزارع و از جهــت شــرق بــه زهکشــی
محــدود و متصــل مــی باشــد الزم بــه ذکــر اســت کــه ملــک مذکــور فاقــد ســند مالکیــت اســت .ارزش ملــک حســب
نظــر کارشــناس منتخــب دادگســتری  24550000تومــان بــرآورد شــده اســت .ملــک مذکــور از طریــق مزایــده در روز
چهارشــنبه مــورخ  1397/3/23از ســاعت  11الــی  12صبــح در محــل شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری لنگــرود
بــه فــروش مــی رســد مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و ملــک متعلــق بــه شــخصی اســت کــه بیشــتری قیمــت را
پیشــنهاد نمایــد ده درصــد قیمــت مزایــده فــی المجلــس از برنــده مزایــده اخــذ و نامبــرده مــکل فاســت ظــرف مــدت
یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده وجــه اقــدام نمایــد در غیــر ایــن صــورت در موعــد مقــرر فــوق ســپرده واریــزی
پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان شــرکت در مزایده
ظــرف  5روز قبــل از تاریــخ مازیــده مــی تواننــد بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی از محــل ملــک بازدیــد بــه عمــل
آورنــد ایــن اگهــی بــرای یــک نوبــت در یکــی ازروزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی جهت اطــاع عمــوم درج مــی گردد.

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود – عبدالرضا قاسمی
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رونوشت آگهی حصروراثت

علــی زهــره ونــد فرزنــد شمســعلی دارای شناســنامه شــماره  1326بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه – 970055
 1397/1/28از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان متوفیــه مهربانو
عزیــزی فرزنــد محمدحســن بــه شناســنامه شــماره  1335-303در تاریــخ  96/11/27در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن متوفــی منحصــر اســت بــه یــک شــوهر و  6فرزنــد دختــر بــه اســامی ذیــل و الغیر
 -1 :علــی زهــره ونــد فرزنــد شمســعلی ش ش  6متولــد  1326صــادره از حــوزه مرکــزی همــدان  -2شــهناز زهــره ونــد
فرزنــد علــی ش ش  6283متولــد  1357صــادره از حــوزه مرکــزی همــدان  -3معصومــه زهــره ونــد فرزنــد علــی ش ش
 1365متولــد  1359صــادره از حــوزه  1همــدان -4لیــا زهــره ونــد فرزنــد علــی ش ش  1408متولــد  1361صــادره از
حــوزه مرکــزی همــدان -5فاطمــه زهــره ونــد فرزنــد علــی ش ش  11058متولــد  1365صــادره از حــوزه  2همــدان-6
فائــزه زهــره ونــد فرزنــد علــی کارت ملــی  3860343351متولــد  -صــادره از حــوزه  2همــدان لــذا ماتــرک متوفیــه
مهربانــو عزیــزی فرزنــد محمــد حســن بیــش از ســی میلیــون ریــال مــی باشــد.اینک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او
باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م/الف695 :

رئیس شعبه شماره  27شورای حل اختالف همدان
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آگهی حصروراثت

معــرخ ایمانــی کیســمی بــه شــماره شناســنامه  7057فرزنــد غامعلــی از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد ایمانــی کیســمی فرزنــد غامعلــی در تاریــخ  97/1/20در
شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح ذیــل تعرفه شــده انــد -1 :علــی ایمانی کیســمی
بــه شــماره شناســنامه  15فرزنــد غامعلــی فرزنــد پســر متوفــی  -2عبــاس ایمانــی کیســمی بــه شــماره شناســنامه
 50فرزنــد غامعلــی فرزنــد پســر متوفــی  -3حســین ایمانــی کیســمی بــه شــماره شناســنامه  88فرزنــد غامعلــی
فرزنــد پســر متوفــی  -4معــرخ ایمانــی کیســمی بــه شــماره شناســنامه  7057فرزنــد غامعلــی فرزند دختــر متوفی
 -5فاطمــه ایمانــی کیســمی بــه شــماره شناســنامه  196فرزنــد غامعلــی فرزنــد دختــر متوفــی و بــه غیــر از وراث
نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره یــک ســیار مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه دو شــورای حــل
اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت صــادر خواهــد شــد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه دو شهری سنگر
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رونوشت آگهی انحصار وراثت

