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روزنامه

1397
پنجشنبه

از سوی مدیرعامل جمعیت هاللاحمر فارس صورت گرفت؛

ارائه طرح تولید قطره آهن
باقابلیتهای جدید از سوی دو
دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز،
مقام دوم جشنواره اندیشمندان و
دانشمندان جوان ایران را به دنبال
داشت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی دانشگاه پیام نور
شیراز ،سارا احراری دانشجوی
رشته زیستشناسی و پرستو زارع
دانشجوی رشته مهندسی عمران در
قالب یک تیم با ارائه طرح «قطره
آهن بدون طعم و سیاه کردن
دندان» موفق به کسب رتبه دوم
استارتآپ ویکند دومین جشنواره
اندیشمندان و دانشمندان جوان
شدند.
دومین جشنواره اندیشمندان
و دانشمندان باهدف رونق
فرصتهای ایدهپردازی و نوآوری
در زمینههای مختلف علوم پایه
و نیز خلق فناوریهای نوین و
کاربردی در تاریخ هفتم آذرماه
 97در تاالر عالمه امینی دانشگاه
تهران برگزار شد.
از میان صاحبان  ۵۷۰ایده جهت

سرپرست جمعیت هاللاحمر استان فارس در جریان سفر به شهرستانهای شمالی استان ،از پایگاه امداد و نجات بینشهری کولیکش خرمبید،
ساختمان امداد شهری ،انبار امدادی ،پایگاه کوهستان و پایگاه امداد و نجات بینشهری تیمار جان اقلید بازدید کرد .به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی جمعیت هاللاحمر استان فارس حسین درویشی در جریان سفر یکروزه خود به شهرستانهای شمالی استان و بازدید از پایگاههای
امداد و نجات بینشهری کولیکش و تیمار جان ،از امدادگران و نجاتگران این پایگاهها قدردانی کرد .درویشی در جمع اعضا و امدادگران جمعیت
هاللاحمر خرمبید ،اظهار کرد :تالش و مسئولیتپذیری نجاتگران جمعیت هاللاحمر با هیچ بیان و گفتاری قابل قدردانی نیست و مسئوالن جمعیت
با دیدن این افراد به خود میبالند که در چنین خانوادهای مشغول خدمت هستند .وی در ساعات اولیه بازدید خود از شعب شمالی استان ،از پایگاه
امداد و نجات بینشهری کولیکش و ساختمان امداد شهری جمعیت هاللاحمر خرمبید بازدید کرد.
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برپایی آیین اختتامیه هفته فرهنگی شهر جدید صدرا
هفته فرهنگی شهر صدرا به کار خود پایان میدهد

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی
شرکت عمران شهر جدید صدرا ،خلیل حاجیپور
مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر گفت :مراسم
اختتامیه هفته فرهنگی شهر صدرا امروز  15آذرماه
ساعت  15در مجموعه گرینلند این شهر همزمان با
اختتامیه جشنواره فیلم و عکس شهر جدید من برگزار
میشود.
وی خاطرنشان کرد :این هفته ،برای شهر صدرا
ازلحاظ فرهنگی بسیار پربار بود؛ بیش از  4هزار نفر
از نمایشگاه دیدن کردند که اغلب مسئولین استانی،
اساتید هنر ،پیشکسوتان ،هنرمندان ،هنرجویان و
دانشجویان رشتههای هنری سطح استان بودند و این
رویداد در کنار تأثیر فرهنگی که داشت ،توانست به

شناخته شدن هرچه بیشتر شهر صدرا و پتانسیلهای
فرهنگی و هنری آن کمک کند.
دکتر حاجیپور درخصوص جشنواره فیلم و عکس
شهرهای جدید نیز خاطرنشان کرد :همزمان با
اختتامیه این نمایشگاه ،آثار برتر جشنواره فیلم کوتاه
و عکس شهروندان شهرهای جدید کشور نیز معرفی
خواهند شد .وی افزود :این جشنواره در شهریورماه
برگزار شد و پس از ارزشیابیهای بهعملآمده توسط
شورای عالی جشنواره از میان کل شرکتکنندگان
در کشور  3فیلم کوتاه و  3عکس برگزیده و از بین
 290اثر شرکتکننده در شهر جدید صدرا 10 ،فیلم
کوتاه و  10عکس برگزیده را انتخاب نموده که در
این مراسم معرفی میگردند و به نفرات برتر هر بخش

