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دوشنبه>  18دی> ۱۳۹۶
سال دوم
شماره 329

حوادث

قتل همزمان  ۲خواهر بهدست برادران

کشف لوازم یدکی قاچاق در شیراز
فرمانده انتظامی شیراز از کشف انواع لوازم یدکی قاچاق
به ارزش هشــتصد میلیون ریال در این شهرستان خبر
داد.
سرهنگ دالور القاصیمهر در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس گفت :در ادامه طرح تشدید مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایههای
ملی ،مأموران کالنتری « 20گل سرخ» شهرستان شیراز
از دپوی لوازم یدکی قاچاق در یکی از محلههای شــیراز
مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :مأموران پس از شناســایی مکان مورد نظر ،با
هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در
بازرسی از آن مکان 25 ،کارتن انواع لوازم یدکی قاچاق
و فاقد مدارک قانونی کشــف کردند .این مقام انتظامی
با اشــاره به دســتگیری یک نفر متهم در این خصوص،
بیان کرد :ارزش ریالی کاالی قاچاق مکشوفه ،برابر نظر
کارشناسان  800میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرســتان شــیراز در پایان از مردم
خواســت در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق
کاال در اسرع وقت از طریق تلفن فوریتهای پلیسی 110
اطالع تا در کمترین زمان ممکن نســبت به شناسایی و
دستگیری افراد سودجو و قانونگریز اقدام شود.

مردی کــه خواهرش را دو ســال قبل به قتل
رسانده بود ،سرانجام دستگیر شد .این در حالی
است که متهمی دیگر که در همان زمان مرتکب
جرمی مشــابه شده بود ،اکنون در زندان به سر
میبرد و بهزودی پای میز محاکمه میرود.
سرهنگ رضا زینلی ،فرمانده انتظامی شهرستان
سراوان ،درباره دستگیری قاتل فراری گفت :دی
ســال  ٩٤در پی دریافت خبری مبنی بر قتل
مسلحانه دختری ۱۵ساله در یکی از روستاهای
شهرستان بررســی موضوع به صورت ویژه در
دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افــزود :کارآگاهان پس از بررســی صحنه
دریافتنــد این دختر جوان بهوســیله برادرش
به قتل رســیده و قاتل پــس از ارتکاب جرم از
محل فراری شده است .این مقام انتظامی بیان
کرد :مأموران با پایشهای اطالعاتی و تحقیقات
گسترده پلیسی مخفیگاه قاتل را شناسایی و با
هماهنگی مقــام قضایی وی را در یک عملیات
ضربتی و غافلگیرانه دســتگیر کردند و به فرار
دوساله وی پایان دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سراوان در پایان با
اشــاره به علت و انگیزه قتل به علت اختالفات
خانوادگی خاطرنشان کرد :متهم پس از تشکیل
پرونــده مقدماتی به مرجع قضایی تحویل داده
شد.
متهم دیگری که اکنون در زندان به سر میبرد،
جواد نام دارد .او نیز خواهرش را به قتل رسانده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه960858 :
آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای
مهرداد بهروز فرزند علی اکبر
خواهان آقــای محمدرضا اکبری جدیدی دادخواســتی به
طرفیت خوانده آقای مهرداد بهروز به خواســته الزام به اخذ
پایــان کار و تنظیم ســند  -اثبات مالکیــت و صورتمجلس
تفکیکی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده
کالسه  9609980706500763شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان شــیراز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/11/28
ساعت  9/30تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شهرســتان شــیراز-خیابان مالصدرا-انتهای خیابان شهید
جمالی

و اعالم کــرده به دلیل فســاد اخالقی مقتول
دست به این جنایت زده است.
کارآگاهان جنایی استان خراسانرضوی وقتی
در جریان مرگ دختری جوان در خانهاش قرار
گرفتند ،وارد عمل شــدند .همســایههای این
دختر با پلیس تماس گرفتــه و گفته بودند او
فوت شــده و اکنون اقوامش در خانه هستند و
قصد دارند جســد را دفن کنند .مأموران وقتی
به خانه موردنظر رســیدند ،حــدود  ٢٠زن را

