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نقـدخبـر

عذرخواهی مدیر کل آموزش
و پرورش استان کرمان در
پی تنبیه بدنی دانش آموز

محمد محسن بیگی مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در نخستین
جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان در سال جاری با تاکید بر آنکه
تنبیه های بدنی بیشتر از همه برای جامعه آموزش و پرورش درناکتر است،
اظهار کرد :از هر رفتار غیر عرف عذرخواهی می کنیم و فرد خاطی را به هیات
رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می کنیم و این امر باعث حفظ حیثیت
ماست.

معرفی متخلفین انتخاباتی به مراجع قضایی

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان در گفت و گو با ایسنا منطقه کویر ،با بیان این مطلب که
انتخابات در مراحل تایید صالحیت است ،گفت :خوشبختانه تخلفات انتخاباتی مهمی تاکنون در استان کرمان رخ نداده
است.
فرشید فالح در عین حال از تشکیل پرونده تخلفاتی برای داوطلبان متخلف ،خبر داد و تصریح کرد :علیرغم اینکه رویکرد
هیات نظارت بر انتخابات؛ پیشگیری ،نصیحت ،توضیح قانون و دعوت به قانون است ،موارد بسیار محدودی که به تذکر
خیرخواهانه توجه ننمودهاند ،پرونده تخلفاتی برای آنها شکل گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

ابهام در مستقل بودن نماینده

				
سخن شما

نان حسنپور به نرخ سیاست روز

حسامالدین اسالملو

شهباز حسنپور در نشست اخیرش با
رسانهها ،خبرها پیرامون همراهیاش با
تشکلاصولگراییجمناراتکذیبنکرد«:به

آنها نظر کارشناسی دادم».
البته او دربارهی موضوعیت نظر
کارشناسیاش حرفی نزد و ترجیح داد،
سوال خبرنگار سخنتازه را نشنود!

این نخستین بار نیست که نمایندهی
سیرجان و بردسیر -که همواره ادعای
مستقل بودن دارد -در بزنگاههای تاریخی،
همراه پیچ ،پیچیده است.
امااینکهحسنپورچهنظرکارشناسیئی
دارد که به سیاستمداران کارکشتهی
اصولگرا بدهد ،بهتر است از خود او بپرسیم.
گرچه این نخستین دعوی حسنپور
نیست.
در انتخابات اخیر مجلس نیز او از
محبوبیت محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه در آن مقطع استفادهی ابزاری
کرد و نشریات حامی وی در سیرجان
مدعی شدند که او به ظریف برای مذاکرات
هستهای مشاوره داده است!
آیا حسنپور دیپلمات است؟
اگر او به دانش دیپلماسی مسلط است،
شزای احمدینژاد در مجلس
در دوران تن 
چه کار میکرد؟
آیاحسنپورتئوریسینسیاسیست؟
حسنپور در آخرین انتخابات مجلس

تالش کرد با تابلوی اصالحطلبان معتدل به
میدان بیاید و از نمد برجام به سود خودش
کالهیانتخاباتیببافد.
این بار اما او در آخرین ماههای دولت
یازدهم سر از جبههی مردمی نیروهای
انقالب اسالمی در آورد که سرجمع
گروههایاصولگراست!
یعنی کسی که در آستانهی انتخابات دو
سال پیش عکس خود را در کنار ظریف
منتشر میکرد ،حاال در کنار مخالفان
دیپلماسی تنشزدای روحانی قرار گرفته
ِ
است!؟
اینجاست که «مستقل بودن» که از
نظرگاه سادهانگاران یک ارزش به شمار
میآید و «بیطرفی» تصور میشود؛ معنای
واقعی خود را اثبات میکند .اینکه مستقل
بودن برای سوداگران معنایی جز این
ندارد که یک سیاستمدار روی حافظهی
ضعیف مردم گرفتارش حساب کند و
هرگاه خواست به نفع خودش  180درجه
بچرخد.