محمــد حســین عیــوض خانــی دارای شناســنامه شــماره  -بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  -از ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد حســن عیــوض خانــی بــه
شناســنامه شــماره  249در تاریــخ  93/7/10اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه انــد ورثــه حیــن الفــوت
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه -1 :محمدحســین عیــوض خانــی –  – 1333 – 9پســر متوفــی  -2امیــر عیــوض
خانــی –  – 1336 – 4پســر متوفــی -3جــواد عیــوض خانــی –  – 1351 – 36پســر متوفــی  -3جــال عیــوض خانــی
–  – 1353 – 1191پســر متوفــی  -4معصومــه عیــوض خانــی –  – 1338 – 7دختــر متوفــی  -5زهــره عیــوض خانی
–  – 1356 – 1648دختــر متوفــی  -6نســرین عیــوض خانــی –  – 1367 – 7198دختــر متوفــی  -7زهــرا عبــاس
پــور ســرایی عیــوض خانــی –  – 1333 – 12همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م/الف32483:

رئیس شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
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مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت :متوسط
برق در کشور چهار درصد بوده ولی این آمار در مازندران
۱۰درصد است که دلیل آن تمایل سایر شهروندان برای
سکونت در مازندران است و از این روی مازندران نیازمند
اعتبارات ویژه برای ارائه خدمات است.
قاسم شهابی در نشست خبری که در باشگاه برق ساری
برگزار شد ،اظهار کرد :تمام تالش شرکت توزیع برق مازندران
این است که برق مطمئن و مستمری را در اختیار مردم
قرار دهد.وی بیان کرد :در کنار کاالی فیزیکی برق ،کاالی
باارزش دیگری نیز داریم که ارائه خدمات درست به مردم،
برخورد خوب با مشتریان است.مدیرعامل شرکت توزیع برق
مازندران گفت :سه سال از خدمت در مازندران میگذرد و
در این رسانهها همواره یار و یاور و پشتیبان خدماترسانی
ما به مردم بودند که جا دارد از تالش آنان تشکر کنم.این
مسؤول تصریح کرد :همکاران شرکت توزیع برق مازندران در
در زمستان جانشان را در سرما کف دستشان میگذارند و
در تابستان گرمای بسیار زیاد باز دوباره ما را بر آن میدارد
که از توان مصرف باال برآییم تا بتوانیم با همکاری و دست
به دست هم دادن از پس مشکالت برآییم.شهابی با اشاره به
اینکه شرکت توزیع برق مازندران دارای یک میلیون و 350
هزار مشترک از گلوگاه تا انتهای آمل و ابتدای محمودآباد
است ،بیان کرد :یکم شهریور ماه سال گذشته مصرف برق
در مازندران در تاریخ خود به یکهزار و  900مگاوات رسید.

وی با اعالم اینکه مصرف برق مازندران دایماً درحال صعود
است ،اضافه کرد :متوسط برق در کشور چهار درصد بوده
ولی این آمار در مازندران ۱۰درصد است که دلیل آن تمایل

سایر شهروندان برای سکونت در مازندران است.مدیرعامل
شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه مصرف مازندران
قابل مقایسه با کشور نیست ،افزود :پایه مصرف برق در

زمستان  ۸۰۰مگاوات است ولی در تابستان  ۲.۵درصد
افزایش دارد که مستلزم مدیریت مصرف بیشتر است.شهابی
تصریح کرد :استان ما ویژهای است و باید بدانیم مازندران
متعلق به خود نیست بلکه برای همه کشور است به همین
دلیل باید اعتبارات مازندران ملی باشد.وی بیان کرد :تلفات
برق مازندران در بخشهای فنی و غیرفنی در سال ۱۹.۵ ،۹۰
درصد بوده که پایان سال  ۹۶به ۱۳درصد رسیده که دلیل
آن شرایط آب و هوایی و فرسودگی شبکههای برق بوده
است.وی با اشاره به اینکه در طوفانهای اخیر خاموشی کمی
شاهد بودیم ،افزود :همچنین در سال  ۹۶برای نخستین بار
نرخ خاموشی به زیر یک درصد رساندیم ولی با صدای بلند
اعالم میکنیم اعتبار میخواهیم مازندران نیاز به اعتبارات
ویژه دارد.مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد:
بیش از ۲۵درصد شبکههای برق فرسوده هستند که نیاز
اعتبارات اختصاص یافته به مازندران براساس تقسیمات
کشوری نباشد بلکه فرااستانی باشد.این مسئول با تأکید بر
اینکه بحث مدیریت مصرف در بخشهای مختلف خانگی،
اداری ،صنعتی ،کشاورزی و تجاری جدی گرفته شود،
خاطرنشان کرد :همچنین ساعت کار ادارات در روزهای گرم
تابستان امسال از  ۶:۳۰تا  ۱۳:۳۰مصوب شد چراکه بخش
زیادی از مصارف ما مربوط به ادارات است و یا حتی در
جلسات کت خود را درآورند ؛ چراکه اگر تابستان ۱۰درصد
در مصرف برق صرفهجویی شود مشکلی نخواهیم داشت.