دیدند که برای شــرکت در مراســم تدفین در
آنجا حاضر شده بودند ،اما رؤیت جنازه به کشف
کبودیهایی دور گلوی دختر ٢١ساله منجر شد
و به همین سبب جسد برای تعیین علت مرگ
به پزشکی قانونی فرستاده شد .متخصصان بعد
از آزمایشهــای الزم ،اعــام کردند این دختر
براثر خفگی جان باخته و درواقع به قتل رسیده
اســت .بهاینترتیب بازجویی از اعضای خانواده
مقتول آغاز و مشــخص شد قاتل برادر ٢٩ساله

مقتول است.
جواد که فراری شــده بود در جریان تحقیقات
تخصصی پلیس دســتگیر شد و در اعترافاتش
گفت« :خواهرم دچار فســاد اخالقی شــده و
آبروی همه ما را برده بود .او حدود دو ماه قبل
از خانه فرار کرد .از این اتفاق بســیار ناراحت و
شــرمنده بودم تا اینکه روز حادثه باخبر شدم
خواهرم به منزل پدرم برگشته است .درحالیکه
بســیار عصبانی بودم به آنجــا رفتم و فهمیدم
خواهرم در اتاق اســت .صدای او را شنیدم که
میگفت «حالم خوب نیســت بــه من کمک
کنید» اص ً
ال نتوانســتم خــودم را کنترل کنم.
سراغش رفتم و شال او را دور گردنش پیچیدم
ســپس آنقدر فشار دادم تا او فوت شد .بعد از
این اتفاق جســد را به حمام بــردم .در همین
هنگام مــادرم که برای خریــد از خانه بیرون
رفته بود ،برگشــت وقتی جسد را دید شروع به
جیغکشــیدن کرد من هم از خانه فرار کردم».
مادر جواد نیز در بازجوییها گفت« :من اص ً
ال در
جریان نقشه پسرم برای کشتن خواهرش نبودم.
وقتی جســد را دیدم بهشدت شوکه شدم .بعد
از آن به این نتیجه رســیدم که بهترین راه این
اســت که جنازه را بدون سروصدا دفن کنیم تا
بیشتر از این آبروریزی نشود ».اولیای دم مقتول
در نهایت اعالم رضایت کردند و کیفرخواســت
علیه متهم بهخاطر جنبــه عمومی جرم صادر
شد .او بهزودی پای میز محاکمه میرود.

باز هم بیاحتیاطی و تصادفی مرگبار

 8فوتی و مصدوم حاصل دو تصادف در شیراز

بروز حادثه مرگبار رانندگی در شــیراز دو کشته و  6مصدوم
به جای گذاشت.
به گزارش روابط عمومی ســازمان آتشنشــانی ،رخداد یک
حادثــه رانندگی و تمــاس رانندگان خودروهــای عبوری با
سامانه  125و اطالعرسانی این حادثه ،بالفاصله آتشنشانان
 /22234م الف  -مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه  5دادگاه ایســتگاه 4به همراه گروه امداد و نجات را با هماهنگی ستاد
عمومی حقوقی شیراز  -یحیی کاظمی
فرماندهی ســازمان آتشنشــانی شــیراز ،به محل حادثه در
گلدشت معالیآباد فرستاد.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
هژبریــان فرمانــده عملیــات
شماره بایگانی شعبه960996 :
آتشنشــانی کــه بــه همراه
خواهان آقای مســعود غالمی علیائی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای/خانم سمیه خوب
نیروهای آتشنشانی در محل
نام فرزند سعداله  -حبیب روستایی فرزند جمشــید به خواسته اثبات مالکیت مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609980700300888شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی حادثه حاضر شــده بــود ،در
شهرستان شیراز ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/18ساعت  10/30تعیین که حسب دستور اینبــاره گفــت :دو دســتگاه
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده خودروی ســواری وانت و تیبا
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر
گردد.
شهرستان شیراز-خیابان مالصدرا-انتهای خیابان شهید جمالی
 /23145م الف  -مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شیراز

