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شرکت در قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز بدون حضور در شعب بانک انصار

بانک  انصار امکان ویژه ای را در س��ایت خود ایجاد 
کرده است تا با استفاده از آن بتوان افتتاح حساب کرد.

با توجه به اس��تقبال فوق العاده برای افتتاح حساب 
و افزایش موجودی به منظور ش��رکت در نهمین مرحله 
قرعه کشی سپرده های قرض الحسنه پس انداز، بانک انصار 
به منظور تسهیل در این امر، امکان ویژه ای را در سایت 
ب��ه نش��انی ansarbank.com ایجاد کرده اس��ت تا 

متقاضیان بتوانند نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

 تقدیر بانک  پاسارگاد
از نفرات برتر آزمون سراسری 
بانک  پاسارگاد برای یازدهمین سال متوالی، از نفرات برتر 

آزمون سراسری سال 1397 تقدیر به عمل خواهد آورد.
خس��رو رفیعی مدی��ر روابط  عموم��ی این بانک، 
گفت: بانک  پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود، بر خود الزم می داند با حمایت و تقدیر 
از نخبگان، به عنوان س��رمایه های ارزش��مند کش��ور، 
زمینه را برای کاهش دغدغه های این عزیزان و ارتقای 

سطح علمی و تجربی ایشان، آماده کند.

 کانون جوانه های بانک ملی ایران
در کنار کودکان زنجیره امید
بانک ملی ایران که با هدف آموزش آینده س��ازان 
کش��ور، کانون جوانه ه��ا را راه اندازی ک��رده به همراه 
سفیر خود در کنار کودکان زنجیره امید قرار گرفت تا 

لبخند را به این کودکان هدیه دهد.
 ای��ن بانک در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی و 
همچنین اقدامات خیرخواهانه خود برای حمایت از کودکان 
بیمار مناطق محروم کشور در کنار زنجیره امید قرار گرفت.

اخبار

نظام تعرفه ای جدید مصرف برق در انتظار تصویب دولت
سخنگوی ش��رکت توانیر با اشاره به نظام تعرفه ای جدید مصرف برق گفت: 

این طرح برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است.
محمود رضا حقی فام با اش��اره به تهیه ط��رح اصالح الگوی مصرف برق گفت: 
هدف نظام تعرفه ای جدید برای مشترکان پر مصرف به هیچ وجه افزایش منابع مالی 

صنعت برق نبوده بلکه اصالح الگوی مصرف پرمصرفان در جامعه اس��ت. وی افزود: 
بطور مسلم با این تعرفه جدید مشترکان کم مصرف نیز تشویق خواهند شد.

س��خنگوی ش��رکت توانیر در ادامه تصریح کرد: هدف از طراحی این نظام تش��ویق 
مش��ترکان پر مصرف به سمت مشترکان خوش مصرف و حرکت در دایره الگوی مصرف 
ب��وده اس��ت. وی افزود: برای تحقق پذی��ری این مهم میزان مصرف به س��ه پله از قبیل 
»مش��ترکان زیر الگ��وی مصرف«، »تا دو براب��ر الگو مصرف« و »بی��ش از دو برابر الگو 

مصرف« طبقه بندی شده است.  تسنیم

دکل
پیش بینی تولید 14 میلیون تن گندم در سال زراعی جدید

مجری طرح گندم گفت: امسال 90 الین و رقم جدید گندم مقاوم به کم آبی 
بین کش��اورزان توزیع ش��ده و پیش بینی می کنیم 14 میلیون تن گندم در سال 

زارعی 98-97 تولید شود.
اسماعیل اسفندیاری پور در مورد برنامه های این وزارتخانه در راستای تولید 

گن��دم اظهار داش��ت: ضریب خوداتکای��ی گندم در برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی 
افزایش مدنظر اس��ت و پیش بینی کرده ایم س��ال زراعی 98-97 چهارده میلیون تن 