تندیس و هدیه نقدی تعلق میگیرد.
وی افزود :این مراسم که با حضور معاونین وزیر
راه و شهرسازی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سرپرست استانداری فارس و دیگر مقامات و
هنرمندان پیشکسوت استان برگزار میگردد ،شامل
برنامههای متنوع فرهنگی و هنری منجمله سخنرانی
مقامات حاضر در مراسم ،اجرای گروه کر پارسه،
اجرای گروه آمابیل ،اجرای موزیک و کلیپ
اختصاصی جشنواره ،رونمایی از کتاب جشنواره
و معرفی روابط عمومیهای برتر شهرهای جدید
کشور در برگزاری جشنواره است که میتواند برای
مخاطبان بسیار جذاب باشد.
مدیرعامل شرکت عمران صدرا در آخر تأکید کرد:

کلیه عالقهمندان به شرکت در آئین اختتامیه جشنواره
میتوانند به مجموعه فرهنگی توریستی گرینلند واقع
در شهر صدرا مراجعه نمایند.

اعضای جدید هیئتمدیره مجمع خیران شهرساز و فرهنگساز شیراز انتخاب شدند

برداشت گوجهفرنگی در فارس و دو استان
همجوار با زمانبندی انجام خواهد شد

رئیس سازمان تعاون روستایی
فارس از تأخیر در برداشت
گوجهفرنگی در فارس و استانهای
بوشهر و هرمزگان باهدف تنظیم
قیمت متعادل این محصول تا پایان
امسال خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل
از روابط عمومی سازمان تعاون
روستایی فارس ،احد بهجت
حقیقی با اعالم این خبر افزود:
طی برنامهریزیهای انجام شده
با مجموعه تعاونیهای استانهای
هرمزگان و بوشهر ،مقرر شد
تا با یک زمانبندی مناسب
عالوه بر تأخیر در برداشت ،از
ورود یکباره حجم قابلتوجهی
از گوجه وارد بازار جلوگیری
شود.
وی دلیل تأخیر در برداشت این
محصول در سال جاری نسبت
به سال قبل را جلوگیری از افت
قیمت به دلیل زود عمل آمدن
گوجه و همچنین ارتقای کیفیت
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مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا خبر داد:

با هدف تنظیم قیمت متعادل گوجهفرنگی؛

این محصول عنوان کرد و افزود:
سالهای گذشته بهواسطه گرمای
هوا و خشکسالیهای مکرر شاهد
ضرر تولیدکننده بهواسطه زودرسی
و تعجیل بازاررسانی و درنتیجه
زیان تولیدکنندگان بودیم.
رئیس سازمان تعاون روستایی
فارس بابیان اینکه بهواسطه دمای
مناسب و خنکی هوا در این مناطق
تولیدی ،پیشبینی میشود که
امسال محصول گوجهفرنگی در
زمان خود وارد بازار شود ،گفت:
هماینک قیمت گوجه درجهیک
در مزرعه در استان بوشهر بین
 ۳۰۰۰تا  ۳۵۰۰تومان و در فارس و
هرمزگان  ۳۵۰۰تا  ۳۷۰۰تومان به
فروش میرسد.
به گفته بهجتحقیقی ،گوجهفرنگی
درجه  ۲در مزرعه نیز بین ۱۶۰۰
تا  ۲۰۰۰هزار تومان و گوجه
موردنیاز صنعت و کارخانجات
نیز با قیمت  ۱۵۰۰تا  ۱۶۰۰جهت
فروش محاسبه میشود.
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بازدید از پایگاه امداد و نجات بینشهری کولیکش خرمبید

موفقیت دو دانشجوی دانشگاه پیام نور شیراز
در تولید قطره جدید آهن
حضور در این جشنواره  ۴۵ایده
وارد مرحله داوری کسبوکار
در پارک علم و فناوری دانشگاه
تهران شد که درنهایت  ۶ایده
بهعنوان برگزیده نهایی و  ۴ایده
بهعنوان شایسته تقدیر انتخاب
شدند.
این جشنواره با همکاری بنیاد
نیکوکاری جمیلی و صندوق
حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور با حضور وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،وزیر ورزش
و جوانان ،رئیس دانشگاه تهران و
اساتید مطرح کشوری برگزار شد.
این جشنواره در حوزه علوم پایه
و در پنج بخش شیمی ،فیزیک،
علوم زیستی ،ریاضی ،آمار و
علوم کامپیوتر ،زیستشناسی و
باهدف رونقبخشیدن به فضای
ابتکار و انگیزه بخشیدن به جوانان
و شناسایی ایدههای نو و برگزیده
بهمنظور رسیدن به محصولی
دانشبنیان و تکمیل چرخه
نوآوری و تبدیل داراییهای
فکری به ثروت برنامهریزی و
اجرا شده است.