در جشنواره بین المللی برترینهای پژوهش و نوآوری مدیریت شهری

شهرداری اصفهان موفق به کسب  ۳عنوان برتر شد

شهرداری اصفهان در دهمین جشنواره بینالمللی برترینهای پژوهش و
نوآوری مدیریت شهری موفق به کسب  ۳عنوان برتر شد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،در اختتامیه دهمین جشنواره بین المللی
برترینهای پژوهش و نوآوری مدیریت شهری که در سالن همایشهای بین المللی
برج میالد برگزار شد ،سه اثر ارسالی از شهرداری اصفهان موفق به کسب عنوان
برتر و جایزه جهانی تهران شد.معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در
بخش «تجارب موفق در کاربست پروژه های پژوهشی» با طرحی با موضوع «پیاده
راه کردن خیابان چهارباغ عباسی با اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو» موفق
به کسب عنوان برتر و جایزه جهانی تهران شد .همچنین شهرداری اصفهان با دو
طرح با عنوان «استانداردها و دستورالعملهای اجرایی کاشت و حفاظت از گیاهان
فضای سبز پارکها و معابر شهر اصفهان» و طرح توجیهی و عملیاتی کاهش تعداد
دفعات نظافت با هدف حفظ کیفیت نظافت شهر اصفهان موفق به کسب عنوان
برتر و برگزیده و جایزه جهانی تهران شد .اصفهان در بین کالنشهرهای شرکت
کننده در این جشنواره تنها شهری بود که سه عنوان برتر کسب کرد .همچنین
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

پنل تخصصی ویژه شهرداری اصفهان با موضوع اقتصاد دانش بنیان در حاشیه این
جشنواره برگزار شد.در دهمین دوره برگزاری این رویداد پژوهشی ،از مجموع سه
هزار و  ۵۷۰اثر تحقیقاتی و پژوهشی به دبیرخانه جشنواره ،مجموعاً  ۲۹۶اثر با
داوری  ۴۰نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه به مرحله بعدی ارزیابی راه یافته و
به مرحله داوری رسیدند .در نهایت از بین این تعداد اثر ارسالی  ۱۵اثر برگزیده
شدند.این جشنواره در محورهای اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار ،عدالت
شهری ،مدیریت و حکمروایی شهری ،هوشمندسازی شهری ،دیپلماسی شهری،
توسعه اجتماعی و فرهنگی ،ایثار و مقاومت در ارتقاء فرهنگ شهروندی ،حمل و
نقل پایدار و انسان محور شهری ،خدمات شهری ،ارتقاء محیط زیست شهری،
زیرساخت های عمرانی ،ایمنی ،تاب آوری و مقابله با مخاطرات شهری ،معماری،
شهرسازی و بازآفرینی شهری پایدار ،شهر ایرانی– اسالمی برگزار شد.اختتامیه این
همایش با حضور رئیس شورای شهر تهران ،معاونان شهرداری تهران و جمعی از
مدیران شهری کالنشهرها و پژوهشگران حوزه شهری در سالن همایشهای بین
المللی برج میالد برگزار شد.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318022000046مــورخ  1397/1/9هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای شــهرام صالحــی لنــگ فرزنــد منوچهــر بشــماره شناســنامه 17
صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  935/81مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه
بــه مســاحت  126/2مترمربــع پــاک  1400فرعــی از  22اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  119فرعــی از
 22اصلــی واقــع در بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/26 :