گندم تولید کنیم. وی افزود: 476 هزار تن بذر گواهی شده گندم برای سال زراعی پیش 
رو در 90 الین و رقم جدید با کیفیت باال آماده و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد تا با اس��تفاده از تکنولوژی های روز و بهبود س��طح کشت 
بتوانیم به ازای هر مترمکعب آب 3 کیلوگرم گندم تولید کنیم، چراکه از سه سال اخیر 

نیاز گندم را با همین روش ها به افزایش بهره وری در داخل تامین کردیم.  فارس

راه سبز
نیازی به واردات گندم نداریم

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با تاکی��د بر حفظ تولید گندم و خودکفایی در 
این بخش در س��ال زراعی پیش رو، از افزایش تولید گندم، جو، دانه های روغنی 

و شکر خبر داد.
عباس کش��اورز با بیان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی هر ساله برنامه کشت 

منطق��ه ای تنظیم و ابالغ می کند، گفت: به طور کالن در بخش س��بزی و صیفی 
تالش بر این است که بازار به نفع تولیدکنندگان تنظیم و تولید محصوالت در مناطق 

سازماندهی شود و کشاورزان منسجم شوند که برنامه کشت را رعایت کنند.
وی درباره اقداماتی که در جنوب کشور انجام شده است، اظهار کرد: در مناطق جنوبی 
استانداری ها ورود کردند و تالش می کنند تولید محصوالتی مثل پیاز، گوجه فرنگی، هندوانه، 
بادمجان و سایر سبزیجات در حد نیاز بازار تولید شود؛ به طوریکه که نه مازاد تولید و ارزان 

شدن محصوالت برای کشاورز اتفاق بیفتد و نه کمبودی در بازار ایجاد شود.  ایرنا

تجارت 

كــش گروه معیشت   این روزها اخبار مربوط به گرانی خـط 
کاال و احتکار در صدر تمام خبرهایی وجود دارد که 
منتشر می شود. از سوی دیگر هر روز شاهد صف های 
عریض و طویلی هس��تیم که در فروشگاه ها تشکیل 
شده و مردمی که دستشان به دهانشان می رسد در 
حال خرید کاالهایی هستند که بتوانند نیاز چند ماه 
خود را پوشش دهند و بر این باور هستند که با این 
اقدام می توانند تا حدودی از گزند رشد قیمت دالر و 

نوسانات منفی آن در امان باشند.
ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که برخی متولیان 
همواره در تالش هستند تا اینگونه عنوان کنند که 
هیچگونه کمبودی برای تامین کاالهای اساس��ی و 
ضروری وجود ندارد و تمام بازار تحت کنترل است. 
از ط��رف دیگر قیمت ها از س��ال و ماه به روز 
رس��یده اند و قیمت کاالیی که ام��روز می خرید با 
کاالی��ی که فردا فروخته می ش��ود متفاوت اس��ت 
چراک��ه فروش��ندگان کاال هم معتقدن��د اگر دالر 
نوسان می کند برای آنکه از غافله عقب نمانند باید 

سرعت خود را با قیمت دالر تنظیم کنند.
رشد قیمت های به حدی سرس��ام آور و ناباورانه 
شده که نه تنها کارشناسان اقتصادی که حتی مراجع 
تقلید نیز نس��بت به آن هش��دار می دهند اما اینکه 
متولیان هنوز هیچ نوع موضعی نسبت به این مساله 
ندارند و یا اینکه مدعی هس��تند ک��ه بازار در آرامش 
کامل به سر می برد و رشد قیمتی آنچنانی وجود ندارد 
س��وال بزرگی ش��ده که در کنار مردم، کارشناسان، 
منتقدان و صاحبنظران اقتصادی همچنان مش��تاق 

شنیدن پاسخ متولیان مربوطه هستند. 

مردم نگرانند
نکت��ه جالب و قابل توج��ه در میان تمام این 
اتفاق��ات آن اس��ت که ت��ا این لحظ��ه هیچ یک از 
متولیان نس��بت به وضعیت بازار و تامین کاالهای 
م��ورد نیاز به ش��کل منطقی و قابل قبول س��خن 

نگفته اند و تنها به این موضوع بس��نده کرده اند که 
مردم نگران نباشند. 