صفحه

ﺧﺒـﺮ

با تشکیل پنجمین جلسه عمومی هیئتامنای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز که با حضور
آیتاهلل دستغیب برگزار شد ،اعضای جدید هیئتمدیره این مجمع برای سه سال انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ،در این مراسم ،پس از برگزاری انتخابات به ترتیب آقایان سید
عبدالرضا دستغیب ،علی نقی مصلح شیرازی ،محمدطاهری ،محمدحسین گلریزخاتمی ،سیروس پاکفطرت،
احمدرضا جوکار ،علی نویدگویی و مهرداد خائف بهعنوان هشت عضو جدید هیئتمدیره انتخاب شدند
تا با حضور حیدر اسکندرپور شهردار شیراز تعداد هیئتمدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز به 9
نفر برسد.
همچنین بعد از رأیگیری ،محمد صادق ادیب نیز بهعنوان بازرس ،غالمرضا افسری و کاظم محمدی نیز
بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
در این مراسم مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز با اشاره به پایان فعالیتهای دو ساله
دوره دوم هیئتمدیره و آغاز دور سوم فعالیتهای مجمع به مدت سه سال دیگر از اجرای  25پروژه
کوچک و بزرگ توسط خیران شهرساز و فرهنگساز در این کالنشهر خبر داد.
سید عبدالرضا دستغیب بیان کرد :در حال حاضر دو پروژه بزرگ توسط نیکاندیشان مجمع خیرین
شهرساز و فرهنگساز در حال اجرا است که یکی از آنکه توسط احمدرضا جوکار از نیکاندیشان
شیرازی در حال اجرا بوده ،شامل زمین چمن چندمنظوره ورزشی ماهان در منطقه مهدیآباد بهعنوان کم
برخوردارترین منطقه شیراز است.
دستغیب افزود :برای اجرای این پروژه حدود چهار میلیارد تومان برآورد شده است که تاکنون بیش از

دو میلیارد تومان آن هزینه شده و بهزودی افتتاح میشود.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز تصریح کرد :یکی دیگر از این طرحها مسجد الغدیر
در بوستان دراک است که توسط خیران ارجمند برادران نصیری در حال انجام است که برای اجرای آن
چهار میلیارد تومان هزینه برآورد شده و تاکنون نیز بیش از سه میلیارد تومان هزینه شده است.
وی به دستاوردهای دیگر مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز اشاره و تصریح کرد :در دو سال
گذشته فعالیتهای مختلفی در این مجمع با تشکیل همیاران مهربان ترافیک و سراهای فرهنگ مهربانی
اتفاق افتاد که در این مدت  150هزار نفر ساعت داوطلبانه در سرای فرهنگ مهربانی فعالیت کردند.
وی بابیان اینکه یکی از محور کارهای فرهنگی و اجتماعی مجمع خیران شهرساز و فرهنگساز ایجاد
سراهای یار مهربان بود افزود :سرانه مطالعه در جامعه کم است و معتقدیم نیازمند آگاهی هستیم و سراهای
یار مهربان نیز فضاهایی شده که در ایستگاههای اتوبوس بدون دادن هیچ وثیقهای کتاب به امانتگرفته
و برخی هم کتابها را در این مکان به امانت گذارند.
مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز خاطرنشان کرد :طرح جدیدی نیز با عنوان پیوند با
کتاب آغاز شده که کتابها در مکانهای عمومی قرار داده میشود تا مردم هم بتوانند از آن بهره ببرند.
دستغیب از دیگر فعالیتهای مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز را فعال شدن همیاران فضای سبز
دانست و گفت :نیروهای داوطلب در این زمینه حفظ چمن و گل را انجام نداده و در این زمینه نیز برای
مردم فرهنگسازی الزم را انجام دادند.
وی خاطرنشان کرد :در سراهای فرهنگ مهربانی که شامل چهار سرا است در این مدت دو سال بالغبر
 350هزار اقالم ازجمله لباس ،کتاب ،لوازم منزل ،دارو ،مواد غذایی ،اسباببازی و ...به مردم اهدا شد که
این نشان نشاندهنده مهربانی ،محبت و نوعدوستی مردم است.
رئیس شورای شهر شیراز نیز در این جلسه اظهار داشت :مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز که برای
نخستین بار در شیراز تشکیل شد قدمهای مهمی برداشته و میتواند بیش از این در فرهنگسازی مؤثر
باشد و معتقدیم با شعار شورا و شهرداری که رویکرد انسانمحوری دارد همسو بود و میتواند ارزش را
به مردم منتقل کند.
سید احمدرضا دستغیب بابیان اینکه اگر شهر خالی از سکنه باشد این شهر شهری برای زندگی نیست
گفت :شهر را مردمانش تشکیل میدهند و حضور مردمان به شهر مفهوم میدهد باید کاری انجام دهیم
که مردم آن کار را بخواهند.
وی بابیان اینکه باید به سمتی برویم که مردم در ساخت آن شهر مؤثر باشند افزود :نیکاندیشان میتوانند
در گلکاری و درختکاری شهر کمک کنند و خدمت به شهر و زیباسازی شهر نیز میتواند مؤثر باشد تا
مردم آرامتر و بهتر زندگی کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛

اصالح ساختار مدیریت فرهنگسراهای شهرداری

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :مدیریت فرهنگسراهای شیراز اصالح و ساماندهی
میشود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شورای
اسالمی شهر شیراز ،احمد تنوری گفت :بررسی اساسنامه سازمان فرهنگی،
اجتماعی ورزشی شهرداری شیراز مبنی بر برنامهریزی ،مدیریت ،ایجاد
و تجهیز مراکز فرهنگی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت به
بخش خصوصی و تشکلهای حرفهای و نظارت بر آنها در دستور کار
کمیسیون قرار گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای شیراز گفت :مقرر
شد سازمان فرهنگی ،دیدگاه کارشناسی خود را نسبت به نحوه مدیریت
فرهنگسراها و وضع موجود اماکن فرهنگی به کمیسیون گزارش دهد تا

آگهی حصر وراثت
آقای رضا صالح با کدملی  2372207571کازرون به وکالت از خانم آرزو حسینی نژاد ناصری به شماره ملی  2361176319کازرون به استناد شهادتنامه و
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  970822ش  4تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان حسین صالحی مقدم به شماره
ملی  2372544780کازرون در تاریخ  97/6/25در اقامتگاه دایمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از -1 :مرضیه صالحی فرزند محمدابراهیم
به شماره ملی  2370373415کازرون مادر متوفی  -2اسداله صالحی مقدم فرزند عوض به شماره ملی  2370367441کازرون پدر متوفی  -3آرزو حسینی
نژاد ناصری فرزند عبداله به شماره ملی  2360096818کازرون همسر متوفی  -4علیرضا صالحی مقدم فرزند حسین به شماره ملی  2361176319پسر متوفی
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
7/1494
 /1107الف
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  4شیراز
آقای خالد یوسفی برابر وکالتنامه  105058مورخ  1387/4/10دفتر  64شیراز و  20274مورخ
 1395/3/19دفتر  335شیراز و  21088مورخ  1395/11/12دفتر  66بستک و  21113مورخ
 1395/11/14دفتر  66بستک به وکالت از نجمه عسکری رونیزی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در
دفتر اسناد رسمی شماره  66بستک تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد  3جلد سند مالکیت هریک
به میزان  158سهم مشاع از مجموع  203366سهم سهام چهارصد و سی سهم مشاع از  12040سهم سهام
ششدانگ مربوط به پالک  2160/1واقع در بخش  4شیراز که ذیل ثبت  447559در صفحه  592دفتر
 1458امالک به شماره چاپی 0012271الف 87/و ذیل شماره ثبت  448086صفحه  362دفتر امالک
 1461به شماره چاپی 0021826الف 87/و ذیل شماره  448038صفحه  217دفتر  1461امالک به
شماره چاپی 0020593الف 87/همگی به نام خانم نجمه عسکری رونیز ثبت و سند صادر و به علت
جابجایی مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی نموده است مراتب طبق ماده 120
اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق
28648/17588
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد /18222 .م الف
جهانبخش اسفندیاری نیا – رييس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو شيراز

در کمیتههای تخصصی کمیسیون فرهنگی دوباره بررسی و نتیجه حاصله
به کمیسیون ارائه شود.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز در این کمیسیون گفت :دیدگاه اصلی
فرهنگسراها ،برنامهریزی برای اوقات فراغت است بهگونهای که با
جذب افراد به این مکان و فعالیتهای فرهنگی ،آسیبهای اجتماعی
کم شود.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :فرهنگسراها باید بهصورت
هیئتامنایی و با حضور افراد با تفکر فرهنگی محله و نظارت شهرداری
اداره شوند.
وی ادامه داد :افراد محله میتوانند نیاز محل را شناسایی و فرهنگسراها را
در این راستا بهتر اداره کنند.
دستغیب گفت :در فرهنگسراهای جنوب شهر ،نباید وجهی از

