www.newsrahemardom.ir

نفت و انرژی

دوشنبه  29خرداد ماه 96

خبر

انتخاب نفتی های برتر توسط
مناطق نفتخیز جنوب

باپایین رفتن قیمتهای نفت

شرکتهای شیل آمریکا به
محک گذاشته میشود
راه مــردم :بعضی از تولیدکنندگان شــیل
آمریکا مدعی هســتند میتواننــد با قیمتهای
پاییــن  ۵۰دالر در هر بشــکه یا حتی  ۴۵دالر،
تولید ســود آوری داشــته باشــند و بازار نفت
احتماال این ادعاها را به آزمایش خواهد گذاشت.
طبق آمار شرکت خدمات میدان نفتی بیکر
هیوز ،شــرکتهای شــیل با افزودن  ۴۲۵دکل
جدیــد برای حفاری نفت از پایان ماه مه ســال
 ۲۰۱۶به این طرف ،شمار دکلهای حفاری نفت
فعال را بیش از دو برابر افزایش دادهاند.
تولیدکننــدگان با وجود کاهش حدود ۱۰
دالری قیمتهــای نفت پایه از اواســط فوریه،
به اضافه کــردن دکلهای جدیــد ادامه دادند.
قیمتها اکنون چهار دالر پایین ســطح قیمت
مدت مشابه سال گذشته هستند.
دکلها با نرخ مشابه اوج دوران رونق شیل
در فاصله سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴اضافه شدهاند تا
تضمیــن کنند تولید تا پایان ســال  ۲۰۱۷و در
سال  ۲۰۱۸به رشد قابل توجه ادامه خواهد داد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده
اســت تولید  ۴۸ایالت این کشور در سال ۲۰۱۷
بــه میزان  ۳۴۰هزار بشــکه در روز و در ســال
 ۲۰۱۸به میزان  ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش
خواهــد یافت .در نتیجه تولیدکنندگان شــیل
آمریکا به همراه ســایر تولیدکنندگان غیرعضو
اوپک احتماال همه افزایــش در تقاضای جهانی
برای نفت در ســال  ۲۰۱۸را جذب خواهند کرد
و ســهم خود از بازار را به ضرر اوپک ،به میزان
قابل توجهی افزایش خواهند داد .تولیدکنندگان
شــیل و اوپک اکنون در یک روند رویارویی قرار
گرفتهانــد زیرا در حالی که اوپک در تالش برای
باال بــردن قیمتها به محدود کردن تولید اقدام
کرده است ،شــرکتهای حفاری شیل دکلهای
بیشتری را برای افزایش تولید اضافه میکنند.
این تضاد احتماال با کاهش قیمتهای نفت
که رشد شیل را مهار میکند ،حل خواهد شد.
قیمتهای نفت در حال حاضر کاهش قابل
توجهی پیدا کرده تا رونق حفاری را محدود کند
و تولید را در یک روند پایدارتر قرار دهد.
تجربه گذشته نشــان میدهد تغییرات در
شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا معموال  ۱۵تا
 ۲۰هفته عقبتر از تغییرات در قیمتهای نفت
وست تگزاس اینترمدیت است.
کاهــش قیمتهــای نفت وســت تگزاس
اینترمدیت از فوریه احتماال بایســتی باعث شود
رشــد دکلهای حفاری در فاصله اواسط ژوئن تا
پایان ژوییه متوقف شده و حتی کاهش پیدا کند.

فعالیت غول نفتی ایتالیا در
میدانهای کیش و دارخوین
کلید میخورد
راه مــردم :تفاهم نامــه اصولی
( )MOUبین شــرکت ملی نفت ایران
و شرکت نفتی انی ایتالیا در سه شنبه
جاری جهت مطالعه برای توسعه میدان
گازی کیش و میــدان نفتی دارخوین
امضا خواهد شد.
میدان گازی کیــش یکی از میدانهای
گازی ایران اســت که در خلیج فارس قرار
دارد .این میدان که در فاصله  ۳۰کیلومتری
شرق جزیره الوان قرار دارد ،طی لرزهنگاری
دو بعدی در ســال  ۱۹۶۸شناســایی شد.
اولین چاه ایــن میــدان گازی در  ۲۶می

۱۹۶۸توســط شرکت اســکو برای ارزیابی
پتانسیل هیدروکربوری افق آسماری ،گروه
بنگستان ،خامی و دهرم حفاری شد.
حجم گاز درجای میدان در حالت مورد
انتظار در حدود  ۴۸تریلیون فوت مکعب با
ضریــب بازیافت  ۷۵درصد و حجم میعانات
گازی در جای میدان در حالت مورد انتظار
در حدود  ۵۱۴میلیون بشــکه تخمین زده
شده است.
بر اســاس این گزارش پیش از این نیز
تفاهم نامه ای بین شرکت ملی نفت ایران و
شرکت شل برای توسعه میدان گازی کیش

امضا شده بود.
میــدان نفتــی دارخوین در اســتان
خوزســتان و در فاصلــه  ۴۵کیلومتری از
شــمال خرمشــهر و یکصــد کیلومتری از
جنوب اهواز قــرار دارد .این میدان نفتی با
حفر یک حلقه چاه اکتشافی در سال ۱۳۴۳
کشف شــد .میزان نفت درجای این میدان
بالغ بر  ۵میلیارد بشــکه برآورد میشــود
که  ۱٫۳میلیارد بشــکه نفت خام آن قابل