جز این است که در این شیوه همیشه
میشود در شکستهای خود از زیر بار
مسوولیت شانه خالی کرد و در پیروزی
دیگران ادعای شراکت داشت؟
جز این است که با این شیوهی مستقل
بودن میشود در هنگامهی آشکار شدن
عملکردهایمبهمومسئل هدارازپاسخگویی
به افکار عمومی و شفافیت گریزان بود و
انگشت اتهام را به سمت دیگران برد.
نماینده و امثال او چرا از نبود تکثر احزاب
سیاسی شناسنام هدار به نفع خود استفاده
ِ
نکنند ،وقتی میشود هربار با یک ساز
همنوا شد .آنچنان که همین کنش را در رو
شدن تخلفات مالی در شهرداری سیرجان
و شهرهای اقماری از حسنپور شاهد
بودیم .او که پیشتر مدافع مسووالن این
سازمانها بود ،یکباره خود را در چهرهی
منتقد آن متهمان بروز داد! منتقدی که
تمام طول مدت در حال تذکر دادن به
متخلفانبوده!
همین رفتار ناروشن و دوگانهی نماینده

را پیش از این در قبال مسایلی چون انتقال
آب و آرسنیک آب هم دیدهایم .و آن شعر
مشهور حافظ جلوی چشممان آمده که
«چون به خلوت میروند ،آن کار دیگر
میکنند».
از همین رو شاید حسنپور در مورد
ارائهی نظر کارشناسی به جمنا چندان پر
بیراه هم نگفته باشد زیرا با اینکه ابراهیم
رییسیمنتخبجمنابودامابالفاصلهاعالم
مستقل بودن کرد!
انگار بار دیگر مثل سال  ، 84نسخهی
بدل حسنپوریسم در کل کشور در حال
تکثیر است تا سیاست بیشتر از این بر مدار
ابهامبچرخد.
حسنپور که در دورهی قبلی انتخاباتِ
ریاست جمهوری ،حامی جدی قالیباف بود
ن روحانی خود را هماهنگ
و با پیروزی حس 
با سیاستهای دولت جدید خواند ،این بار
برای انتخابات پیشرو حرکت مهرهی خود
را با ضرباهنگ کدام مهرهی اصلی در
شطرنجسیاست،همراهمیکند؟

برکناری عضو شورای نظارت بر تئاتر

رضا مسلمیزاده یکی از اعضای فنی شورای
نظارت بر تئاتر سیرجان خبر از برکناریاش توسط
رییس اداره ارشاد سیرجان داد.
مسلمیزادهباانتقادازمجیدپورمحسنی،برکناری
یک عضو شورای نظارت بر تئاتر را طبق آئیننامهی
شورای عالی انقالب فرهنگی در حیطهی اختیار
رییس ادارهی ارشاد شهرستان ندانست و تاکید کرد
که حتما بایستی با کرمان هماهنگ میشده است.
مسلمیزاده برکناری خود را به ماجرای اعتراض
به واگذاری مجموعهی فرهنگی تئاتر به بخش

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سیرجان:

شهر در سایه مدیریت واحد شهری توسعه می یابد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سیرجان ،بر
لزوم تحقق مدیریت واحد شهری و توانمندسازی
شهرداری ها به عنوان مسئول اجرایی مدیریت

شهری تأکید کرد.
دکتر حسین فتحی زاده با بیان مطالب فوق گفت:
همواره در شهر مشاهده می شود که سازمان ها و

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت سید مرتضی ابراهیمی پاریزی فرزند سیدجالل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به
کالسه 9609983485800059از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیدجالل ابراهیمی
پاریزی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1کبری امیری خراسانی فرزند حاج علی ش ش  3027ت ت  1346همسر متوفی -2زهره ابراهیمی پاریزی فرزند سیدجالل ش ش
 652ت ت  1367فرزند متوفی -3سید مصطفی ابراهیمی پاریزی فرزند سیدجالل ش ملی 3060068305ت ت  1369فرزند متوفی
-4زهرا السادات ابراهیمی پاریزی فرزند سیدجالل ش ملی 3060294070ت ت  1372فرزند متوفی -5سیدمرتضی ابراهیمی پاریزی فرزند
سیدجالل ش ملی 3060134618ت ت  1370فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

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

آگهی ابالغیه انتقال سند سیم کارت

شماره پرونده  95ش  865 / 1تاریخ رسیدگی  1396 / 1 / 21شماره دادنامه 1396 – 19
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف شماره نه شهری سیرجان استان کرمان

خواهان :آقای محمد خضری پورقرائی فرزند شمشاد ساکن سیرجان آباده خیابان بهشتی انتهای خیابان سمت راست خیابان سمت چپ کوچه

دوم درب اول کرم رنگ سمت چپ تلفن 09133473504

خوانده :آقای مصطفی شاهمرادی فرزند نعمت اله ساکن مجهول المکان

خواسته :انتقال سند خط سیم کارت به شماره  09133473504به انضمام هزینه دادرسی و مقوم به  3 / 000 / 000ریال

گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات

قانونی در وقت مقرر شعبه تحت نظر است مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته ،لذا با بررسی اوراق و محتویات

پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.

رای قاضی شورا:

در خصوص دعوی آقای محمد خضری پورقرائی به طرفیت آقای مصطفی شاهمرادی به خواسته انتقال سند خط سیم کارت به شماره

 09133473504به انضمام هزینه دادرسی و مقوم به  3 / 000 / 000ریال با توجه به ارائه گواهی شهود از سوی خواهان و براساس استعالم
اداره مخابرات که خوانده آقای مصطفی شاهمرادی را به عنوان مالک رسمی سند خط سیم کارت به شماره 09133473504اعالم داشته و شماره
فوق در تصرف خواهان است و تصرف اماره مالکیت می باشد و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی و عدم حضور خوانده در
جلسه دادرسی و عدم ارائه دلیل و مدرک دال بر دفاع خود در برابر خواسته خواهان لذا با عنایت به محتویات پرونده و اینکه شورا دعوی خواهان

را ثابت دانسته و به استناد ماده  198قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و رای به محکومیت خوانده به تنظیم و
انتقال سند خط سیم کارت به شماره  09133473504در یکی از محاضر رسمی به نام خواهان و همچنین هزینه دادرسی به مبلغ 305 / 000
ریال صادر و اعالم می نماید و رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف بیست روز پس از

آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی سیرجان می باشد.

قاضی شورای حل اختالف شماره نه شهری سیرجان – مجید دهقانی

خصوصیمربوطدانست.
او همچنین از کاهلی ارشاد در ارسال مدارک
اعضای شورای نظارت بر تئاتر سیرجان به مرکز
انتقاد کرد و آن را در راستای آسانی تغییرات دل
بخواهی در این شورا دانست .مسلمی ،پورمحسنی
را به تصمیمگیری به جای شورای نظارت بر تئاتر
متهمکرد.
این درحالیست که رییس ادارهی ارشاد سیرجان
از اختیار خود برای تعیین اعضای شورای نظارت
دفاع کرد ،گویی که اختیار به او تفویض شده است.

پورمحسنی گفت« :هیچ مشکل شخصی خاصی
با هنرمند با دانشی مثل رضا مسلمیزاده ندارم .در
موضوع تشکیل حلقهی انسانی هم سود و زیان خود
اهالی تئاتر وسط بوده و نفع و ضرری برای شخص
مننداشته».
رییس ادارهی ارشاد سیرجان دلیل جایگزینی
محمود ستوده با رضا مسلمی را به ناهماهنگی
مسلمی با دیگر اعضای شورای نظارت ربط داد:
«گروههای تئاتر و اعضای شورای نظارت از اینکه او
نظر خود را به همه تحمیل میکرده ،ناراضی بودند».

ادارات مختلف به منظور اجرای سیاست ها و برنامه
های خود ،بدون هماهنگی با دیگر سازمان ها و
شهرداری اقدام به عملیاتی شدن برنامه های خود در
سطح شهر می کنند که ضرر و زیان های زیادی به
اموال عمومی و مردم وارد می شود.
این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه افزود:
این امر به دلیل نبود مدیریت واحد و ناهماهنگی

میان ادارهها و سازمان های شهری است که موجب
نارضایتی شهروندان نیز می شود .فتحی زاده در پایان
گفت :آنچه که می تواند به برنامه عدم هماهنگی
میان سازمان های اجرایی شهر خاتمه دهد ،وجود
مدیریت یکپارچه شهری است که شوراها از طریق
مجلس پیگیری کنند تا این طرح به منصه ظهور
برسد و اجرایی شود.