کودکان دریافت شود بلکه هدف این است که برای اوقات فراغت
آنها جذابیتی در فرهنگسراها ایجاد کرد تا از آسیبهای اجتماعی دور
باشند.
علی ناصری در این جلسه گفت :با بررسی میزان بهرهوری فرهنگسراها،
سرای محله و اماکن فرهنگی متوجه خواهیم شد نیروهای انسانی مشغول
بکار ،آموزش الزم را ندیدهاند بهگونهای که باوجود تالش زیاد هم به
هدف اصلی دست نمییابند.
وی افزود :سبکهای مدیریتی برای محالت متفاوت است که باید به این
نکته توجه ویژه شود.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :باید مسائل مختلف اماکن
فرهنگی به کمیتههای مختلف کمیسیون فرهنگی ارجاع و نتیجه حاصله
از بررسی ،به کمیسیون ارائه شود.

آگهی حصر وراثت
خانم آذر رهنما فرزند بهمن یار به شرح درخواستی که به کالسه  970845ش  4این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داشته که مرحوم هادی جوانمرد فرزند نجف به شماره ملی  1339 – 2370293802صادره از کازرون در تاریخ  1397/9/9در اقامتگاه دایمی خود شهرستان
کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :خاور مصالیی به شماره ملی  1314 – 2370158735کازرون مادر متوفی  -2آذر رهنما به شماره
ملی  1361 – 2372028261کازرون زوجه متوفی  -3حسین جوانمرد به شماره ملی  1380 – 2360635387کازرون پسر متوفی  -4علی جوانمرد به شماره
ملی  1386 – 2360886967کازرون پسر متوفی والغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
7/1492
/1104م الف
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
زمانی بخش – رییس شعبه چهارم شورای حل اختالف کازرون

آگهی تحدید حدود اختصاصی
آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک  2166/54واقع در قطعه  ۳بخش  ۲۵فارس شهرستان مهر،
چون عملیات تحدید حدود پالک  2166/54به عنوان ششدانگ یک باب خانه تحت پالک مرقوم
به مساحت  300متر مربع واقع در قطعه  ۳بخش  ۲۵فارس شهرستان مهر شهر مهر ملکی آقای
سیدعبدالعلی سجادی فرزند سیدمحمدجواد ،تحدید حدود به عمل نیامده و تحدید حدود پالک
مرقوم برابر تبصره ماده  15قانون ثبت مقدور نگردیده است ،اینک در اجرای تبصره ماده 13
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13این آیین نامه،
تحديد حدود پالک فوق راس ساعت  8صبح روز یک شنبه مورخ  1397/10/16در محل وقوع
ملک شروع و عملیات تحدید حدود بعمل خواهد آمد لذا از کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق
ماده  ۱۴قانون ثبت دعوت می گردد .که در وقت ،مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند.
واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی به استناد ماده  ۲۰قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورت مجلس تحديد تا سی روز پذیرفته خواهد شد،که بایستی کتبا به اداره ثبت محل تسلیم
و رسید عرض حال دریافت نمائید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک ماه
فرصت خواهد داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست
را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
28653/17600
تاریخ انتشار1397/09/15:
 /244م الف
خلیل شاکری -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهر

آگهی مزایده دوم
محکوم لها :خانم سیدفریماه حسنیان با وکالت خانم پروین نصرحق
محکوم علیه :آقای مسعود دست آویز
به موجب پرونده  970333اجرایی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مهریه در حق محکوم لها ،با عنایت به
توقیف یک دستگاه کولر گازی  36هزار اسپیلت مدل کریر که توسط کارشناس بازدید و به مبلغ چهار میلیون
تومان ارزش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای وکیل محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون
اجرای احکام مدنی و براساس مواد  118و  119همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا
چنانچه شخصی مایل به خرید باشد در مورخ  97/10/02ساعت  10صبح الی  11ظهر در مزایده واقع در اجرای
احکام حقوقی دادگستری بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجرا گذاشته می شود شرکت نماید
مزایده از قیمت ارزیابی شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید
ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت
یک ماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه
مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال ،مالیات و
مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت
در مزایده میباشند می تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه
		
و اطالعات مربوطه را کسب نمایند28592 .
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان

