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نقـدخبـر

سخنتازه :آش تخلفات انتخابات دورهی پنجم
شورای شهر سیرجان آنقدر شور بود که صدای همه را
در آورد .هم مردم شاکی بودند و هم بخش قابل توجهی
از کاندیداها .شوری تخلفات بدان حد بود که حتا فردی
مثل منوچهر شمسالدینی؛ سرهنگ سابق سپاه این
انتخابات را «یکی از بدترین انتخاباتی که تا کنون دیده»
نامید .نمایندهی شهر نیز ابتدا دست به قلم شد و نامهی
درخواست ابطال انتخابات را ارسال کرد .هرچند مدتی
بعد ،از موضع خویش عقبنشینی نمود که قابل پیشبینی
بود چه که رسم این است که تا حد امکان ،انتخابات زیر
سوال نرود؛ گیرم که سر تا پایش مشکل .اصل ،برگزاری
انتخابات بود که شد!
اما شوری این آش به همینجا ختم نشد و در کمال
تعجب ،چندین ماه پس از تحلیف اعضای شورا ،تعدادی
از مسووالن شهر با توسل به نامهی هیات مرکزی نظارت
بر انتخابات شوراها که به طرز عجیبی خارج از روال اداری
بوده ،تصمیم گرفتند اعضای شورای شهر را از  7به 9
نفر افزایش دهند! بهانه ،این است که انتخابات شورای
پنجم سیرجان بر مبنای سرشماری سال  95انجام شد که
جمعیت را زیر  200هزار نفر اعالم کرده بود؛ در حالیکه
جمعیت سیرجان در زمان انتخابات افزایش داشته و طبق
سرشماری جدید که مدتها پس از انتخابات اعالم شده،
بیش از  200هزار نفر بوده است!
جدا از اینکه طبق قانون ،مبنای تعیین تعداد اعضای
شورای هر شهر بر اساس سرشماری سال  95است ،دو
نکتهی جالب در نامهی هیات مرکزی نظارت به فرمانداری
سیرجان وجود دارد که موجب ابهام شده است:
اول اینکه این نامه روال مرسوم اداری را طی نکرده!
دوم اینکه در نامه از واژهی «شهرستان» استفاده
شده است .این در حالیست که جمعیت شهرستان
مالک تعیین تعداد اعضای شورای شهر سیرجان نیست
و در این مورد ،مبنا صرفا جمعیت شهر سیرجان است.
هرچند شاید ایننکته به قول قاضی سابق مشهور ،سعید
مرتضوی «سهو قلم» باشد اما به دلیل همین سهو قلم،
نامهی ذکر شده به هیچ عنوان ارزش اجرایی ندارد .در این
میان نادیده گرفته شدن این دو نکته از سوی فرمانداری
و اصرار عجیب فرماندار سیرجان به افزایش تعداد اعضا،
محل شبهه است .اما شبههی اصلی از مدتها پیش آغاز
شده بود.

سرآغاز

اولین بار ،نشریهی نسیم امید بود که در تاریخ  14بهمن
سال گذشته ،از «پیگیری برخی افراد مسوول شهرستان
جهت افزایش تعداد اعضای شورای شهر سیرجان از  7به

Sokhan_Tazeh

telegram.me/sokhanetazeh

www.SokhaneTazeh.com

Sokhan.Tazeh@Gmail.com

پیرامون تناقضهای آشکار افزایش تعداد اعضای شورا

سخن شما

ضمنا با این شماره در تلگرام نیز میتوانید پیام دهید09131452676 :