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت محمدعلی ایران نژادپاریزی فرزند حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه9609983485800054
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین ایران نژادپاریزی در اقامتگاه دائمی خود بدرود
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1غالمعباس ایران نژادپاریزی فرزند حسین ش ش 6ت ت 1334فرزند متوفی -2جمشید ایران نژادپاریزی فرزند حسین ش ش 13ت
ت 1336فرزند متوفی -3محمدعلی ایران نژادپاریزی فرزند حسین ش ش 656ت ت 1342فرزند متوفی -4عشرت ایران نژادپاریزی فرزند
حسین ش ش 12ت ت 1329فرزند متوفی -5اقدس ایران نژادپاریزی فرزند حسین ش ش 576ت ت 1331فرزند متوفی -6پروین ایران
نژادپاریزی فرزند حسین ش ش 5ت ت 1345فرزند متوفی -7فاطمه ایران نژادپاریزی فرزند حسین ش ش  1706ت ت 1351فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی
نزد او می باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

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

آگهی ابالغیه انتقال سند خودرو

شماره پرونده  95ش  1021 / 9تاریخ رسیدگی  1396 / 1 / 26شماره دادنامه 1396 – 25
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف شماره نه شهری سیرجان استان کرمان
خواهان :آقای وحید صادقی گوغری فرزند عوض ساکن سیرجان مکی آباد روبروی کالنتری فرعی اول سمت راست تلفن 09902498724

خواندگان-1 :آقای سجاد حیدری جامع بزرگی -2آقای علی گمی پور فرزند چهارشنبه ساکنین -1سیرجان ابوفاضل کوچه امام حسن عسکری
درب هفتم – 2مجهول المکان

خواسته :انتقال سند یکدستگاه سواری پژو  405بنزینی مدل  1390به شماره انتظامی  148ص  16ایران  94به انضمام هزینه دادرسی و مقوم به
 80 / 000 / 000ریال
گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی
در وقت مقرر شعبه تحت نظر است مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته ،لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده
ختم رسیدگی اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد .رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای وحید صادقی گوغری به طرفیت
آقایان -1سجاد حیدری جامع بزرگی  -2علی گمی پور فرزند چهارشنبه به خواسته انتقال سند یکدستگاه سواری پژو 405بنزینی مدل  1390به شماره

انتظامی  148ص  16ایران  94به انضمام هزینه دادرسی و مقوم به  80 / 000 / 000ریال با توجه به ارائه مبایعه نامه مورخه  1395 / 11 / 5از سوی
خواهان که رابطه معاملی بین خواهان و خوانده ردیف اول محرز گردیده است و براساس استعالم راهنمایی و رانندگی که خوانده ردیف دوم را به عنوان
مالک رسمی خودروی سواری پژو 405بنزینی مدل  1390به شماره انتظامی  148ص  16ایران  94اعالم داشته و خودروی فوق در تصرف خواهان

است و تصرف اماره مالکیت می باشد و علیرغم ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی و عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی و عدم ارائه
دلیل و مدرک دال بر دفاع خود در برابر خواسته خواهان لذا با عنایت به محتویات پرونده و اینکه شورا دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد ماده
 198قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و رای به محکومیت خوانده ردیف اول به انتقال سند خودروی سواری پژو405
بنزینی مدل  1390به شماره انتظامی  148ص  16ایران  94به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ  2 / 230 / 000ریال و خوانده ردیف دوم آقای علی
گمی پور را به تنظیم و انتقال رسمی خودروی فوق در یکی از محاضر رسمی به نام خواهان صادر و اعالم می نماید و رای صادره غیابی و ظرف مدت
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی سیرجان می باشد.