آگهی ابالغ وقت دادرسی

بدینوسیله اعالم می شــود آقای علی کیهان پور دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند یک
دســتگاه خودرو به طرفیت آقای عزت اله بازیار فرزند حشــمتاله تسلیم شوراهای حل اختالف
فرهنگیان آباده نموده که به این شــعبه ارجاع و به کالسه  334/96ثبت و وقت رسیدگی برای روز
 96/11/28ساعت  ۳عصر تعیین شده است .اینک به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و دســتور شورا و تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنی مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه
شورا واقع در خیابان  17شــهریور ،ساختمان شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر
اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /722م الف  -رئیس شورای حل اختالف شعبه  12فرهنگیان

بهعلت نامشــخصی که از سوی کارشناســان راهور در دست
بررسی است بهشدت با یکدیگر برخورد کرده و در وسط جاده
متوقف شده بودند.
وی در ادامه گفت :براثر این حادثه هر شــش نفر سرنشینان
خودروهای سواری در داخل اتاقک درهم پیچیده این وسایل
نقلیه محبوس شده بودند.
فرمانــده ایســتگاه چهار ســازمان آتشنشــانی اضافه کرد:
آتشنشــانان بهمحض رسیدن به محل حادثه جریان برق هر
دو خودروی ســواری را قطع کرده و از نشــتی بنزین وسایل
نقلیه جلوگیری کردند.
هژبریان تصریح کرد :نیروهای آتشنشانی به وسیله تجهیزات
هیدرولیکی عملیات امدادرســانی به افراد محبوس شــده را
آغاز کردند و با تالش فراوان هر  6نفر سرنشــینان را از اتاقک
متالشــی شــده خودروها خارج کرده و برای انجام معاینات

آگهی مزایده (نوبت دوم)

شماره بایگانی شعبه950579 :
نظربه اینکه در پرونده کالسه  950579شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری آباده به موجب دادنامه شماره
 9509977510301403عباس مولودی فرزند محمدعلی به پرداخت ده سکه تمام بهار آزادی بابت اقساط
معوقه در حق فرشــته امیرآبادی و پرداخت  6/250/000ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و در
قبال مبالغ مذکور اموال ذیل معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.
یک دستگاه تریلی کمپرسی مستعمل نارنجی رنگ با دستگاه قیچی کاالبرس ایرانی دارای جک پنج طبقه
هیدروماس ساخت کشور ترکیه بدون رینگ و الستیک توسط شخص ثالث محمدعلی مولودی معرفی و
توقیف و توسط کارشناس رسمی به مبلغ  182/000/000ریال ارزیابی که نظریه کارشناسی مذکور به طرفین
ابالغ که مصون از اعتراض واقع شده است .لذا با توجه به اینکه در نظر است ملک مذکور از طریق مزایده
حضوری روز سهشنبه مورخ  96/11/3ساعت  10صبح در اجرای احکام حقوقی این دادگاه نسبت به فروش
اموال فوق الذکر اقدام گردد .لذا مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل نسبت
به بازدید آن اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شــده شروع مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را
قبول نماید .برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل ٪10
آن را فی المجلس بهعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید .محکم له می تواند مانند سایرین در امر
مزایده شــرکت نماید .اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم
سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نماید.
/721م الف  -مدیردفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان آباده  -علیرضا مرادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره بایگانی شعبه960363 :
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای سهراب دشمن زیاری
خواهان خانم نغمه نیکزاد به طرفیت سهراب دشمن زیاری و غیره دایر بر تحصیل مال نامشروع
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9409987116200172شعبه  25دادگاه
تجدیدنظر اســتان فارس ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/11/18ساعت  11تعیین که حسب
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود ،نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در
دادگاه حاضر گردد.
شهرستان شیراز-خیابان مالصدرا-انتهای خیابان شهید جمالی
 /23130م الف  -مدیردفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه بیست و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان
فارس  -مهدی رضایی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