برخالف آنچه متولیان می گویند اما این روزها 
م��ردم نگرانن��د و دغدغه اصلی و ش��اید مهم آنها 
چیزی نیس��ت جز تامین معیشت. معیشتی که تا 
قبل از این به واسطه تورم های پی درپی و کم شدن 
قدرت خرید مردم و افت ارزش ملی دچار مش��کل 
ش��ده بود و با اوضاع و اح��وال این روزهای دالر به 

وضعیتی رسیده که آینده آن قابل تصور نیست.
 کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی 
وضعی��ت حال حاضر اقتصاد که یک روز پوش��ک 
نایاب می شود و یک روز روغن و شکر و آن طور که 
پیش بینی می ش��ود این روند در مورد سایر کاالها 
نیز ادامه خواهد داش��ت به این نکته اش��اره دارند 

که ای��ن اتفاق یکی از نتایج رک��ود در عرصه های 
تولیدی و افت قدرت خرید مردم به دنبال افزایش 

تورم و تنزل ارزش پول ملی است.
این گ��روه معتقدند برنامه هایی که از س��وی 
دولت برای بهبود صنعت تدوین ش��د اما هیچ گاه 
به مرحله اجرا نرس��ید از دیگر مواردی اس��ت که 
منجر به آن ش��ده تا با امروز بخش های تولیدی و 

خدماتی در معرض ورشکستگی قرار گیرند. 

تبعات پرحاشیه
به اعتقاد این کارشناس��ان تداوم این روند در 
کن��ار افت روز ب��ه روز قدرت خرید م��ردم تبعات 
ب��ه مراتب بدتری را درپی��ش دارد که از جمله آن 
می ت��وان به افزایش تعداد بی��کاران درپی تعطیلی 

کارخانج��ات از آن یاد کرد. ح��ال همه این موارد 
را در کن��ار کمبود کاال و نب��ود محصوالتی که جز 
کاالها و مایحتاج عمومی مردم هستند بگذارید که 
با کاهش ارزش پول ملی، تورم و افزایش قیمت ها و 
کاهش قدرت خرید مردم عجین شده است. بی شک 
با تداوم چنین روند حتی اگر مسئولین اینگونه که 
عنوان می کنند دالیل بروز چنین اتفقاتی را بدانند 
اما باز هم دست رو دست بگذارند معلوم نیست چه 

آینده ای در انتظار معیشت مردم خواهد بود.
کارشناس��ان با تاکید بر اینکه موارد یاد ش��ده 
باید از سوی دولت پاسخ داده شود می گویند؛ اینکه 
متولیان هر روز یک دلیل را برای مش��کالت پدید 
آم��ده عنوان می کنند و ی��ک روز به وجود دالالن 
اش��اره کرده و روز دیگر بر این طبل می کوبند که 
این اتفاقات نش��ات گرفته از شیطنت فالن شرکت 
ترک، عرب و.. اس��ت؛ بی شک تبعات و آسیب های 
ب��ه مراتب بدت��ری دارد؛ چراک��ه اگر م��ردم باور 
کنن��د که متولیان ه��م هنوز دلیلی ای��ن اتفاقات 
را نمی دانند و درصدد هس��تند ت��ا چاره ای به فکر 
مردم و معیشت آنها کنند شاید تا حدودی آرامش 
را به اذهان برگردان��د اما اینکه مردم می بینند که 
متولیان دالیل مشکالت را می دانند اما قدم از قدم 
برنداشته و همچنان روزه سکوت گرفته اند نه تنها 
ب��ر بی اعتمادی آنها افزوده می ش��ود بلکه این باور 
را ایجاد می کند که اگر متولیان و دس��ت اندرکاران 
می دانند که جوالن دالالن بازار را به این حال و روز 
انداخته اما کاری نمی کنند و یا سودجویانی هستند 
که نسبت به احتکار کاالهای مورد نیاز مردم اقدام 
کرده و متولی��ان اقدام عاجل��ی در جهت برخورد 

ج��دی و تنبیه آنان به عن��وان درس عبرتی برای 
سایرین قدمی بر نمی دارند؛ 3 دلیل بیشتر ندارند.