برابــر رای شــماره  139760318022000042مــورخ  97/1/9هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای کاوه مســکینی ســیاهمرد فرزنــد محســن بشــماره
شناســنامه  854صــادره از کــرج در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  1594/6مترمربــع
مشــتمل بــر یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  89/38مترمربــع پــالک  882فرعــی از  29اصلــی مفــروز
و مجــزی شــده از پــالک  9فرعــی از  29اصلــی واقــع در قریــه ســیاهمرد بخــش  26گیــالن خریــداری
از مالــک رســمی محمــد خــدادادی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :

بــه تاریــخ  96/8/30پرونــده کاســه  586/5/96شــماره دادنامــه  ، 97/2/18 – 97-132مرجــع رســیدگی  :قاضــی
شــورای حــل اختــاف شــعبه پنجــم شهرســتان شــهریار – خواهــان :امیــر قاســمی فرزنــد تقــی بــه نشــانی
دهشــاد بــاال کوچــه صنعــت یکــم پــاک  – 14خوانــده :ســعید حســین زاده فرزنــد ماشــاء الــه – خواســته  :فســخ
معاملــه تاریــخ  96/4/10خــودرو مینــی بنــز  309بــه شــماره پــاک  263ع  19ایــران  68اســترداد ثمــن معاملــه
مبلــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون ریــال بــه انضمــام هزینــه هــای دادرســی و تاخیــر تادیــه – گردشــکار :خواهــان
دادخواســتی بــه خواســته فــوق بــه طرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم شــده کــه پــس از رســیدگی در شــورا و ثبــت بــه
کاســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فــوق العــاده بــه تصــدی امضــا کننــده زیــر تشــکیل و بــا توجــه
بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدوررای مــی نمایــد
رای قاضی شورا
درخصــوص دادخواســت خواهــان امیــر قاســمی فرزنــد تقــی بــه طرفیــت ســعید حســین زاده فرزنــد ماشــاء
الــه بــه خواســته فســخ معاملــه تاریــخ  96/4/10خــودرو مینــی بنــز  309بــه شــماره پــاک  263ع  19ایــران
 68و اســترداد ثمــن معاملــه مبلــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون ریــال بــه انضمــام هزینــه هــای دادرســی و تاخیر
تادیــه بــا توجــه بــه عرضحــال تســلیمی و مســتندات پرونــده و ماحظــه نظریــه مشــورتی اعضای شــورای حل
اختــاف اقدامــات بعمــل آمــده کــه اســتعام از پلیــس راهــور و عطــف پاســخ راهــور مبنــی بــر اینکــه خــودرو
مــورد نظــر بــه نــام آقــای محمــد تقــی نیــک اندیــش فرزنــد علــی اصغــر مــی باشــد مســتندات کــه مالــک
بــه خوانــده فروختــه باشــد موجــود نیســت و خونــده پرونــده بــا توجــه بــه مبایعــه نامــه عــادی دســت نویــس
ضمــن پرونــده مــی باشــد ثمــن معاملــه را دریافــت نمــوده اســت و ازت حویــل خــودرو امتنــاع مــی نمایــد
بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان و محتویــات پرونــده مبنــی بــرپ رداخــت ثمــن معاملــه بــه مبلــغ یکصــد و
هشــتاد میلیــون ریــال دریافــت نمــوده و از تحویــل مــورد معاملــه خــودداری مــی نمایــد دعــوای مطروحــه
محــرزو مســلم مــی باشــد تقاضــای فســخ معاملــه نمــوده انــد کــه توجهــا بــه ایــن کــه خوانــده بــا وصــف
ابــاغ قانونــی در جلســه حاضــر نگریــده دلیلــی را ارائــه ننمــوده و اصــوال دعــوای مطروحــه از هــر گونــه ایــراد و
تعــرض مصــون مانــده لــذا قاضــی شــورای دعــوای مطروحــه را محمــول بــه صحــت تلقــی و بــا اختیــار حاصله
از مــاده  9قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب  94/8/10مســتندا بــه مــواد 424-422 -225 -221 -220
قانــون مدنــی و مــواد  522-519 – 198قانــون آییــن دادرســی در امــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانده به
فســخ معاملــه و اســترداد ثمــن بــه مبلــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون ریــال بــه انضمــام هزینــه دادرســی و تاخیر
تادیــه از تاریــخ  96/6/16تــا اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی بــوده
و ظــرف مــدت  20روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی درهمیــن حــوزه و ظــرف مــدت  20روز قابــل تجدیــد نظر
خواهــی در دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان شــهریار مــی باشــد.م/الف32472 :