آقای عبدالکریم محرم فرزند قاســمعلی به شرح درخواستی که به کالسه  3423این شورا ثبت گردیده
درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شــادروان قاسمعلی محرم به شماره
شناسنامه  179صادره از آباده در تاریخ  1396/8/1در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان آباده فوت نموده
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
-1طیبه زمانی فرزند اسداله شماره شناسنامه  798نسبت با متوفی :زوجه
-2افسانه محرم فرزند قاسمعلی شماره شناسنامه  904نسبت با متوفی :فرزند
-3صدیقه محرم فرزند قاسمعلی شماره شناسنامه  428نسبت با متوفی :فرزند
-4عبدالکریم محرم فرزند قاسمعلی شماره شناسنامه  741نسبت با متوفی :فرزند
و الغیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این
شورا مراجعه و تقدیم نماید .واال گواهی صادر خواهد شد.
 /720م الف  -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آباده  -سیدمرتضی نورالدینی

آگهی ابالغ دادنامه

شماره بایگانی شعبه960295 :
ابالغ به محسن باقری فرزند ابوطالب
پرونده کالسه  9609980708300274شعبه  19دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز ( 30حقوقی سابق) تصمیم نهایی شماره 9609970708300768
خواهان :بانک حکمت ایرانیان با وکالت آقای ســلیمان توکلی فرزند امراله به نشــانی استان فارس ،شهرستان شیراز ،شــیراز ،خیابان قصرالدشت جنب کانون وکال ساختمان ارسالن طبقه  ۳واحد  ۴کدپستی
 7193734777موبایل 09177029210
خواندگان:
-1آقای محسن باقری فرزند ابوطالب  -2آقای غالمعلی جمشیدپناه فرزند محمود همگی به نشانی مجهول المکان.
-3آقای محمدرضا همتی کوهنجانی فرزند عبدالعظیم به نشانی استان فارس ،شهرستان شیراز ،شهر شیراز ،بلوار رحمت ،کمربندی کوزه گری ،کوچه  22سمت چپ ۳ ،درب ماده به آخر
خواسته ها-1 :مطالبه خسارت دادرسی  -2مطالبه خسارت تأخیرتأدیه  -3مطالبه وجه بابت.. .
گردشکار :به تاریخ  96/6/20در وقت مقرر جلسه شعبه  19دادگاه عمومی حقوقی شیراز به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است .پرونده کالسه  960295تحت نظر است و دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اعالم
ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست بانک حکمت ایرانیان باوکالت سلیمان توکلی به طرفیت محسن باقری فرزند ابوطالب ،غالمعلی جمشیدپناه فرزند محمود و محمدرضا همتی کوهنجانی فرزند عبدالعظیم به خواسته مطالبه
مبلغ  215/392/546ریال بابت قرارداد بانکی به شماره  1557000مورخ  93/6/29به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه ،که عنوان شده به موجب قرارداد موصوف خوانده ردیف اول مبلغ 150/000/000
ریال تسهیالت از بانک دریافت کرده ،دو نفر خوانده دیگر ضمانت وی را برعهده گرفته اند ،مقرر بوده ظرف مدت  36ماه نسبت به بازپرداخت اصل وام اقدام شود لیکن از انجام تعهد خودداری به عمل آمده که
تا زمان تقدیم دادخواســت میزان بدهی بابت اصل وام ،ســود متعلقه و جریمه به مبلغ مطالبه شده بالغ می گردد که صدور حکم به خواسته های مذکور موردتقاضا می باشد .با عنایت به محتویات پرونده شامل
مندرجات برگ دادخواست ،تصویر نه برگ قرارداد مورد استناد و اظهارات و توضیحات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی ،نظر به اینکه تصویر مدارک مورد استناد حکایت از اعطای وام از سوی بانک خواهان به
خوانده ردیف اول دارد ،عنوان شده که از بازپرداخت خودداری به عمل آمده ،خواندگان هیچ یک در دادگاه حضور نیافته اند ،الیحه ای ارسال ننموده اند و دلیلی که خالف ادعای طرح شده را اثبات نماید ارائه و
اقامه نشده است .لذا با وارد و ثابت تشخیص دادن دعوا با لحاظ ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا و به استناد مواد  515 ،198و  519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبلغ  215/392/546ریال (شــامل  123/253/641ریال اصل وام 39/467/081 ،ریال ســود و  52/671/824ریال جریمه) بهعنوان اصل خواسته 7/338/739 ،ریال هزینه دادرسی  574/000ریال هزینه دفتر
خدمات قضایی ،حق الوکاله وکیل براساس تعرفه و خسارت تأخیر قراردادی مطابق فرمول تعیین شده در بند  ۴از ماده  13قرارداد بانکی مورد اشاره که به هنگام اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام محاسبه
و دریافت خواهد شد .در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رأی صادر شده غیابی است .نخست ظرف  20روز از زمان ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس به مدت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در
دادگاه تجدیدنظر استان فارس می باشد.
 /22299م الف  -رییس شعبه  19دادگاه حقوقی شیراز  -فرزاد نقی زاده