استحصال اســت .نفت میدان دارخوین از
نوع نفت ســبک با درجه  ۳۹ APIاست و
نفت تولیدی از واحد بهرهبرداری به خطوط
لولــه انتقال نفت اهواز-آبادان ارســال می
شود.
مطالعــه این میدان نیــز پیش از این
بــا امضای امضــای تفاهمنامــه همکاری
بین شــرکت ملــی نفت ایران و شــرکت
سرمایهگذاری غدیر ،بر عهده شرک سرمایه

تحریمهای آمریکا تاثیری در نفت ایران ندارد
یــک کارشــناس اقتصادی با اشــاره
به تحریمهــای آمریکا علیه ایــران اظهار
کرد:ایران در حال ارائه مجموعهای جذاب
از فرصتهای ســرمایه گــذاری به عنوان
چهارمیــن ذخایر بــزرگ نفــت و اولین
منابع بزرگ گاز دنیا اســت و به دشــواری
می توان پذیرفت که تیلرســون به عنوان
عضوی از کابینهای که عنوان ثروتمندترین
کابینــه تاریخ ایــاالت متحــده را به خود
اختصاص داده ،عالقمند به تشدید تداخل
فرکانسهای سیاســی با منافع اقتصادی و
تضعیف آنها باشد.
عبداهلل یونس آرا در گفتوگو با ایسنا،
با تاکید بر اینکه صنعت نفت ایران ،مســیر
خود برای تبدیل شدن به بازیگری جهانی
را ادامــه میدهد ،با اشــاره به تحریم های
اخیر وضع شــده از ســوی ایاالت متحده
علیه ایران و روسیه گفت :در خصوص نوع
تحریم های وضع شده باید به این موضوع
دقت کرد که نقطــه آغازین این تحریمها،
ســنای آمریکا بوده اســت .از سوی دیگر
تحریمهــا در مورد روســیه ناظر بر بخش
انرژی این کشور اســت و به نظر می رسد
تحــوالت اخیر در کنــار ســایر جریانات

اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
ش��ماره اگه��ی 139603901083000013:تاری��خ اگه��ی 1396/03/23 :ش��ماره پرون��ده:
 9100400108300193و  9100400108300192اگه��ی مزای��ده¬ی ام��وال غی��ر منقول پرونده
اجرایی/1449ش 9100193-و 9100192به موجب پرونده اجرایی کالسه /1449ش
 -1شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه دوم تفکیک��ی به پالک ثبتی 3180
فرع��ی از  -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره 134449در
صفحه  258دفتر  424به نام شرکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادر گردیده است و محدود است
به حدود :ش��ماال ً به طول  15متر به دیوار قطعه اول تفکیکی ش��رقا ً به طول  10متر دیوار به دیوار خیابان
 16مت��ری جنوبا ً به طول 15متر پی اش��تراکی به قطعه  3تفکیکی غربا ًب��ه طول  10متر به دوبرگردان که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -2شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه س��وم تفکیکی به پالک ثبتی 3181
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134448در
صفحه  255دفتر  424به نام شرکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادر گردیده است و محدود است
به حدود  :شماال ً به طول  15متر به دیوار قطعه دوم تفکیکی شرقا ً به طول  10متر دیوار به دیوار خیابان
 16متری جنوبا ً به طول 15متر پی اشتراکی به قطعه 4تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -3شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه چهارم تفکیکی به پالک ثبتی 3182
فرعی از -7اصلی واقع در ورامین بخش بهنام پازوکی که سند مالکیت ان ذیل شماره 134447در صفحه
 252دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادر گردیده اس��ت و محدود اس��ت به
حدود :ش��ماال ً به طول  15متر به دیوار قطعه س��وم تفکیکی ش��رقا ً به طول  10متر دیوار به دیوار خیابان
 16متری جنوبا ً به طول  15مترپی اشتراکی به قطعه 5تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -4شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه پنجم تفکیکی به پالک ثبتی 3183
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134446در
صفحه  249دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :شماال ً به طول  15متر به دیوار قطعه چهارم تفکیکی شرقا ً به طول  10متر دیوار به دیوار خیابان
 16متری جنوبا ً به طول 15متر پی اشتراکی به قطعه 6تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -5شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه ششم تفکیکی به پالک ثبتی 3184
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134445در
صفحه  246دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :ش��ماال ً به طول  15متر پی اش��تراکی به دیوار قطعه پنجم تفکیکی ش��رقا ً به طول  10متر دیوار
ب��ه دی��وار خیاب��ان  16متری جنوبا ً به طول 15متر پی اش��تراکی به قطعه 7تفکیکی غرب��ا ً به طول  10متر
به خیابان  8متری که طبق گزارش کارش��ناس رس��می به مبل��غ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون
اعتراضی نگردیده قطعی شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -6شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه هفتم تفکیکی به پالک ثبتی 3185
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134462در
صفحه  297دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :شماال ً به طول  15متر به دیوار قطعه ششم تفکیکی شرقا ً به طول  10متر دیوار به دیوار خیابان
 16متری جنوبا ً به طول 15متر پی اشتراکی به قطعه 8تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -7شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه هشتم تفکیکی به پالک ثبتی 3186
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134451در
صفحه  246دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :شماال ً به طول  15متر به دیوار قطعه هفتم تفکیکی شرقا ً به طول  10متر دیوار به دیوار خیابان
 16متری جنوبا ً به طول 15متر پی اشتراکی به قطعه 9تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین بین خیابان شهید چمران و خیابان 22بهمن
 -8ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 148/20مترمربع قطعه نهم تفکیکی به پالک ثبتی 3187
فرع��ی از -7اصلی واقع در ورامین -بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134452در
صفحه  267دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :ش��ماال ً به طول  15متر پی اش��تراکی به قطعه هشتم تفکیکی ش��رقا ً در دو قسمت اول به طول
 8/20مت��ر خیاب��ان 16متری دوم پخی اس��ت به تقاطع خیاب��ان  16متری و  10مت��ری جنوبا ً اول به طول
12مترب��ه خیاب��ان  10مت��ری دوم به طول  1/80متر به تقاطع خیاب��ان  8و  10متری غربا ً به طول  10متر
به خیابان  8متری که طبق گزارش کارش��ناس رس��می به مبل��غ  1/630/200/000ریال ارزیابی و چون
اعتراضی نگردیده قطعی شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -9ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 148/20مترمربع قطعه دهم تفکیکی به پالک ثبتی 3188
فرع��ی از -7اصلی واقع در ورامین -بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134453در
صفحه  270دفتر  424به نام شرکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادر گردیده است و محدود است
به حدود :شماال ً در دو قسمت اولیه طول 12متر به خیابان 10متری دوم پخی به طول  1/80متر به تقاطع
10متری و  16متری ش��رقا به طول  8/20متر به خیابان 16متری جنوبا به طول 15متر پی اش��تراکی به
قطعه 11مورد تفکیک غربا در 2قسمت اول به طول 8/80متر به خیابان 8متری دوم پخی به طول 1/80
مترب��ه تقاطع  8متری و 10متری که طبق گزارش کارش��ناس رس��می به مبل��غ 1/630/200/000ریال
ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -10ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  150مترمربع قطعه یازدهم تفکیکی به پالک ثبتی 3189