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

قاضی شورای حل اختالف شهریار – بیرامی

2451

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کالسه پرونده 126/9/97

وقــت رســیدگی 97/5/10 :روز چهارشــنبه ســاعت  16صبــح حــوزه  9خواهــان :محــرم عبدالــه زاده خوانده :ســجاد
حلمــی هریــس خواســته :مطالبــه وجــه خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت
رســیدگی بــه شــعبه حــل اختــاف ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان بودن
خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده  73قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یک
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی الزم شــود
فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن جهــت تبــادل لوایــح در شــعبه حضــور یابــد خواهــد بــود .م/الــف32475 :

2452

دبیرحوزه  9شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه :امیــر قاســمی فرزنــد تقــی بــه نشــانی محــل اقامــت شــهریار دهشــاد – بــاالی کــوی
صنعــت یکــم پــاک  -14مشــخصات محکــوم علیــه :ســعید حســین زاده فرزنــد ماشــاء الــه بــه نشــانی مجهــول
المــکان – محکــوم بــه :بموجــب دادنامــه شــماره  96-884مــورخ  96/9/14شــورای حــل اختــاف پنجــم حــوزه
پنجــم کــه وفــق دادنامــه شــماره – شــعبه – دادگاه – قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت
بــه انتقــال ســند رســمی خــودروی وانــت نیســان بــه شــماره نیــروی انتظامــی  617ه  56ایــران  21و مبلــغ یــک
میلیــون و هشــتصد و بیســت هــزار ریــال در حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر دولتی.م/الــف32473 :

حوزه پنجم شورای حل اختالف پنجم شهریار

2453

آگهی

بدینوســیله بــه آقــای حســین صدراعظــم و صغــری محمــدی ابــاغ مــی گــردد کــه محمــد قاســم
زاده دادخواســتی بــا موضــوع صــدور حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان بــه انتقــال پــاک ثبتــی
تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده کــه آدرس انهــا را مجهــول المــکان اعــام نمــوده کــه پــس از ارجــاع بــه
شــعبه اول تحــت شــماره  951445ثبــت و بــرای دریافــت نظریــه کارشناســی و اظهــار نظــر نســبت
بــه آن ظــرف مــدت هفــت روز در شــعبه دادگاه حاضــر شــوید.م/الف1009 :

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش لشت نشاء

2454
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برابــر رای شــماره  139660318022009136مــورخ  96/12/23هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا کاظمــی فرزنــد ایــرج بشــماره شناســنامه 5160128379
صــادره از صومعــه ســرا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  138/92مترمربــع
مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان احداثــی بــه مســاحت  68/71مترمربــع بــه کســر بهــای ثمــن عرصــه و اعیان
در ششــدانگ پــالک  813فرعــی از  24اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  2فرعــی از  24اصلــی واقــع در
قریــه خودبچــر بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســماعیل ماســالی محــرز گردیــده اســت  .لــذا
بــه منظــور اطــالع 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
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139660318022009140مــورخ  96/12/23هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه
ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مرتضــی کاظمــی فرزنــد ایــرج بشــماره
شناســنامه  5160174389صــادره از صومعــه ســرا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــه مســاحت  138/92مترمربــع مشــتمل بــر یــک بــاب ســاختمان احداثــی بــه مســاحت  68/71مترمربــع
بــه کســر بهــای ثمــن عرصــه و اعیــان در ششــدانگ پــالک  813فرعــی از  24اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از پــالک  2فرعــی از  24اصلــی واقــع در قریــه خودبچــر بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی اســماعیل ماســالی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