پزشکی تحویل امدادگران اورژانس دادند.
وی خاطرنشان کرد :متأسفانه با تأیید کادر پزشکی اورژانس
مشخص شــد دو نفر از سرنشینان خودروی وانت (یک زن و
مرد میانسال) براثر شدت جراحات در همان لحظات اولیه جان
خود را از دست دادهاند و 4نفر دیگر بهشدت دچار مصدومیت
شدهاند که افراد مصدوم به وسیله خودروی اورژانس به مراکز
درمانی منتقل شد.
گفتنی اســت :آتشنشانان پس از ایمنســازی کامل ،هر دو
خودروی سواری را به حاشیه امن جاده انتقال دادند و آثار به
جای مانده از حادثه را از سطح جاده پاکسازی کردند.
همچنین برخورد یک خودروی ســواری پژو پارس به حاشیه
خیابان در بولوار چمران ،مصدومیت شدید  2نوجوان  17ساله
از سرنشینان این خودرو را به همراه داشت .این حادثه توسط
آتشنشانان ایستگاه  9امدادرسانی شد.

دستگیری سارق بانک
بالفاصله بعد از سرقت
فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری یک سارق بانک
بالفاصله بعد از سرقت و کشف ده میلیون ریال وجه نقد
مسروقه از وی در شهرستان مرودشت خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری پلیس بیان کرد :در پی به صدا درآمدن آژیر بانک
یکی از شعب بانک ســپه شهرستان مرودشت ،بالفاصله
مأمــوران انتظامی و کارآگاهان پلیــس آگاهی در محل
بانک حاضر شدند.
وی افزود :با حضور به موقع مأموران ،یک نفر ســارق که
پس از سرقت از بانک در حال متواری شدن بود ،پس از
تعقیب و گریز در مدت کوتاهی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه سارق با تخریب
یکــی از پنجرههای بانک اقدام به ســرقت کــرده بود،
خاطرنشان کرد :در بازرسی بدنی از وی ادوات تخریب و
مبلغ  10میلیون ریال وجه نقد که از بانک مربوطه سرقت
کرده بود کشف شد.
این مقام انتظامی اظهار کرد :متهم پس از تشکیل پرونده
برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد .سردار
گودرزی در پایان تصریح کرد :رفع نواقص سیســتمهای
حفاظتی بانکها ضروری است و مسئولین بانکها باید به
هشــدارها و توصیههای پلیس در این زمینه اهتمام الزم
را داشته باشند.