سیاســی که مســکو را در برخــی مناطق
از جملــه خاورمیانــه و ســوریه در مقابل
واشــنگتن قرار داده است ،احتمال دخالت
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال
گذشــته آمریکا ،محرک اصلی ســناتورها
برای وضع این تحریم ها است.
وی افزود :از ســوی دیگر به نظر می
رســد جهت گیری تحریمهای وضع شده
علیه روسیه که برخالف ایران ،بخش انرژی
این کشور را هدف گرفته است ،بیانگر نوعی
تقابل بین سیاســتهای مــورد نظر دولت
ترامپ و اکثریت نمایندگان جمهوری خواه
در سناســت .به طوری که سنا در مصوبه
خود فضائی بــرای انعطاف پذیری و اعمال
اراده و تصمیــم رئیس جمهوری در اجرای
تحریمها و حتی تلطیف آن باقی نگذاشته
و رئیس جمهــوری را وادار به اجرای این
تحریمها کرده است.
این کارشــناس انرژی بــا بیان اینکه
اقدامات ترامــپ در ماههای اخیر در ملغی
کردن معاهدات بینالمللی بخصوص توافق
پاریس و سایر پیمانهایی که ایاالت متحده
در آنها حضور داشته است توجه بسیاری را
به خود جلب کرده اســت ،تصریح کرد :به

فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134454در
صفحه  273دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :شماال ً به طول  15متر به پی اشتراکی به قطعه دهم تفکیکی شرقا ً به طول 10متر پی به خیابان
16متری جنوبا ً به طول 15متر پی اش��تراکی به قطعه 12تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری
که طبق گزارش کارش��ناس رس��می به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده
قطعی شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -11شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه  12تفکیکی به پالک ثبتی 3190
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134455در
صفحه  276دفتر  424به نام شرکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادر گردیده است و محدود است
به حدود :ش��ماال ً به طول  15متر به قطعه یازدهم تفکیکی ش��رقا ً به طول  10متر پی به خیابان  16متری
جنوب��ا ً به طول 15متر پی اش��تراکی به قطعه 13تفکیکی غربا ً به ط��ول  10متر به خیابان  8متری که طبق
گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی شده
است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -12شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت  150مترمربع قطعه 14تفکیک��ی به پالک ثبتی 3192
فرع��ی از -7اصل��ی واق��ع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل ش��ماره  134457در
صفحه  282دفتر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود است
به حدود :شماال ً به طول  15متر پی اشتراکی به قطعه 15تفکیکی شرقا ً به طول  10متر پی به خیابان 16
متری جنوبا ً به طول 15متر پی اش��تراکی به قطعه 15تفکیکی غربا ً به طول  10متر به خیابان  8متری که
طبق گزارش کارشناس رسمی به مبلغ  1/612/500/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده قطعی
شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین خیابان 22بهمن
 -13شش��دانگ ی��ک قطعه زمین به مس��احت  252/45مترمرب��ع قطعه 19تفکیکی ب��ه پالک ثبتی
 3197فرعی از -7اصلی واقع در ورامین بخش بهنام پازوکی که س��ند مالکیت ان ذیل شماره 134463
در صفح��ه  300دفت��ر  424به نام ش��رکت تصفیه خانه قند ورامین ثبت و صادرگردیده اس��ت و محدود
است به حدود :شماال ً به طول  18متر دیوار به دیوار به قطعه 20تفکیکی شرقا ً در دوقسمت اول به طول
4مت��ر درب و دیوار به دوربرگ��ردان دوم به طول 10متر دیوار به قطعه 18تفکیکی جنوبا ً به طول 18متر
دیوار و درب به خیابان 14متری غربا ً به طول  14/05متر دیواریس��ت به واحد تجاری قطعه 38تفکیکی
که طبق گزارش کارش��ناس رس��می به مبلغ  2/650/725/000ریال ارزیابی و چون اعتراضی نگردیده
قطعی شده است .ضمنا ً ملک واقع است در ورامین بین خیابان شهید چمران و22بهمن
توصیف اجمالی ملک طبق گزارش کارش��ناس رس��می :تمامی امالک فوق الذکر زمین و فاقد بنا وغیر
محصور و فاقد انشعابات اب و برق و گاز و طبق اظهار نظر کارشناس در تصرف مالک می¬باشد * .پالک فوق
از ساعت 9الی  12روز چهارشنبه مورخ  1396/04/21در اداره¬ اجرای اسناد رسمی ورامین واقع در
ورامین – خ س��ینما -اداره ثبت اسناد و امالک واحد اجرا از طریق مزایده به فروش می¬رسد .مزایده از
مبلغ ارزیابی طبق گزارش کارشناس رسمی جمعا به مبلغ 22/036/125/000ریال بیست و دو میلیارد
و سی و شش میلیون و یکصدو بیست و پنج هزارریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
می¬ش��ود .الزم به ذکر اس��ت بدهی های مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب یا حق اش��تراک و
مصرف در صورتی¬که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی¬های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم ش��ده باش��د یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است
و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بایت هزینه¬های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد ش��د و نیم عشر معادل 5درصد طلب و حق مزایده معادل  4درصد فروش نقدا وصول می¬گردد.
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان
مقرر برگزار خواهد شد .همچنین از بیمه ملک اطالعی در دست نمی¬باشد .م الف 201
دوشنبه :تاریخ انتشار1396/03/29 :
محمد رحیم پور -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین ......
آگهی
ش . 960137 :تاریخ . 96/3/23 :درخوص ش��کایت اداره میراث فرهنگی علیه قلی اختیاری مجهول
المکان دایر بر تخریب و حصارکشی نظر به تشکیل پرونده در دادسرای نقده و ارجاع پرونده به شعبه 101
دادگاه کیفری دو نقده و ثبت ب ش��ماره  16رقمی  940998444100197و ش��ماره بایگانی  960137به
لحاظ اینکه برای پرونده به تاریخ  96/4/26راس ساعت  9تعیین وقت گردیده است لذا وقت رسیدگی در
روزنامه برای یک نوبت انتش��ار می یابد تا ضمن اطالع از وقت رس��یدگی با مراجعه به دفتر شعبه جهت دفاع
از خود با داشتن حق انتخاب وکیل در تاریخ مقرر در این دادگاه حاضر شود.
سید صادق بهادری – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2نقده
آگهی
ش ابالغنام��ه . 9610104447701464 :ش پ . 9409984449100197 :شب ش960137 :
 .تت . 96/3/23 :درخ��وص ش��کایت اداره می��راث فرهنگی علیه فاقد نام گوه��ری مجهول المکان دایر بر
تخریب و حصارکش��ی نظر به تش��کیل پرونده در دادسرای نقده و ارجاع پرونده به شعبه  101دادگاه کیفری
دو نقده و ثبت ب شماره  16رقمی  9409984449100197و شماره بایگانی  960137به لحاظ اینکه برای
پرونده به تاریخ  96/4/26راس ساعت  9تعیین وقت گردیده است لذا وقت رسیدگی در روزنامه برای یک
نوبت انتش��ار می یابد تا ضمن اطالع از وقت رس��یدگی با مراجعه به دفتر ش��عبه جهت دفاع از خود با داشتن
حق انتخاب وکیل در تاریخ مقرر در این دادگاه حاضر شود.
سید صادق بهادری – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2نقده
آگهی
ش ابالغنام��ه . 9610104447701456 :ش پ . 9409984449100197 :شب ش960137 :
 .تت . 96/3/23 :درخ��وص ش��کایت اداره می��راث فرهنگی علیه بهزاد جعفرزاده مجه��ول المکان دایر بر
تخریب و حصارکش��ی نظر به تش��کیل پرونده در دادسرای نقده و ارجاع پرونده به شعبه  101دادگاه کیفری
دو نقده و ثبت ب شماره  16رقمی  9409984449100197و شماره بایگانی  960137به لحاظ اینکه برای
پرونده به تاریخ  96/4/26راس ساعت  9تعیین وقت گردیده است لذا وقت رسیدگی در روزنامه برای یک
نوبت انتش��ار می یابد تا ضمن اطالع از وقت رس��یدگی با مراجعه به دفتر ش��عبه جهت دفاع از خود با داشتن
حق انتخاب وکیل در تاریخ مقرر در این دادگاه حاضر شود.
سید صادق بهادری – رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2نقده
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نظر من اما بررســی اقدامات صورت گرفته
نشــان میدهد که اقتصاد و منافع تجاری
یکی از مهم ترین محرکها و در عین حال
خطوط قرمز دولت ترامپ در تنظیم مجدد
محورهای تعاملی ایاالت متحده با اقتصاد و
سیاست جهانی است .تیلرسون که قبال در
راس شرکت اکســون موبیل یکی از بزرگ
تریــن غول های نفتی آمریــکا و دنیا قرار
داشت به کسب و کار صنعت نفت در سطح
بینالمللــی و جایگاه هر یــک از بازیگران
در ایــن چرخه آشــنائی الزم را دارد و به
عنوان عضــوی از کابینه میلیاردرها ،حامی
سرمایهگذاری گسترده تر در منابع نفتی با
هدف افزایش سود سهامداران از یک سو و
تداوم دوران رونــق و برتری نفت و گاز در
سبد جهانی انرژی است.
یونس آرا ادامه داد:تیلرســون پس از
توافق ایران با غرب بر سر برنامه هستهای و
به عنوان مدیرعامل اکسون موبیل (درسال
 )۲۰۱۶گفته بود «اکســون منتظر خواهد
ماند تا ببیند آیا موقعیت برای شرکت های
آمریکائی فراهم خواهد شد .ما قطعا شرایط
را تحت نظر خواهیم داشــت ،چرا که ایران
دارای یکی از بزرگ ترین ذخایر دنیاســت.