فرماندار و بازیهای پنهان پشت پرده

 9نفر» خبر داد .نسیم امید در ادامه نوشت« :پیشرفتهایی
نیز در این زمینه رخ داده و قولهای مساعدی نیز از سوی
برخی مسووالن ردهباالی وزارت کشور دریافت شده است».
این خبر و شایعات غیرقابل تایید که از جلسات
پشتپرده و وعدههای آنچنانی شنیده میشد ،موجب
شد تا نگاهها به سمت نمایندهی سیرجان متوجه گردد.
فردی که از نفوذ و قدرت کافی برای چانهزنی برخوردار
است .با این وجود ،شهباز حسنپور در گفتوگو با نشریهی
پاسارگاد و در بیان دلیل افزایش تعداد اعضای شورا ،مدعی
پیگیری شخصی نشده است« :از لحظهی اعالم اسامی و
آرا ،عدهای از کاندیداهای شورای شهر سیرجان با مراجعه
به مجلس پیگیر موضوع بودند تا ثابت کنند که جمعیت
واقعی سیرجان باالی  200هزار نفر است .بنده آنها
را به وزارت کشور راهنمایی کردم چرا که آمار شهر
سیرجان در گذشته هم باالی  200هزار نفر بوده است...
تالشهای کاندیداها و هوادارنشان به ثمر نشست و پس
از نشستهای زیاد و بررسیهای صورت گرفته از هیات
عالی نظارت نامهای را گرفتند مبنی بر اینکه جمعیت
شهرستان سیرجان بالغ بر  200هزار نفر است».
در سخنان حسنپور چند نکتهی عجیب وجود
دارد:
اول :شهباز حسنپور به عنوان مطرحترین سیاستمدار
سیرجان و عضو با سابقهی مجلس و آشنا به تعاریف
کلمات ،به خوبی میداند که از نظر تقسیمات کشوری،
مفهوم شهرستان که شامل شهر و بخشها میشود ،با
مفهوم شهر فرق میکند .به همین دلیل برای انتخابات
شورای یک شهر ،تنها جمعیت همان شهر مالک است
و جمعیت بخشها هیچ تاثیری در تعداد اعضای شورای
شهر ندارد .با این وجود همچون فرماندار ،دست به
تجاهلالعارف زده و شهرستان را به جای شهر گرفته که
این حرکت بسیار عجیب است.
دوم :حسنپور میگوید جمعیت سیرجان در گذشته
هم باالی  200هزار نفر بوده در حالیکه مطابق سرشماری
سال  ،95جمعیت سیرجان  199هزار و  700نفر ذکر
شده است .سوال این است که اگر این آمار اشتباه بود،
چرا حسنپور پیش از انتخابات اقدامی برای حل مشکل
نکرد و مطابق اذعان خود ،افزایش تعداد اعضای شورا
حاصل پیگیریهای برخی کاندیداها و هوادارانشان بوده
است؟ این نکته زمانی معنادار میشود که بدانیم هرچند
حسنپور گفته برای او هیچکدام از اعضای علیالبدل شورا
فرق ندارند اما فعالیتهای و راهنماییهای او پس از اعالم
اسامی شروع شده است .آیا این تنها یک تصادف است؟
سوم :نامهای که مالک عمل فرماندار قرار گرفته،

ما کارگران فوالد ایرانیان به
دلیل بی کیفیت بودن غذای پیمانکار
شرکت روزهاست که لب به غذای
شرکت نزدیم و از خانه برای خودمان
ناهار بردیم  .مسوالن شرکت پس از
چندی بی محلی بالخره از پیمانکار
تعهد کیفیت گرفتند هرچند این
پیمانکار سابقه عهد شکنی در مورد
کیفیت عذایش را دارد8234 .
جناب فرماندار محترم وشوراي
محترم شهر حق االيندگي وارزش
افزوده اي كه ميبايست گلگهر
پرداخت نمايد و در اين شهر هزينه
شود را لطفا بصورت شفاف به
شهروندان سيرجاني توضيح بفرماييد
با تشكر 6459
ادامه پيشنهاد سوم اينكه بسياري
از غير بوميان سالهاست كه از حقوق
ودستمزد گلگهر سيرجان بهره ميبرند
بهتر است ديگر چراغ را به صاحبخانه
بدهند .چهارم اخيرا كارخانه جات
فوالد سازي درشرف راه اندازيست كه
تعدادي از سيرجانيها ميتوانند جذب
شوند  .وديگر راهكارها6459 ...
افزايش صد درصدي زمين
ومسكن را در اينده اي بسيار نزديك
شاهد خواهيم بود بعد از افزايش
قيمت در بازار ارز و طال بايد شاهد
افزايش تكان دهنده قيمتها در بازار
مسكنباشيم 5018
به شهرداري ساكنين شهرك
آب چرااسفالت نداريم دو سال هزينه
اسفالت پرداخت شد خبري نشد چرا
زباله ها را جمع نمي كنند زنگ مي
زنيم مي گويند سر شب مي ايند يك

شواری شهر
سیرجان

توسط کاندیداهای معترض از هیات
عالی نظارت گرفته شده است! حاال
متوجه شدید چرا این نامه خارج
از روال اداری به دست فرمانداری
رسیده است؟!
چهارم :نکتهی جالبی است که
در این ماجرا ،حسنپور به زیرکی
خود را در نقش یک راهنما نشان
داده و مردم بیشتر شاهد اصرار
فرماندار بر افزایش تعداد اعضای
شورا هستند .نکتهای که شاید امروز معنا نداشته باشد اما
در آینده اگر مشخص شود که این اقدام فراقانونی بوده،
متهم اصلی کسی جز فرماندار نخواهد بود و هیچ ایرادی
بر حسنپور وارد نیست!