اول اینک��ه متولیان می دانن��د و ابزاری برای 
برخ��ورد و حل و فصل این مس��ایل ندارند که باز 
هم وجه نظارتی آنها زیرس��وال می روند و یا اینکه 
نمی دانند و اساس��ا نحوه مدیریت آنها زیرس��وال 
م��ی رود و یا اینکه می دانن��د و ابزار برخورد را هم 
در آس��تین دارند اما از آنجایی که برخی از دالالن 
وابس��تگی سببی و نس��بی با آنها دارند نمی توانند 
قدمی در راس��تای بهبود اوضاع و رفع مش��کالت 
م��ردم بردارند ک��ه البته دو دلی��ل اول به مراتب 
قابل تحمل تر از دلیل س��وم اس��ت حتی اگر نحوه 

مدیریت و نظارت آنها را زیرسوال ببرد. 

سیاست روز تعلل مسئوالن در حل مشکالت معیشتی مردم را بررسی می كند؛

عاقبتعقبماندنازوعدهها

مفقودى
كارت هوشــمند بــه شــماره 2435807 كاميــون كمپرســى مــدل 89 رنــگ نارنجــى روغنــى ش موتور 
335924101110822 شاســى 37435516611535 پــالك 44-796ع66 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد.  سارى

 MVM477FJAF039815 كارت ســبز ســوارى ام وى ام رنگ ســفيد روغنى مــدل 1395 ش موتــور
شاسى NATFBAKD9F009669 پالك 82-987ل23 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت مشــخصات و برگ سبز و سند كمپانى موتورســيكلت كوير تيپ 200CC مدل 1394 رنگ زرد ش 
موتور404640 شاسى 9402369پالك 89581ايران588 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

اينجانــب روح الــه كريمخانــى مالك خودرو پژو 206به شــماره شاســى  NAAP03ED7AJ085968  و 
شــماره موتور 14188050941 به علت فقدان ســند كمپانى( اســنادفروش) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد 
مذكور را نموده اســت. لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج درب 16 مراجعه نمايد. بديهى است 

پس از النقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.  گرمسار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى سيد حسين كهكى فرزند سيدمحمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شودكه آقاى سيدعلى 
علوى كاظمى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه  به طرفيت شما به شعبه 3 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالسه 3/94/417  ثبت و براى مورخ 97/7/30 ساعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به استناد 
ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از رســيدگى به 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 3 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى چهارراه دادگسترى 
مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در 

شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
(دبير  شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار( م الف97/100/181

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم فرحناز شــكيبايى فرزند محمود باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ 
پالك 5211 فرعى از 162- اصلى واقع در بخش 3 شهرســتان ســبزوار كه متعلق به وى مى باشد بعلت نقل مكان 
مفقودشده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد ششدانگ مالكيت فوق الذكر ذيل دفتر امالك الكترونيكى بشماره 
139620306011004015 بنام وى ثبت و ســند تك برگى بشماره د 94- 557474 صادر وتسليم شده است 
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئينامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر 
مى گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى 
ظرف ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوســت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
به اين اداره تســليم نمايد. بديهى اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد 

شد.(م الف 97/100/113)
تاريخ انتشار: 1397/06/18

اميد خيرخواه -رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم طوبى خســروجردى داراى شناســنامه شماره 1632 به شرح دادخواست به كالسه 526 از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفيه خسروجردى به شناسنامه 
1159 در تاريخ 1390/11/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1-طوبى خسروجردى فرزند على ش ش1633  متولد 1330/1/1 فرزند مرحومه2-حسن خسروجردى 
فرزند على ش ش 2357متولد 1350/6/20 فرزند مرحومه3-ملك خسروجردى فرزند على ش ش 1693 متولد 
1333/1/1 فرزند مرحومه4-محمدرضا خسروجردى فرزند على ش ش 12 متولد 1329/4/4 فرزند مرحومه5-