به دشواری می توان پذیرفت که تیلرسون
بــه عنوان عضوی از کابینــه ای که عنوان
ثروتمندترین کابینــه تاریخ ایاالت متحده
را به خود اختصاص داده اســت ،عالقمند
به تشــدید تداخل فرکانسهای سیاسی با
منافع اقتصادی و تضعیف آنها باشد.
وی در ادمه با اشاره به وضعیت صنعت
نفت ایــران گفت :صنعت نفــت ایران در
حال ارائه مجموعهای جذاب از فرصتهای
ســرمایه گذاری به عنوان چهارمین ذخایر
بزرگ نفت و اولین منابــع بزرگ گاز دنیا
است .در نمایشگاه نفت و گاز امسال تهران
شاهد حضور بی سابقه شرکتهای غربی و
حتی آمریکائی برای کسب سهمی مناسب
از فرصتهــای کــم نظیر ارائه شــده در
صنعت نفت و گاز ایران بودیم.
این کارشناس اقتصادی افزود:بسیاری
از شرکتهای تراز بین المللی صنعت انرژی
در حال بازگشــائی دفاتر خــود در تهران
هســتند و انتخاب مجدد دکتر روحانی به
عنوان رئیس جمهوری ،اطمینان الزم برای
سرمایه گذاران بین المللی حوزه نفت برای
شــروعی دوباره و پرقدرت در صنعت نفت
ایران را ایجاد کرده است.