 9نفره شدن شورای شهر از آنجا دارای ایراد
است که مردم سیرجان بر اساس انتخاب هفت
نفر به پای صندوقهای رای رفتند و در آینده
اگر مشخص شود که این اقدام فراقانونی بوده،
متهم اصلی کسی جز فرماندار نخواهد بود

هدف وسیله را توجیه میکند؟

بدون شک افزایش تعداد جمعیت شهر سیرجان و
اعضای شورای شهر ،دارای فواید است اما در این میان،
این افزایش با روح انتخابات برگزار شده در تضاد است زیرا
مردم سیرجان بر اساس هفت نفر به پای صندوقهای رای

سامانه پیامکی 3000990061

رفتند .پس  9نفره شدن اعضای شورا با توجه به اینکه
مردم تنها به هفت نفر رای دادند ،تمام مفهوم انتخابات
و رای را زیر سوال برده است .از سویی تالش آشکار این
مسووالن برای نادیده انگاشتن اشکاالت قانونی چه در
هنگام انتخابات و چه حاال در بحث افزایش تعداد اعضا،
این تصور را به وجود آورده که آنچه برای ایشان اهمیت
ندارد ،صیانت از آرای مردم است و آنچه که اهمیت دارد،
سیاسیکاریهای مرسوم!
ما تخمهای دو زردهی شورای  11نفره را دیدیم ،شورای
 9نفره را نیز خواهیم دید!

هفته زباله ها جمع شدند بياييد از
نزديك ببينيد ايا اين وضع بايد باشند
حتما مردم بريزن تو خيابان؟ 6019
بس از زبان مسئولين شنيديم
بايد مشكل معيشتي كارمندان
وكارگران مرتفع شود ولي در عمل
نه تنها هيچ اقدامي صورت نمي گيرد
بلكه سال به سال مشكالت معيشتي
آنها بيشتر ميشود و توان خريدشان
پايين تر مي آيد ولي يك چيز
ميتوان به آن پرداخت تمام مسئولين
خودشان مرفه اند وديگراينكه همه
شان دروغگو هستند چون نه پيگيري
ميكنند و نه انجام ميدهند پس
حرفهايشان ذره اي ارزش ندارد وبايد
به تمام گفته هايشان شك كرد 0114
چي شد افزايش حقوق
كاركنان دولت از 12%تا 20%كه
درزمان آشوب ها ونارضايتي مردم
از وضعيت معيشتي درنظر گرفته
بودند نه تنها اجرا نكردند بلكه
بازهم به6%تا 12%كاهش يافت شايد
قيمت كاالها كاهش يافته يا به قول
خود دولت مردان تورم تك رقمي
شده چرا كارمندان بازيچه قرار داده
اند آيا خودشان زندگي شان بااين
حقوقها اداره ميكنند يا آنها تافته
جدا بافته هستند مسئوالن اگر گوش
شنواوچشم بينا دارند پاسخ دهند
0114
سالم خسته نباشيد لطفا فكري
براي خيابان ايثارگران برداريد در
زمان بارندكي جدولها وپلها مشخص
نيستند چون خراب شده اند باتشكر
اهاليخيابان 8197

روز گذشته  از کتاب تاریخ آموزش وپرورش
شهرستان سیرجان رونمایی شد.

اتو گالری المپیک

تفاوت بسیاراست بین کسی که با شوق وحرارت

فروش محصوالت ایران خودرو و سایپا

کتابی را مطالعه میکند،باآدم خسته ای که میخواهد با کتاب،

نقد و اقساط با شرایط استثنایی

خستگی خود را رفع کند

با نازلترین قیمت و تحویل فوری
محصوالت ایران خودرو با مدل 97

بلوار عباسپور -خیابان نواب ،روبروی نانوایی
 -0913 345 3115عزت آبادی

دزدی  ،خشونت  ،فرار ازخانه و...
اعتیـــــــــــــــاد دروازه ورود به انواع
آسیب های اجتماعی است
آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت طیبه خالقی نژاد فرزند جان بابا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9709983485800156از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل افروز
شاه مرادی پور گسمونی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:
 -1روح اله خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ش  14627ت ت  1358فرزند متوفی
-2طیبه خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ش  12ت ت  1349فرزند متوفی

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت سید جالل قمی فرزند سید محمد به شرح دادخواست تقدیمی

ثبت شده به کالسه  9709983485800157از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت

نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین قمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات

گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از:

-3لیال خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ش  11534ت ت  1366فرزند متوفی

 -1سید کمال قمی فرزند سید محمد ش ش  383ت ت  1329برادر متوفی

 -5نبی اله خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ملی  3060146241ت ت  1370فرزند متوفی

-3سید حسن قمی فرزند سید محمد ش ش  497ت ت  1339برادر متوفی

-7معصومه خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ش  153ت ت  1361فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه

-4طاهره خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ش  15ت ت  1354فرزند متوفی
 -6نوراله خالقی نژاد فرزند جان بابا ش ش  446ت ت  1364فرزند 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.

