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آگهي ميپذيرد

با حضور مجید ناصری نژاد ،نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی؛

همایش «نقش وکال در فرآیند قانون گذاری»در اهواز برگزار شد

همای��ش "نقش وکال در فراین��د قانون گذاری" ب��ا حضور مجید
ناصری نژاد ،نماینده مردم ش��ادگان در مجلس شورای اسالمی
و عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی و
جمعی از مس��ئولین و مدعوین ،در محل آمفی تاتر مجتمع کانون
وکالی اهواز ،برگزار شد.
این همایش نخس��ت با قرائت آیاتی چند از کالم اهلل مجید آغاز شد
و در ادامه نوال نزاری رئیس کانون وکالی دادگس��تری اس��تان
خوزستان با اش��اره به نقش وکیل در فرآیند قانونگذاری ،اظهار
داش��ت :عالقهمند به همکاری با معاونین اجرایی خوزستان برای
حل مشکالت استان هستیم.
رئیس کانون وکالی دادگستری استان خوزستان ،ضمن قدردانی
از حضور ناصری نژاد ،نماینده مردم شادگان در مجلس شورای
اس�لامی عنوان ک��رد :ما از مجلس و علی الخصوص کمیس��یون
حقوق��ی قضایی مجلس می خواهیم ب��رای تنظیم لوایح مربوط به
وکال��ت ،از خود وکال اس��تفاده کنند ،چرا که هی��چ کس به اندازه
خود وکال ،تخصص و کارشناس��ی الزم در تنظیم لوایح مربوطه
را ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه ثمره ای��ن تعامل ارائه پیش��نهادات و لوایحی

از سوی حجت االس�لام ناصرینژاد ،عضو کمیسیون حقوقی و
قضای مجلس به مجلس اس��ت ،ادام��ه داد :نمایندگان مجلس در
زمین��ه لوایح مربوط به وکالت همکاری داش��ته باش��ند و حجت
االسالم ناصرینژاد نیز این مسائل را در مجلس بیان کنند.
رئیس هیأت مدیره کانون وکالی اس��تان خوزس��تان عنوان کرد:
از طریق نمایندگان رایزنی و تعاملی با مجلس ش��ورای اس�لامی
به عنوان س��مبل تعامل ایجاد شود تا در تنظیم لوایح به نفع وکال
موفق عمل کنیم چراکه وکال با مشکالت بسیاری مواجه هستند.
در ادام��ه این همای��ش ،مجید ناصری نژاد ،اذع��ان کرد :در حال
حاضر با بحران های عدیده ای در کش��ور مواجه هستیم که یک
مجموع��ه خاص توان حل آن ها را ندارد ،نیاز به یک قیام عمومی
در سطح نخبگان و فرهیختگان و مخصوصا حقوقدانان برجسته
داریم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی افزود:
تنها مرکزی که می تواند مش��کالت کش��ور را درست و اصولی
و مستمر حل بکند ،مجلس اس��ت ولی متاسفانه مجمع نمایندگان
خوزس��تان با  ۱۸عضو ،بص��ورت متح��د و کالن عمل نکرده و
بصورت فردی اقدام می کنند .برای حل مش��کالت استان نیاز به

اتحاد این مجمع و تصمیم گیری های کالن داریم.
ناص��ری ن��ژاد در ادامه بیان ک��رد :یکی از کمیس��یون های مهم
مجلس ،کمیس��یون انرژی اس��ت که من در آن عضو بودم ،اما به
دلیل نیاز کش��ور به قانون صحیح و قابل اجرا ،آن را ترک کردم
و به کمیس��یون حقوق��ی و قضایی آمدم .اکن��ون در بحث قانون
و تع��ارض آن ه��ا و قوانین متعدد و قابل فهم دچار س��ردرگمی
هستیم .در این حوزه ،درست عمل نکردیم .بعضی قوانین به شدت
تصویب می شوند ولی متاسفانه در ادامه اصالح و یا حتی ممکن
است عوض بشوند.
وی افزود :برای گرفتن حق آب اس��ــتان خوزســتان میتوان از
طری��ق راههای قانونی اقدام کرد و به نتایج مفیدی دس��ــت پیدا
کرد.مدعی العموم نیز میتواند با اعالم جرم ورود کند و یکی از
مشــکالت اساســی خوزستان حل شود.
ناصری نــژاد در خصــوص تصویب طــرح الیحه کودک آزاری
در مجلس که خالف نظر عده ای از نمایندگان در ش��رایط کنونی
کشور بوده است اظهــار داش��ت  :هر چند کشــور در شــرایط
بح��ران و تحریــم قــرار دارد ،بــا پیگیری کمیس��ــیون حقوقی
قضایی مجلس ش��ورای اس�لامی ،به این مهم دس��ت پیدا کردیم