آگهی
ش دادنام��ه ، 960997444790032 :تت ، 1396/3/20 :ش پ، 9409984448700807 :
شب ش . 950109 :بس��مه تعالی .به تاریخ  96/3/17جلس��ه ش��عبه س��وم دادگاه کیفری دو شهرس��تان
نق��ده در وقت فوق العاده تش��کیل و پرونده کالس��ه  3/950109ک به تصدی امض��اء کننده ذیل تحت نظر
اس��ت .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند
متع��ال و تکی��ه بر ش��رف و وج��دان عمومی به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه انش��اء رای مینماید :پرونده کالس��ه
 9409984448700807شعبه  103دادگاه کیفری دوشهر نقده ( 103جزائی سابق) تصمیم نهایی شماره
 .960997444790032شکات -1 :آقای مهران نقیپور فرزند حمید به نشانی شهرستان اشنویه – خیابان
س��احلی کوچه یاس��ین روبروی تامس��ی تلفنی  -2آقای قادر نجاری فرزند مصطفی به نش��انی شهرستان نقده
– محمدی��ار – دول��ت آباد – کوچه پالهنگ  -3آقای امیرعلی فرمانی فرزند علی به نش��انی شهرس��تان نقده –
روستای تازه کند جبل  .متهمین -1 :آقای مرتضی نجاری فرزند مصطفی به نشانی شهرستان نقده – محمدیار
– محله دولت آباد  -2 .آقای یاسر فرمانی فرزند امیرعلی به نشانی آذربایجانغربی – نقده -روستای تازه کند
جبل  -4آقای میالد فرمانی فرزند امیر علی به نشانی شهرستان نقده – روستای تازه کند جبل .اتهام :ضرب و
جرح عمدی  .رای دادگاه :اتهام آقایان میالد فرمانی و یاسر فرمانی (هردو) فرزندان امیرعلی دایر بر مشارکت
در ایراد ضرب عمدی ش��اکی آقای قادر نجاری در مورخ  93/7/18با توجه به ش��کایت شاکی خصوی ،گواهی
پزشکی قانونی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات حاضرین در محل و تحقیقات محلی معموله و اظهارت شاهد
تعرفهای و اجرای مراس��م قس��امه توسط شاکی نظر به تحقق لوث در قضیه و سایر قرائن و امارات پرونده از
نظر این دادگاه وارد و محرز بوده لذا با استناد به مواد  448و  449و  488و  709و  710و  714از قانون
مجازات اسالمی جدید حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت دیات به شرح  5 :دینار بابت ارش تورم در سمت
چپ فک تحتانی و  40دینار بابت دو مورد جراحت دامیه در ناحیه آهیانه چپ و راس��ت فرق س��ر و  3دینار
بابت دو مورد کبودی در قس��مت خارجی کتف راس��ت و قسمت تحتانی بازوی راست در حق شاکی قادر نجاری
را صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این
مرجع و سپس نظر به میزان دیات (جمعا  48دینار ) قطعی می باشد.
افشین بنیادپور -رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان نقده
برگ اخطاریه
نام اخطارش��ونده  :علی نام پدر  :امراله ش��هرت  :میری خیابان  :مجهول المکان محل حضور ش��ورای حل
اختالف ش��عبه بیستم وقت حضور  96/5/7س��اعت  8/30صبح علت حضور  :در خصوص دادخواست آقای
حسین احمد اوغلی بطرفیت علی میری در موعد مقرر در جلسه رسیدگی حاضر شوید .
شعبه بیستم شورای حل اختالف خوی
آگهی
ش نام��ه -1296035000355245 :ش پرون��ده -9509984447400201 :ش بایگانی ش��عبه:
 -950308تاریخ 96/3/18 :آگهی وقت دادرسی  :به موجب پرونده کالسه بایگانی  950309شعبه چهارم
دادگاه حقوق��ی نق��ده آقای کریم جلی��لزاده فرزند احمد دادخواس��تی به طرفیت آقایان بهرام حس��ینزاده
و حس��ن نیکبخت بخواس��ته مطالبه وج��ه تقدیم و اعالم نموده ک��ه نامبرده مجهولالمکان می باش��د که وقت
دادرس��ی به تاریخ  96/5/22س��اعت  9تعیین گردیده است که بدینوس��یله در اجرای ماده  73قانون آئین
دادرس��ی مدن��ی مراتب ب��ه خوانده فوق الذکر ابالغ میگ��ردد که جهت دفاع در وقت مق��رر در دادگاه حاضر
نسبت به تحویل رونوشت دادخواست و ضمائم اقدام نمایند.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان نقده – زهرا عزتی
آگهی وقت دادرسی
به موجب پرونده کالس��ه بایگانی  960144ش��عبه دوم دادگاه حقوقی نقده آقای صابر پیروزنیا فرزند
حسین دادخواستی به طرفیت محمد محمودزاده فرزند حمزه به خواسته تقسیط تقدیم و اعالم نمودهاند که
نامبرده مجهولالمکان میباش��د که وقت دادرس��ی به تاریخ روز چهارشنبه  96/5/11ساعت  12:30تعیین
گردیده اس��ت که بدینوس��یله در اجرای ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب به خوانده فوق الذکر
ابالغ میگردد که جهت دفاع در وقت مقرر دردادگاه حاضر نس��بت به تحویل رونوش��ت دادخواست و ضمائم
اقدام نماید/.ق
مدیردفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی نقده – ضیاء
آگهی
شدادنامه ، 9609974615400519 :تت ، 96/3/16 :شپ ، 9509984615401298 :ش ب
ش . 951507 :پرونده کالس��ه  9509984615401298شعبه اول دادگاه عمومی بخش محمدیار تصمیم
نهای��ی ش��ماره  . ..خواه��ان  :آقای ابراهی��م ابراهیمی فرزند الهویردی به نش��انی آذربایج��ان غربی -نقده-
محمدیار – خ ش رجایی -خ سادات  .خوانده :آقای جالل آرا به نشانی نقده -خ قادر -ک محرم نجفی .خواسته:
مطالبه وجه بابت اجاره بها .رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای ابراهیم ابراهیمی به طرفیت آقای جالل آرا به
خواس��ته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ  1395/6/20لغایت
صدور حکم از قرار ماهیانه سیصد هزار تومان به انضمام هزینه دادرسی به شماره موضوع اجاره نامه عادی
ب��ه ش��ماره  12894مورخ  1395/5/20با این توضی��ح که خواهان برابر دادخواس��ت تقدیمی مدعیاند به
موجب یک فقره اجاره نامه عادی یکباب مغازه واقع در شهر محمدیار را با اجاره ماهیانه سیصد هزار تومان به
خوانده به اجاره واگذر لیکن نامبرده به غیر از اجاره ماه اول از پرداخت اجاره بها استنکاف نموده لذا تقاضای
صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند .علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از
جمله مفاد دادخواس��ت تقدیمی ،اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخ  96/3/16مالحظه تصویر مصدق
اجاره نامه ش��ماره  12894م��ورخ  1395/5/20و اینکه خوانده به لحاظ مجهولالمکان بودن از طریق نش��ر
آگه��ی در جرائد کثیراالنتش��ار دعوت ولی علیرغم دعوت درجلس��ه دادگاه حضور نیافته و در قبال خواس��ته
خواه��ان دفاعی به عمل نیامده و س��ند ابرازی نیز مصون از هر گونه تعرض��ی باقیمانده النهایه دادگاه بنا به
مراتب اش��عاری دعوی خواهان را محمول بر صحت تش��خیص مس��تندا به مادتین  490 ، 469 ، 466 ،10از
قانون مدنی و  519 ، 515 ، 198از قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده
را به پرداخت مبلغ بیس��ت و هفت میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته (اجور معوقه تا زمان صدور حکم)
و خس��ارات ناشی از دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .اجرای احکام مکلف است قبل از اجرای
حکم نسبت به اخذ مابه التفاوت هزینههای دادرسی از محکوم له اقدام نمایند .رای صادره حضوری و ظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد.
مرتضی حسینی زیرمانلو – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش محمدیار