قاضی شورای حل اختالف شماره نه شهری سیرجان – مجید دهقانی

خبــر

سالم قابل توجه ماموران
راهنمايى و رانندگى كاميونهاى
شهرى عالوه براينكه چادر
روى بارشان نميكشند يكسره
دستشان روى بوق هست لطفا
اقدام نماييد تا ازبوق شهرى
استفاده كنند 6132
خدا لعنت كند كساني كه براي
رسيدن به اهدافشون تهمت ودروغ
ميگويند وگرنه كدام ابله هست كه
ندونه كدام ريس جمهور تا حاال به
فكر ايران و ملت نبوده 7094
چون پول جاى ارزشها را
گرفته راى .نمى اورند 7701
خواهي كه دلت مثل دل صاف
امام زمانت مهدي شود هم چون
آينه؟  10خصلت بد را برون كن
از درون سينه = بخل و غضب و
قساوت و عجب و نفاق  ،حرص و

3000990061
حسد و كبر و ريا و كينه 4306 .
باسالم،كانديداي شوراي
شهرمن دراولين گام بايد مديريت
كارآمدي داشته باشد و برنامه
كاري خود را براي عمران شهري
قبل ازانتخاب شدن اعالم نمايد.
درصورت اعالم نكردن برنامه كاري
حتي از جانب همه كانديداها به
هيچ كدام رأي نمي دهم ،براي
اينكه كسي كه برنامه مديريتي
وكاري نداشته باشد بي سواد بوده
وبه كارشورا نمي آيد حتي اگر
مردمي باشد3127 .
سالم كارتالش الگو برداري
ازشهرهاي بزرگي چون اصفهان /
كيش/وغيره ن مثل شوراي شهر
فعلي بي تفاوت كم كاروبي سليقه
اينها حتي قدرت جمع كردن سد
معبري رو هم ندارن 4729

جوابیه روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق جنوب
با سالم و احترام
بازگشت به خبر چاپ شده در شماره  487آن روزنامه با عنوان «ابهام
پیرامون آیتمهای قبوض و پنهانکاری مسووالن» جوابیه این شرکت به
شرح ذیل ارسال میگردد.
از ابتدای سال  94از کلیه مشترکین با قدرت کمتر از  30کیلووات
ماهیانه ( 30روزه) مبلغ  10هزار ریال و از کلیه مشترکین با قدرت
 30کیلووات و بیشتر مبلغ 90هزار ریال تحت عنوان آبونمان دریافت
میگردد که این مبالغ نیز از تاریخ  1/5/95بر اساس بخشنامه شرکت
توانیر به ترتیب به مبلغ  11هزار و مبلغ  99هزار ریال تغییر و افزایش
یافته است .لذا در محاسبه مبالغ مربوط به آبونمان تعداد روز صورتحساب
مشترک ،نوع مشترک (عادی یا دیماندی) و بازه زمانی قرائت مشترک،
کامال تاثیرگذار میباشد .به عنوان مثال مبلغ آبونمان در صورتحساب یک
مشترک با تعداد  56روز با مشترک دیگری که دارای صورتحساب  60روزه
میباشد کامال متفاوت میباشد .همچنین مبلغ آبونمان یک مشترک قبل
از تاریخ  1/5/95و بعد از تاریخ  1/5/95نیز به دلیل افزایش نرخ آبونمان،
متفاوت میباشد .لذا قبوض چاپ شده در تصویر آن روزنامه میتواند در
دو دوره مختلف با تعداد روزهای متفاوت صادر و علت اختالف میزان
آبونمان نیز بر اساس تعداد روزهای محاسبه قبض برق مصرفی صادر
گردیده است.
لذا خواهشمند است دستورات الزم را جهت چاپ جوابیه این شرکت در
آن روزنامه وزین صادر فرمایید.
سید محمد رضوی علوی -مدیر دفتر روابط عمومی

سخن تازه :ضمن تشکر از پاسخگویی روابط عمومی محترم شرکت
توزیع نیروی برق جنوب ،این جوابیه قرار بود هفته گذشته به دست ما
برسد که به علت تاخیر در ارسال ،به این شماره موکول شد.