،ایرادات��ی نیز به ماده 11و 12این طرح وارد بود که اصالح کردیم
وی در خصوص صنعت نیش��کر و اینکه گفته میشود این صنعت
آب زی��ادی مصرف میکند و به صرفه نیس��ت بیان کرد با تعطیل
ش��دن این صنعت ،مزارع زیادی خشک شد و  20هزار نفر که به
طور مس��تقیم از این صنعت منتفع می ش��وند بیکار خواهند شد .
حقوقدانان و وکال بایــد با ابــزار قانون چاره اندیشی کنند.
نماین��ده مردم ش��ادگان در مجل��س اظهار ک��رد :در بحث قانون
گذاری نیاز به تحمل و تدبر و نظرات کارشناسانه داریم ،خیلی از
لوایح خام و با مش��کالت ابتدایی مطرح می ش��وند .کانون وکالی
اس��تان خوزس��تان ،جایگاه بسیار خوبی در س��طح کشور دارد،
همه کمک کنیم که قوانین به درس��تی وضع شوند .طرح پذیرش و
آموزش وکالت ،در کمیس��یون حقوقی قضایی برای تحقیق و کار
کارشناسی فرستاده شده است و مرکز پژوهش های مجلس روی
آن کار می کند .ش��ما نیز کار گروهی تشکیل دهید و مشکالتی که
به این پیش نویس وارد هست را ارائه دهید و به ما اعالم کنید .با
انتقاد کردن در محافل خصوصی ،مشکالت حل نخواهند شد.
در پای��ان نیز از زحمات و تالش ه��ای مجید ناصری نژاد ،تقدیر
شد.

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری در نظر دارد
تعداد  17فقره از امالک مازاد خود را به با کاربری مسکونی صورت نقدی و با
کاربری دامداری و کشاورزی به صورت نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی
با شرایط ذیل واگذار نماید :
محل  ،زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده :
از ساعت  7صبح الی 13:30
 7روز از تاریخ انتشار آگهی دوم (  1397/5/18الی مورخ ) 1397/5/25
محل  ،زمان و مهلت تحویل پیشنهاد :ظرف مهلت ده روز از تاریخ 1397/5/27
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پالک ثبتی

1

بروجن – مزرعه حلوایی فرادنبه

الی  1397/6/5در محل مدیریت اس��تان چهارمحال و بختیاری واقع در خیابان
ورزش  ،واحد حراست استان.
تاریخ و برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای :ساعت  10صبح مورخه 1397/6/6
در محل مدیریت استان می باشد.
نوع و مبلغ س��پرده شرکت در مزایده  :مبلغ سپرده ش��رکت در مزایده معادل
5درصد چک بانکی قیمت پایه مندرج در آگهی می باشد .
سایر شرایط :
بازدید از امالک قبل از ش��رکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان ضروری
عرصه

مساحت

اعیان

قیمت پایه
ریال

می باشد.
حضور پیشنهاد دهندگان در روز بازگشایی پاکتها بالمانع می باشد.
کلیه امالک با وضعیت موجود به فروش می رسد .
بانک در رد پیشنهاد مختار می باشد.
نوبت دوم آگهی در روزنامه روز چهار شنبه مورخ  1397/5/17منتشر خواهد
شد.
پیش��نهاد اقس��اط به صورت قرارداد اجاره به ش��رط تملیک و با سود متعلقه
خواهد بود.