1831

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

برابــر رای شــماره  139760318022000382مــورخ  97/1/29هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم یاســمن اخشــیک فرزند صحت الــه بشــماره شناســنامه  967صادره از ماســال
در بهــاء ثمــن عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  138/92مترمربــع مشــتمل بــر یــک
بــاب خانــه بــه مســاحت  68/71مترمربــع پــالک  813فرعــی از  24اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 2
فرعــی از  24اصلــی واقــع در قریــه خودبچــر بخــش  26گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اســماعیل ماســالی
محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

1840

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

برابــر رای شــماره  139760318022000044مــورخ  97/1/9هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای بــرات علــی پــور چســلی فرزنــد کــرم بشــماره شناســنامه  572صــادره از
ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  357مترمربــع مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 119/53مترمربــع پــالک  2465فرعــی از  2اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  12فرعــی از  2اصلــی واقــع
در قریــه لوحــه ســرا بخــش  26گیــالن خریــداری از نســق ریحانعلــی چراغــی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه
منظــور اطــالع 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 آگهــی بــه مدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

1841

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

برابــر رای شــماره  139660318022008878مــورخ  96/12/9هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک ماســال
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای طهمــورث اصــالن نیــا وشــمه ســرائی فرزنــد اجاقعلــی بشــماره
شناســنامه  75صــادره از ماســال در ششــدانگ عرصــه و اعیــان قســمتی از یکبــاب مغــازه به مســاحت 129/17
مترمربــع پــالک  1044فرعــی از  1اصلــی مفــروز و مجــزی شــد ه از پــالک  22فرعــی از  1اصلــی واقــع در
قریــه دولــه مــالل بخــش  26گیــالن خریــداری از نســق عــزت اســتوار محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور
اطــالع 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 آگهــی بــه مــدت
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/2/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/11 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