-2سید جالل قمی فرزند سید محمد ش ش  3ت ت  1327برادر متوفی

-4بی بی زهرا قمی فرزند سید محمد ش ش  148ت ت  1332خواهر متوفی

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

آگهی حصر وراثت

خواهان رونوشت حصر وراثت زهره رئیسی فرزند رحمت اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت
شده به کالسه  9709983485800121از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شادروان سجاد رییسی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه
حین الفوت آن عبارتند از:
 -1مریم رئیسی فرزند رحمت اله ش ملی  3060209731ت ت  1371خواهر متوفی
-2زهره رئیسی فرزند رحمت اله ش ملی  3071935331ت ت  1367خواهر متوفی
-3زهرا رئیسی فرزند رحمت اله ش ش  2987ت ت  1365خواهر متوفی
-4حسین رئیسی فرزند رحمت اله ش ملی  306047023ت ت  1377برادر 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.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم (تجدید مزایده)

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

احتراما نظر به اینکه در پرونده  960822اجرای احکام مدنی محکوم علیه ابوذر خواجویی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 1/700/000/000

نظر به اینکه در پرونده شماره  950448محکوم علیه آقای حبیب اله صالحی محکوم به پرداخت مبلغ

پرداخت مبلغ  59/680/000ريال بابت خسارت دادرسی و مبلغ  5/000/000ريال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له خانم فرشته شیبانی

 17/011/635/475ريال در حق محکوم له آقای علی زیدآبادی محکوم گردیده و نامبرده امالکی را به عنوان مال

ريال با محاسبه آن به نرخ روز از سال  1392تا زمان اجرای حکم که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد به عنوان قسمتی از مهریه و

تذرجی و پرداخت نیم عشر در حق دولت گردیده که محکوم علیه ملک در فاصله  25کیلومتری جنوب سیرجان واقع در روستای اهلل آباد ملک

به این اجرا معرفی نموده است که توسط اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد قیمت گردیده

آباد از توابع بخش گلستان در محدوده خواجو شهر را به عنوان مال به اجرای احکام مدنی دادگستری معرفی نموده اند که شامل یک هکتار

مال معرفی شده در تاریخ  1397/03/01ساعت12ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش

می باشند که بصورت غرقابی آبیاری می شود که در سالهای اخیر بخوبی تعمیر و رسیدگی و آبیاری نشده و مبارزه با علفهای هرز و آفات

می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید10.درصد

باغ پسته مثمر و یک سهم از  104سهم موتور پمپ اهلل آباد خواجو شهر که درختان باغ در سنین  20الی  25ساله از ارقام فندقی و کله قوچی
صورت نگرفته اما با توجه به تراکم درخت در واحد سطح و حاصلخیزی خاک و کیفیت آب و شرایط مناسب آب و هوایی برای پسته و با در

نظر گرفتن وضعیت درختان ،بافت خاک ،سن و تراکم درختان ،رقم پسته و آبدهی موتور پمپ حدود  20لیتر در ثانیه و کیفیت مناسب آب و با

عنایت به عرف محل و جمیع جهات ارزش ملک:

-1ارزش هر سهم آب موتور پمپ اهلل آباد خواجو شهر با کلیه امتیازات و متعلقات از جمله لوله گذاری و غیره  1/450/000/000ريال

 -2ارزش هر متر مربع عرصه و اعیان باغ پسته مربوطه  125/000ريال ( 1/250/000/000 =125/000 x 10/000ريال)

مجموع ارزش یک سهم آب از  104سهم موتور پمپ اهلل آباد و یک هکتار باغ پسته تحت شرب توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ

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 حداکثر تا تاریخ  1397/03/01از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت قید نماید
مربوط به مزایده  1397/03/01می باشد .مزایده در صورت عدم حضور شرکت کننده تجدید می گردد .امالک مورد

 2/700/000/000ريال ارزیابی گردیده است .مال معرفی شده در روز یکشنبه تاریخ  1397/03/20ساعت  11ظهر از طریق مزایده در محل

مزایده دو قطعه زمین واقع در سیرجان ،ورودی از سمت خیابان ولیعصر (عج) ،ضلع غربی خیابان خواجو می باشد.

درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا در صورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب درآمدهای دولت واریز

قطعه اول به شماره پالک  28فرعی از  7اصلی مفروز از  6فرعی -قطعه  2تفکیکی به مساحت  245متر مربع به

اجرای احکام مدنی به فروش می رسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید10 .

می گردد .متقاضیان می توانند پیشنهادهای خود را به انضمام فیش  10درصد مبلغ پیشنهادی ( که به شماره حساب سپرده 2171293825007

دادگستری سیرجان نزد بانک ملی واریز گردد) حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال و روی پاکت

قید گردد مربوط به مزایده روز یکشنبه مورخه  1397/03/20می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف  10درصد واریزی به نفع دولت ضبط

می شود .تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 97/02/19

قیمت  11/430/000/000ريال و قطعه دوم به شماره  49فرعی از  7اصلی قطعه  3تفکیکی بخش  36کرمان به
مساحت  167متر مربع به قیمت  7/348/000/000ريال برآورد قیمت گردیده اند.
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اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان  -عابدی

وحید بروسان -دفتر اجرای احکام مدنی سیرجان

آگهی رای دادگاه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( فروش ملک مشاع)

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

پرونده کالسه  9609983432600253شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سیرجان( 101جزایی سابق) تصمیم
نهایی شماره
شاکی :آقای محمدرضا محمدی فرزند جمال به نشانی کرمان ،سیرجان ،خیابان دارالقران ،منزل شجاعی
متهم :آقای مهدی زمانی به نشانی کرمان ،سیرجان ،بلوار ولیعصر ،فروشگاه مرغ و ماهی پاکیزه
اتهام :خیانت در امانت
گردشکار :دادگاه با توجه به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
می نماید.
رای دادگاه:
در خصوص اتهام آقای مهدی زمانی فاقد مشخصات بیشتر دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای
محمدرضا محمدی فرزند جواد و مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای سیرجان به شماره 9610433431000281
و عدم حضور متهم به دلیل متواری بودن در جلسات رسیدگی دادسرا و دادگاه علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی
و پرینت حساب شاکی که مبلغ  300هزار تومان از حساب وی برداشت گردیده است و سایر قرائن و امارات در
پرونده در مجموع بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده  674از قانون مجازات اسالمی
(تعزیرات) متهم را به تحمل  2سال حبس تعزیری محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء واخواهی ظرف  20روز قابل تجدید نظر خواهی
در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمان می باشد.
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دادرس شعبه اول دادگاه کیفری دو ( 101جزایی سابق)سیرجان -عنایت اله راضی

نظر به اینکه در پرونده کالسه  961442محکوم علیه آقای حسین شهبازی محکوم به فروش ملک مشاع در حق

محکوم له خانم فیروزه السادات رضوی گردیده و شماره پالک ثبتی فرعی از  650اصلی در بخش  36کرمان دارای

سند مالکیت اصلی با شماره چاپی  354833سری ب به آدرس بلوار دکتر صادقی ،جنب کفش رستگار ( عرصه به
مساحت  454/85متر مربع و اعیانی به متراژهای  100متر مربع و اعیانی به متراژهای  100متر مربع گنبدی و 54

متر مربع سقف سبک و  32متر مربع سایبان ایرانیت به همراه امتیازات و حیاط سازی که توسط کارشناسان رسمی

ارزش شش دانگ پالک جمعا به قیمت  10/300/000/000ريال تعیین قیمت شده است .به عنوان مال به این
اجرا معرفی شده است .مال معرفی شده در روز چهارشنبه به تاریخ  1397/02/26ساعت 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 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 برگزاری مزایده از
طریق پست سفارشی به این اجرا ارسال یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند .و روی پاکت قید نمایند مربوط

به مزایده مورخه  97/02/26روز چهارشنبه می 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.
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عابدی -دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان

نظر به اینکه در پرونده شماره 961731اجرای احکام شوراها محکوم علیه آقای جواد رنجبر توتویی محکوم به پرداخت
 24/000/000میلیون تومان محکوم گردیده و محکوم له یک دستگاه مینی بوس ایویکو به شماره پالک  329ع
 -26ایران  65رنگ سفید مدل  1388که توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ  78/000/000میلیون تومان
تعیین قیمت شده است .مال معرفی شده در روز یکشنبه به تاریخ  1397/03/06ساعت11ظهر 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 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 (که بایدبه شماره حساب سپرده دادگستری 2171293825007
نزد بانک ملی واریز گردد) داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی به این
اجرا ارسال یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند .و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 97/03/06
روز یکشنبه می 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.
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عباسلو  -مدیر اجرایی احکام شورای سیرجان