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت عباس نجمی نژاد فرزند غالمرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به
کالسه 9609983485800051از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا
نجمی نژاد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1گل نساء نجمی دولت آبادی فرزند سبزعلی ش ش 10ت ت 1332همسر متوفی -2شهناز نجمی نژاد فرزند غالمرضا ش
ش 383ت ت 1351فرزند متوفی -3عباس نجمی نژاد فرزند غالمرضا ش ش 618ت ت 1353فرزند متوفی -4حسین نجمی
نژاد فرزند غالمرضا ش ش 106ت ت 1357فرزند متوفی -5حامد نجمی نژاد فرزند غالمرضا ش ش 10ت ت 1361فرزند
متوفی -6فاطمه نجمی نژاد فرزند غالمرضا ش ملی  3060028370ت ت 1368فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  952053،954195بایگانی اجرای احکام شوراها محکوم علیه فرهاد محمدزمانی
 84000000ریال محکوم است به پرداخت مبلغ  4200000ریال در حق محکوم له خدانوری گردیده بابت محکومیت
محکوم علیه آقای صفی پور یک پالک ثبتی را به عنوان مال معرفی گردیده که مشخصات ملک مورد نظر بصورت یک
واحد آپارتمانی با عرصه و اعیان ملکی به مساحت  119 / 42مترمربع به عنوان مال معرفی شده را از طریق اجرای احکام
شوراها نموده اند که توسط کارشناس دادگستری بازدید و ارزش ششدانگ به مبلغ  100000000ریال تعیین قیمت شده
و پالک فوق واقع است شهرک مروارید می باشد و ملک فوق در روز دوشنبه به تاریخ  1396/02/ 18ساعت 11ظهر از
طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش می رسد
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
10درصد قیمت پیشنهادی از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای
دولت واریز می گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای عباداله همت پور با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده از دفتر اسناد رسمی شماره  153سیرجان مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پالک 978فرعی از 5087اصلی واقع در بخش 36کرمان بنام آقای عباداله همت
پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده است لذا بدستور تبصره یک
اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هرکس 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 اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام
مالک صادر خواهد شد .مورد ثبت در رهن بانک صادرات می باشد .تاریخ انتشار 1396 / 01 / 30 :

عباس ملکی  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه  954077اجرای احکام مدنی سیرجان محکوم علیهم فاطمه و حسن و نساء و علی و بتول و حسین همگی
کریمی راد ورثه مرحوم نصرت مظفری نسبت به سهم االرث محکوم است به پرداخت مبلغ  599795000ریال به عنوان ثمن معامله و خسارات
دادرسی در حق محکوم له خانم طاهره عباسی و نیم عشر در حق دولت گردیده که محکوم علیهم پالک ثبتی شماره  2067 / 2313بخش
 35کرمان ملکی نصرت مظفری را به عنوان مال جهت فروش معرفی نموده اند که ملک مذکور واقع در سیرجان ،بلوار حمزه سیدالشهداء ،قبل
از دوربرگردان دوم ،سمت جنوب بلوار می باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری پالک با ملک با  240مترمربع مساحت عرصه دارای
 200مترمربع اعیانی مسکونی شامل نیم طبقه و همکف می باشد که جمع براورد قیمت ملک شامل عرصه و اعیان و محوطه سازی و امتیازات
متعلقات دایر در محل (آب و برق و گاز و تلفن) عبارتست از -1:عرصه  240مترمربع ()1 / 560 / 000 / 000 = 6 / 500 / 000 x 240
-2اعیانی  200مترمربع ( 1 / 100 / 000 / 000 = 5 / 500 / 000 x 200ریال)  -3محوطه سازی و امتیازات مربوطه مقطوع 000 / 000
 50 /ریال جمعا ارزش ملک به مبلغ  2 / 710 / 000 / 000ریال براورد قیمت گردیده (در ضمن پالک ثبتی به مبلغ  900 / 000 / 000ریال
بازداشت می باشد) پالک ثبتی مذکور در روز سه شنبه مورخ  1396 / 02 / 26ساعت  11ظهر 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

متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10درصد مبلغ پیشنهادی که واریز به شماره حساب

فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز می گردد.متقاضیان

 2171293825007سپرده دادگستری نزد بانک ملی گردد داخل پاکت در بسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده

می توانند با مراجعه به محل ملک و دفتر اجرا پس از کسب اطالع کامل پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی

از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند وروی پاکت قید نمایند مربوط
به مزایده مورخه دوشنبه  1396/02/18می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط
می شود  .مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد.

مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

(که بشماره حساب  2171293825007سپرده دادگستری سیرجان نزد بانک ملی واریز گردد) حداکثر تا زمان برگزاری مزایده از طریق پست
سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده روز سه شنبه مورخه  96 / 02 / 26می باشد و در صورت برنده شدن و
انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود  .مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد.

شهسواری  -دفتر اجرای احکام مدنی