1842

دادنامه

پرونــده کالســه  9609981310600719شــعبه  6دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان رشــت تصمیــم نهایــی شــماره
 -9709971310600036خواهــان :بختیــار عزیــزی فرزنــد آقابرابر به نشــانی اســتان گیالن شهرســتان رشــت – شــهر
رشــت – مســکن مهــر – کوچــه  77بلوک بهــار  – 16واحد  – 17تلفــن همــراه  – 09113480185خوانــدگان -1 :فیض
الــه عاشــوری پاشــاکی فرزنــد محمدعلــی بــه نشــانی اســتان گیالن شهرســتان رشــت رشــت فلکــه گاز کوچــه برازنده
بــن بســت امیــد کدپســتی  – 4195833934پــالک  ( 11فعــال مجهــول المــکان)  -2احمــد رضایــی کرنــق فرزنــد
زیدالــه بــه نشــانی اســتان گیــالن – شهرســتان رشــت – رشــت – بلــوار الکان – کوچــه کارگــر  – 1ســاختمان بــرج نما
– کدپســتی  ( 4145935611فعــال مجهــول المــکان)  -3بانــک ســامان بــا وکالــت رضــا اجــل افشــار فرزنــد ابوالفضــل
بــه نشــانی اســتان تهــران – شهرســتان اسالمشــهر -شــهر اسالمشــهر – خیابــان امــام رضــا کوچــه شــرافت – پــالک
 38طبقــه  -4 ، 2آرش عاشــوری پاشــاکی فرزنــد فیــض الــه بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت رشــت بلــوار
الکان کوچــه کارگــر  – 1ســاختمان بــرج نمــا تلفــن ( 09111329763فعــال مجهــول المــکان)  -5رســتم فالح جکلی
فرزنــد حســین بــا وکالــت زهــرا عمارلــو فرزنــد احمــد بــه نشــانی رشــت بلــوار معلــم باالتــر از اســتانداری – بــه ســمت
بلــوار ســعدی بــاالی لــوازم خانگــی ال جــی – ســاختمان اندیشــه طبقه ســوم  -6ســکینه راحمــی کرین فرزنــد حیات
الــه بــه نشــانی مجهــول المــکان  -7زهــرا راحمــی کریــن فرزنــد حیــات الــه بــه نشــانی مجهــول المــکان – خواســته
هــا -1 :مطالبــه خســارت دادرســی  -2تســلیم مبیــع ( تحویــل مــورد معاملــه ) مالــی غیر منقــول  -3مطالبه خســارت
تاخیــر تادیــه  -4رفــع اثــر از امــوال توقیفــی غیــر منقــول  -5الــزام بــه اخــذ پایــان کار  -6الــزام بــه فــک رهــن  -7الزام
بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک  -8الــزام بــه اخــذ صورتمجلــس تفکیکــی ( اعــالم ختم رســیدگی)
رای دادگاه
درخصــوص دعــوی بختیــار عزیــزی بطرفیــت آرش و فیــض الــه شــهرت جملگــی عاشــوری پاشــاکی – احمــد رضایــی
کرنــق – ســکینه و زهــرا شــهرت جملگــی راحمــی کریــن – آقــای رســتم فــالح و بانــک ســامان ( خوانــده ردیــف آخــر
بــا وکالــت بعــدی رض اجــل افشــار) بخواســته رســیدگی و صــدور حکــم مبنــی بــر الــزام خوانــدگان بــه فــک رهــن و
اخــذ پایــان کار از شــهرداری و تنظیــم صــورت مجلــس تفکیکــی و تنظیــم ســند رســمی انتقــال ششــدانگ یــک واحــد
آپارتمــان در پــالک ثبتــی  2463ســنگ اصلــی  14بخــش  4رشــت و مطالبــه خســارت ناشــی از تاخیــر در انجــام تعهــد
روزانــه  20هــزار تومــان از تاریــخ  1390/6/31علــی الحســاب مقــوم بــه مبلــغ  21000000ریــال و تســلیم مبیــع و
بــا جبــران کلیــه خســارات دادرســی و رفــع اثــر از امــوال توقیفــی هــر یــک از خواســته هــای مالــی مقــوم بــه مبلــغ
 21000000ریــال نظــر بــه اینکــه ( خوانــده ردیــف ششــم اقــای رســتم فــالح بــا وکالــت بعــدی زهــرا عمارلــو) برابــر
پاســخ اســتعالم ثبتــی بــه شــماره  139-669مــورخ  96/12/12ملــک مزبــور در رهــن بانــک ســامان بــوده و حتی نســبت
بــه ایــن اســناد رهنــی اجرائیــه بــرای فــروش آن در حــق مرتهــن صــادر شــده اســت و بــا عنایــت بــه اینکــه وکیــل بانــک
ســامان برابــر الیحــه شــماره  139- 320مــورخ  96/12/14اعــالم داشــته کــه چنانچــه مبایعــه نامــه عــادی اســتنادی
خواهــان موجبــات خلــل در حقــوق عینــی مــوکل او را درایــن ملــک ایجــاد نمایــد مــوکل حــق ابطــال ایــن مبایعــه نامــه
را دارد و بــا ایــن عبــارت محــرز اســت کــه مرتهــن هیــچ گونــه رضایــت و اذنــی در خصــوص مبایعــه نامــه اســتنادی
خواهــان کــه موخــر بــر تاریــخ انعقــاد عقــد رهــن مزبــور مــی باشــد نمــی دهــد و بــا توجــه بــه اینکــه برابــر نــص صریــح
قانونــی راهــن نمــی توانــد در رهــن تصــرف کنــد کــه منافــی بــا حــق مرتهــن باشــد مگــر بــه اذن مرتهــن و در مــا نحــن
فیــه بــا ایــن وصــف مرتهــن اذن بــرای ایــن معاملــه را نــدارد و از طــرف دیگــر مرتهــن بــرای رســیدن بــه حقــوق قانونــی
خــود تقاضــای صــدور اجرائیــه نمــوده و اجرائیــه هــم برابــر پاســخ اســتعالم ثبتــی صــادر شــده اســت و هــر لحظــه امکان
انتقــال و فــروش اجرائــی ملــک مزبــور در حــق مرتهــن وجــود دارد و بــا ایــن وصــف رســیدگی بــه ادعــای خواهــان قابلیت
اســتماع را نــدارد بنــا بــه مراتــب ایــن دادگاه مســتندا بــه مــواد  2و  793از قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی
و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب  1379قــرار عــدم اســتماع دعــوی خواهــان را صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره
ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ ابــالغ قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه محتــرم تجدیــد نظــر مرکــز اســتان گیــالن مــی باشــد.
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