 31شکارچی متخلف در فارس
دستگیر شدند
مدیرکل حفاظت محیطزیســت فارس بیان داشت31 :
متخلف شــکار و صید در مناطق زیستمحیطی فارس
دســتگیر شــدند که از این متخلفان  23قبضه سالح به
دست آمد.
سعید محمودی درگفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:
نیروهای یگان ویژه محیطزیســت در شهرســتانهای
الرستان ،بوانات ،اقلید ،مرودشت ،زریندشت ،ارسنجان،
فسا ،ممســنی ،داراب ،فیروزآباد و مناطقی از پارک ملی
بمو ،مناطق حفاظتشــده ارژن و مله گاله شــیراز این
متخلفان را دستگیر کردند.
بــه گفته وی از این متخلفین الشــه  2رأس کل و قوچ
و الشه  24قطعه پرنده شــامل کبک ،خوتکا ،مرغابی و
فالمینگو و 12قطعه پرنده زندهگیری شده شامل سهره و
تُرقه کشف شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست فارس اضافه کرد :نیروهای
یگان محیطزیســت فارس 1600متــر تور ماهیگیری و
 200کیلوگرم زغال طی یک هفته گذشته در این مناطق
کشف کردند.
براساس قانون ،هرگونه صدور پروانه شکار و صید منوط
به ثبتنام و درج اطالعات متقاضی در ســامانه شــکار و
صید سازمان حفاظت محیطزیست است.
این اقدام برای کاهش مراجعات ،کاهش ضریب خطا در
اِعمال محرومیتها ،دسترسی به بانک اطالعات متخلفان
شکار و صید در کشور ،ثبت پروانههای صادره ،ثبت دفاتر
شناسایی شکارچیان و روند تمدید آنهاست.

آگهی مزایده

نظربه اینکه در پرونده کالســه  960557اجرا و به موجب دادنامه شــماره  1395/10/27-159صادره از شورای حل اختالف آباده محکوم
علیه آقای قربان عاطفت مطلق فرزند محمدعلی محکوم اســت به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ
 3/065/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه ( )1394/11/2و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له آقای مجتبی
رمضانی و همچنین پرداخت مبلغ شش میلیون ریال نیم عشر دولتی در حق دولت که در قبال مبالغ فوق یک دستگاه یخچال  1/5متری
اســتیل قصابی و یک دســتگاه یخچال  80متری رنگی نارنجی و یک عدد ترازو رامین و یک عدد چرخ گوشت ( 32جمع ًا سی میلیون و
پانصد هزار ریال ارزیابی) و یک دســتگاه موتور آبکشی تیر  302منصوب روی شاسی با گیربکس به شماره سیلندر  3600160101با جعبه
دنده راندولوف آمریکائی و یک دســتگاه جعبه دنده ایرانی توقیف و کارشناس منتخب مجموع ًا مبلغ یکصد و پنجاه و هفت میلیون ریال
قیمت گذاری نموده اســت و نظر کارشناس به طرفین ابالغ که مصون از اعتراض مانده ،لذا نظر به اینکه درنظر است اموال فوق از طریق
مزایده حضوری برای روز سهشنبه مورخه  1396/11/17ساعت ده صبح درمحل اجرای احکام شورا به فروش برسد .خریداران در صورت
تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال
متعلق به کســی است که باالترین قیمت مزایده را قبول نماید .برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را فی المجلس بهعنوان
سپرده تسلیم اجرا نماید و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام نماید .محکم له مانند سایرین می تواند در
امر مزایده شــرکت نماید .اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم نسبی و سببی نمی توانند در
امر مزایده شرکت کنند.
/719م الف  -قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف آباده  -علیرضا نعمت الهی