مســئول کارگروه توســعه میادین نفتی
مناطق نفت خیز جنوب با تاکید بر اینکه الگوی
قراردادی مناطق نفت خیز جنوب مورد حمایت
وزارت نفت است ،توضیحاتی را درمورد نحوه
انتخاب شرکت های بزرگ نفتی جهت توسعه
میادین تحت سرپرستی مناطق نفت خیز ارائه
کرد.
احمد محمدی در گفتوگو با ایســنا ،در مورد
الگوی قراردادهای نفتی که توسط مناطق نفت خیز
جنوب طراحی شده ،تصریح کرد :بعد از رونمایی از
قراردادهای جدید نفتی ،شــرکت ملی مناطق نفت
خیــز جنوب نیز الگوی قراردادی پیشــنهادی را به
شــرکت ملی نفت ایران ارایه داد تا در کنار ســایر
الگوهای قراردادی و از جمله قراردادهای جدید نفتی
و در صورت موافقت شــرکت ملی نفت ایران بتواند
برای میادین تحت سرپرســتی خود اقدام به جذب
ســرمایه کند ،این الگو پس از چندین جلسه بحث
و بررســی  ۱۴مهر  ۱۳۹۵به تصویب هیات مدیره
شــرکت ملی نفت ایران رسید و به مناطق نفت خیز
ابالغ شد.
وی با تاکید بر ایــن که مدل قراردادی مناطق
نفت خیز جنوب طی هشت ماه گذشته به طور جدی
در حال پیگیری است ،بیان کرد :خوشبختانه همواره
مسئوالن ارشد شرکت ملی نفت ایران مخصوصا وزیر
نفــت از الگوی قراردادی مناطــق نفت خیز جنوب
حمایت کــرده تا در کنار قراردادهای جدید نفتی،
بتوانیم اقدام به جذب ســرمای ه در میادین منتخب
کنیم.
مسئول کارگروه توســعه میادین نفتی مناطق
نفت خیز جنوب در پاســخ به این سوال که مناطق
نفت خیز جنوب برای توســعه میادین خود مناقصه
برگزار میکند یا خیر ،گفت :روشی که مناطق نفت
خیز جنوب بــرای میادین،مخازن منتخب در نظر
گرفته اســت به این صورت اســت که پس از اینکه
طرح توســعه میادین،مخازن از ســوی شرکتهای
مختلف ارائه شــد ،بر اساس این طرح و همچنین بر
ح توسعه در مناطق برای هر میدان،مخزن
اساس طر 
 ،در نهایت یک طرح واحد بــرای هر میدان،مخزن
تهیه شده و شــرکتهای متقاضی ســرمایه گذاری
میدان،مخــزن مــدل اقتصادی نهایی را بر اســاس
طــرح واحد به مناطق تحویل داده و بر اســاس آن
نحوه انتخاب شــرکتها از طریــق مناقصه یا انتخاب
که توســط شــرکت ملی نفت به ما ابالغ می شود،
مشخص خواهد شد.
محمدی بــا تاکید بر این که طرح واحد مبنای
ارزیابی شــرکتها قرار خواهــد گرفت ،توضیح داد:
ممکن اســت در فاز دوم برخی از شــرکتها با این
طرح واحد موافق نباشــند ،که خود بخود از مســیر
مناقصه یا انتخاب کنار گذاشته می شوند.

مزایده
به موجب رأی شماره940-746ش��عبه ششم اجرای احکام وکالس��ه پرونده960087اجرای احکام
مدنی دادگس��تری شهرس��تان بهارس��تان محکوم علی��ه آقای بهروزاقدم محکوم اس��ت ب��ه پرداخت وجه
برابراجرایی��ه درح��ق محکوم له آق��ای غالم حیرپوراوجقازومبلغ یک بیس��تم بابت نیم عش��ردولتی درحق
صن��دوق دول��ت که اموال محکوم علیه حس��ب درخواس��ت محکوم له توقیف وتوس��ط کارش��ناس منتخب
دادگاه ارزیاب��ی گردیده اس��ت ک��ه قرارمزایده ام��وال توقیفی ذیل به تاریخ96/4/27روزس��ه ش��نبه
س��اعت9الی9:30درمحل مزایده به نش��انی نسیم شهرمیدان هفت تیردادگس��تری شهرستان بهارستان
دفتراج��رای اح��کام مدن��ی برگزارم��ی گرددعلیهذاافرادی ک��ه مایل به ش��رکت درمزایده می باش��ندمی
تواننددرتاری��خ ف��وق الذکرمراجعه وفردبااف��رادی که باالترین قیم��ت راپیش��نهاددهندبه عنوان برنده
مزایده شناخته خواهندشد:مش��خصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:موردمزایده عبارت است
ازیک ملک س��ه طبقه که طبقه همکف دارای س��ه باب مغازه وطبقات اول ودوم مس��کونی واقع درنس��یم
ش��هرخیرآبادخ بهش��تی نبش کوچه باهنریکم پالک 4مس��احت ملک به میزان نودمترمرب��ع بوده وبه مبلغ
چهارصدمیلی��ون توم��ان برآوردگردیده اس��ت.ماده129قانون اج��رای احکام مدنی:ده درصدپیش��نهادی
نقداازبرنده مزایده أخذونامبرده مکلف اس��ت ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن موردمعامله رابه
صن��دوق دولت تودیع نمایددرغیراینصورت ده درصدوصول ش��ده به نفع صن��دوق دولت ضبط ومزایده
تجدیدخواهدش��دمتقاضیان میتوانندپن��ج روزقب��ل ازموعدمزایده ب��ه این اجراءمراجع��ه نمایندتاترتیب
بازدیدآنان ازمحل مزایده داده شود.م/الف699
قلی پور-دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان
آگهی ابالغ وقت جلسه شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان بهارستان
ش��ماره پرونده -9609982986900174بدینوس��یله به آقایسیدمحمدحس��ینی مجهول االمکان
حس��ب اعالم شاکی موسی حسن زاده وشکایت ایش��ان مبنی برخیانت درامانت وفق ماده174قانون آیین
دادرس��ی کیفری دراین روزنامه کثیراالنتشاردرج نموده لذاالزم است جهت رسیدگی درجلسه یکماه پس
ازازتاریخ نش��رآگهی حاضروازخوددفاع نمائیدواالوفق مقررات غیابارس��یدگی واعالم نظرخواهندنمود.م/
الف729
منشی شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان بهارستان
آگهی مزایده
به موجب دادنامه به شماره  9309971972100546مورخه  1393/06/09صادره از شعبه اول
حقوقی دادگاه نوش��هر که به کالسه  951281اجرائی ثبت گردیده محکوم علیهم رضوان بالی الشک امیر
رضا کردوروژان کرد محکومند به پرداخت  124قطعه س��که تمام بهار آزادی و مبلغ  1900000ریال در
حق محکوم لها فریده مبارکی با وکالت شعبان آلپو پرداخت مبلغ  200000ریال به عنوان نیم عشر دولتی
نظ��ر ب��ه اینکه محکوم علیه تا کنون نس��بت به پرداخت دی��ون خود اقدامی ننموده حس��ب تقاضای وکیل
محکوم له ملک محکوم علیه در قبال مبالغ فوق الذکر توقیف که کارش��ناس منتخب دادگس��تری نوش��هر
ارزش ملک توقیفی را به ش��رح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی نموده اس��ت :مورد مزایده یک قطعه زمین
به مس��احت  2400مترمربع واقع در کمربندی ونوش روس��تای پاش��اکال خیابان ش��الیزار پالک  231بوده
که در داخل زمین یک باب س��اختمان در دو طبقه با قدمت س��اخت حدود  10س��ال قرار داش��ته که فاقد
پارکینگ می باش��د هر دو طبقه دارای یک خواب تمام س��رویس آش��پزخانه اپن و ک��ف هر دو طبقه فاقد
س��رامیک می باش��د و یک اتاق زیر ش��یروانی به مس��احت 18متر مربع وجود دارد ،ضمنا ملک فاقد سند
می باش��د با وجود ش��رایط فوق الذکر لرزش ملک به مبلغ  2400000000ریال برآورد گردید که در روز
یکش��نبه مورخه  1396/04/18س��اعت  11صبح بوسیله اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر از طریق
مزایده به فروش خواهد رس��ید طالبین می توانند در موعد مقرر در این اجرا حاضر و درمزایده ش��رکت
نمایند .مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را خریدار باشند واگذار خواهد
شد و ده درصد بها مزایده نقدا و باقیمانده آن حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد .ضمنا طالبین می
توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده
ش��ود همچی��ن کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باش��د .ضمن��ا چنانچه روز مزایده به هر
دلیل تعطیل رسمی اعالم گردد روز بعد از تعطیل روز مزایده خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر -شهرام متاجی
آگهی انجام مزایده
به موجب نیابت به ش��ماره  1395003000089436مورخه  1395/11/02صادره از ش��عبه اول
اجرای احکام دادگستری مینودشت که به کالسه  951259اجرائی ارجاعی ثبت گردیده محکوم علیه نوید
تاالنه فرزند ابراهیم محکوم اس��ت به پرداخت  19قطعه س��که تمام بهار آزادی( بخش��ی از مهریه) بابت
اصل خواسته و مبلغ  3300000بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها ملیحه تاالنه نظر به اینکه محکوم
علیه تا کنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم لها خودروی پراید محکوم
علیه در قبال مبالغ فوق الذکر توقیف که کارش��ناس منتخب دادگس��تری نوشهر ارزش مورد مزایده را به
ش��رح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی نموده اس��ت :مورد مزایده یک دس��تگاه خودرو سواری پراید 132
مدل  1388به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 37ط 839ایران  69که دارای اطاق و بدنه تقریبا سالم
می باش��د سپر عقب شکس��ته ،الستیک ها فرسوده ،تودوزی و صندلی ها فرس��وده ،شیشه ها و چراغ ها
سالم ،فاقد پخش و ضبط و باند ،آمپلی فایر ،آچار ،کامپیوتر ،موتور ،گیربکس و دیفرانسیل تقریبا سالم ،با
نوجه به موارد فوق الذکر و فابریک بودن ارکان اصلی خودرو(اطاق،شاس��ی موتور) ارزش خودرو به مبلغ
70000000ریال برآورد می گردد که در روز یکش��نبه مورخه  1396/04/11س��اعت  11صبح بوسیله
اج��رای احکام مدنی دادگس��تری نوش��هر از طریق مزایده به فروش خواهد رس��ید طالبی��ن می توانند در
موعد مقرر در آدرس نوشهر -میدان دهخدا -پارکینگ عمومی مهرگان حاضر و در مزایده شرکت نمایند.
مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را خریدار باشند واگذار خواهد شد و
ده درصد بها مزایده نقدا و باقیمانده آن حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد .ضمنا طالبین می توانند
ظرف پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده ش��ود
همچی��ن کلیه هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باش��د .ضمنا چنانچ��ه روز مزایده به هر دلیل
تعطیل رسمی اعالم گردد روز بعد از تعطیل روز مزایده خواهد بود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر -شهرام متاجی