وضعیت ملک
تصرف غیر
تصرف بانک

توضیحات

2

فارسان -روستای چلیچه -خیابان اصلی -بن بست علی
خان

دامداری-
کشاورزی

506/3

 1633/4متر

1014/6

1.347.250.000

*

شش دانگ فروش با وضعیت موجود

مسکونی

387/4

 305/60متر

146

529.950.000

*

شش دانگ فروش با وضعیت موجود

3

بروجن -فرادنبه

کشاورزی

اصلی 508

 41007متر

-

1.641.550.000

*

4

بروجن -فرادنبه

کشاورزی

508

 41007متر

-

1.641.550.000

*

کشاورزی

597

38819

-

1.388.190.000

*

یک حبه مشاع از  72حبه شش دانگ .فروش با وضعیت موجود

کشاورزی
دامداری

27/3

 16700متر

800

1.745.640.000

*

495/13

72052

-

2.161.537.500

*

ساختمان گاوداری و زمین متصله به شماره  3فرعی در مزرعه سینی
فروش با وضعیت موجود

 245/94متر

233

1.151.688.403

*

 41/5حق مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 544/1600
فروش با وضعیت موجود

313

1.927.694.444

*

1.069.000.000

*

307.599.151

*

بروجن -روستای بیژگرد

5
6

آلونی – روستای سینی

7

بروجن-مزرعه عباس آباد موسوم به اسدآباد سفیددشت

کشاورزی

8

بروجن – بلوار بهشت پالک 125

مسکونی

544/1600

9

بروجن خیابان دفتری شرقی – کوچه شهید فیاضی

مسکونی

534/294

 226/95متر

10

لردگان – مجنمع گاوداری واقع در گهمال

دامداری

66/11

1550متر

-

11

لردگان -بخش فالرد – اراضی تل ارمنی

کشاورزی

118/2

6385

-

ردیف
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عرصه

مساحت

اعیان

قیمت پایه

تمامیت یک سوم از چهارنیم سهم از سیزده و یک چهارم سهم سه حبه مشاع از نود سهم بیست ،هفت هشتاد و
ششم حبه مشاع از  96سهم  .فروش با وضعیت موجود
تمامیت یک سوم از چهارنیم سهم از سیزده و یک چهارم سهم سه حبه مشاع از نود سهم بیست ،هفت هشتاد و
ششم حبه مشاع از  96سهم فروش با وضعیت موجود

تمامیت  72052متر از  288205مترمربع به میزان  1/5دانگ

 40حبه مشاع از  72حبه شش دانگ پالک ثبتی 534/294
فروش با وضعیت موجود

 49حبه مشاع از  72حبه شش دانگ
فروش با وضعیت موجود
تمامیت  22حبه و یکصد و سه و یکصد بیستم حبه مشاع از  72حبه شش دانگ
فروش با وضعیت موجود

وضعیت ملک

تصرف بانک

تصرف غیر

شش دانگ دامداری پالک ثبتی1262/3
فروش با وضعیت موجود
شش دانگ پالک  127از  3اصلی واقع در سردشت روستای برآفتاب با وضعیت موجود

12

بروجن اراضی عباس آباد نقنه

دامداری

1263/3

4073/36

671/5

2.443.000.000

13

لردگان -سردشت -روستای برآفتاب

مسکونی

127

1565

532

1.784.900.000

*

14

شهرکرد-بلوار فارابی جنوبی کوچه  17پالک 36

مسکونی

9/358

299

239

5.177.340.000

*

شش دانگ پالک  9/398با وضعیت موجود

15

بروجن-منطقه چغاخور  ،روستای خزرآباد

کشاورزی

91

12000

-

960.000.000

*

سهم از  96سهم مزرعه آلوقره

16

فارسان-روستای عیسی آباد

 1441فرعی از
 434اصلی

589

150

1.060.000.000

*

تمامیت پالک ثبتی  1441فرعی از  434اصلی

17

شهرکرد-اراضی روستای هرچگان

1500

-

184.074.000

*

اراضی هرچگان  31مشاع از  168سهم پالک ثبتی 145

40-5/14

مسکونی
کشاورزی

1

3

مشاع از  168سهم
پالک ثبتی 145

*

توضیحات

تمامیت

5

8