آگهی مزایده

نظربه اینکه در پرونده کالسه  960788اجرا و به موجب دادنامه شماره  9609978845900180صادره از شورای حل اختالف آباده محکوم
علیه آقای سعید اسدی قجرلو فرزند فضل اله محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم
له آقای حســین رضائیان فرزند عباس و همچنین پرداخت مبلغ شش میلیون ریال نیم عشر دولتی در حق دولت که در قبال مبالغ فوق
موازی ششدانگ پالک شــماره  34فرعی از  1924بخش  15فارس شهرستان آباده واقع در خیابان توحید روبروی کوچه شانزدهم پالک
 251متعلق به آقای قلندر اسدی قجرلو توقیف و کارشناس منتخب مبلغ یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و سه میلیون ریال قیمت گذاری
نموده است و نظر کارشناس به طرفین ابالغ که مصون از اعتراض مانده ،لذا نظر به اینکه درنظر است ملک فوق از طریق مزایده حضوری
برای روز دوشنبه مورخه  1396/11/16ساعت ده صبح درمحل اجرای احکام شورا به فروش برسد .خریداران در صورت تمایل سه روز قبل
از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از ملک مذکور اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است
که باالترین قیمت مزایده را قبول نماید .برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را فی المجلس بهعنوان سپرده تسلیم اجرا نماید
و حداکثر ظرف یک هفته نســبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام نماید .محکم له مانند سایرین می تواند در امر مزایده شرکت نماید.
اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم نسبی و سببی نمی توانند در امر مزایده شرکت کنند.
/716م الف  -قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف آباده  -علیرضا نعمت الهی

آگهی ابالغ دادنامه

شماره بایگانی شعبه960634 :
شماره ابالغنامه9610100703207341:
پرونده کالسه  9609980703200574شعبه  18دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز تصمیم نهایی شماره
خواهان :بانک ســینا باوکالت آقای مهدی خورشیدی فرزند عبدالمجید به نشــانی استان فارس ،شهرستان شیراز ،شیراز ،بلوار میرزای
شیرازی ،نبش کوچه  ،17طبقه دوم ،واحد  ،۶کدپستی 7189976569
خواندگان:
-1آقای علی اکبر فرهادی فرزند علی به نشانی استان فارس ،شهرستان شیراز ،شهر صدرا ،مجتمع مهرگان بلوک  aواحد 612
 -2آقای هادی خسرونژاد فرزند ناصر -3خانم سارا آتش فراز فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان.
خواسته ها -1 :مطالبه خسارت دادرسی  -2مطالبه وجه چک  -3مطالبه خسارت تأخیرتأدیه
گردشکار :در وقت مقرر جلسه شعبه  18دادگاه عمومی حقوقی شیراز به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت
نظر است و دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشا ء رأی می نماید.

رأی دادگاه

درخصوص دادخواســت بانک ســینا باوکالت مهدی خورشــیدی به طرفیت  -1آقای علی اکبر فرهادی فرزند علی  -2خانم سارا آتش فراز
فرزند محمد  -3هادی خســروی نژاد فرزند ناصر به خواسته مطالبه مبلغ  488/000/000ریال بابت بخشی از وجه دوفقره چک به شماره های
 146873318128مورخ  96/7/16و  129223374901مورخ  96/7/16عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه
به نحو تضامنی باتوجه به گواهی عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه که حکایت از عدم پرداخت وجه آن درسررسید و با توجه
به دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه  96/9/29و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و رعایت
انتظار کافی در جلســه رسیدگی دادگاه حاضر نشده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده و الیحه و یا وکیل نیز ارسال و معرفی
ننموده اســت و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه ایشان دارد ،لذا دادگاه با
احراز اشــتغال ذمه خوانده و استصحاب آن دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد  310و  311و  313قانون تجارت و تبصره الحاقی
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چک و مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 488/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  17/322/000بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررســید ( )96/7/16تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی تورم از ناحیه
بانک مرکزی که در زمان اجرای حکم محاســبه و دریافت خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رأی صادره غیابی و ظرف مدت
 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان فارس می باشد.
 /22237م الف  -رئیس شعبه  18دادگاه عمومی حقوقی شیراز  -مهرداد چمن خواه