عذرا خسروجردى فرزند على ش ش 1959 متولد 1339/8/10 فرزند مرحومه6-غالمحسين خسروجردى فرزند 
علــى ش ش 1958 متولــد 1338/3/2 فرزنــد مرحومه-ورثه ديگــرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد.(م الف 97/100/183)
رئيس شعبه 8شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

اجرائيه
محكوم له: نام:حميد ، نام خانوادگى: معيدى فر، نام پدر: نوروز، نشــانى: استان خراسان رضوى – شهرستان 
سبزوار-شهر سبزوار-چهارراه امام زاده- ابزار فروشى معيدى فر- محكوم عليه: نام:مهدى،نام خانوادگى:رحيمى، 
نام پدر: محمد، نشــانى: خراسان رضوى-سبزوار-توحيدشــهر-بلوك3-خ بهار6/5- پ 20- نماينده يا قائم مقام 
قانونى محكوم له: محسن پور طوسى محمدرضا خ كريمخان زند اول خ ويال روبروى كليساى ارامنه- ساختمان 192 
طبقه دوم . نوع رابطه : وكيل ، محكوم له: حميد معيدى فر -محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709975255200137 محكوم عليه محكوم است به (مهدى رحيمى) را ملزم و 
محكوم به تنظيم سند رسمى نسبت به يك دانگ مشاع از 6 دانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 378 فرعى از 159 
فرعى از 7 – اصلى واقع در كالته آقازاده بخش 3 ســبزوار به نام خواهان و پرداخت هزينه دادرســى و حق الوكاله 

وكيل به ماخذ و اساس محكوم به، در حق محكوم له و پرداخت حق االجرا وفق مقررات . (م الف 97/100/192)
محمد برغمدى-مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان پريســا قيامى مير حسينى و مهدى ژيان لشگرنيا دادخواستى به طرفيت خواندگان 1- على فرهمند 
2- مجتبى مستقيمان 3- زهرا اخالقى به خواسته اثبات وقوع بيع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609987578500172 شــعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/08/12 ســاعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م.الف 22505
تاريخ انتشار: 1397/06/18

منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
وقت حضور ظرف يك هفته از انتشار آگهى

خواهان: خانم الهه پور جواد بطرفيت خواندگان 1- نازيال پروانه كهنه شهرى 2- زهرا جاليرى كالتى 3- خاطره 
رضانيا خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 35 ارجاع گرديده و بعلت 
مجهول المكان بودن خواندگان به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى 
مدنى مراتب ابالغ نظريه كارشناسى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خواندگان از تاريخ نشر 
آخرين آگهى ظرف يك هفته بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم و نظريه 
كارشناسى را دريافت نمايند و در مهلت مقرر در صورت داشتن اعتراض به نظريه كارشناسى مراتب اعتراض خود 

را كتبا و مستدال اعالم نمايند.م.الف 22506
تاريخ انتشار:1397/06/18

منشى دادگاه حقوقى شعبه 35 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ 
بدينوسيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى يداهللا شمشيرى فعال مجهول المكان ابالغ ميشود در مورد دادخواست 
عليرضا شرفى به خواسته مطالبه طلب به موجب حكم شماره 9509987578400012 كالسه 34/920133 حكم 
پرداخت مبلغ ريال 60/000/000 ريال بابت اصل خواسته و به پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله طبق تعرفه 
و نيز در حق خواهان صادر گرديده مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در 

روزنامه در مهلت قانون قابل واخواهى در اين دادگاه است. م.الف22508
تاريخ انتشار: 1397/06/18

مدير دفتر شعبه 34 دادگاه عمومى حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم حسن بمانى طوفال فرزند موسى خواهان آقاى 
على فيضى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى حســن بمانى طوفال به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609987578300699 شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 
خمينى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/23 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 22509
تاريخ انتشار: 1397/06/18

مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم مهدى اصالت فرزند محمد تقى خواهان مهرى 
هزارى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى اصالت فرزند محمد تقى به خواسته اعسار مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709987578300339 شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 
خمينى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/21 ساعت 11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 22510
تاريخ انتشار: 1397/06/18

مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم فاطمه داورپناه فرزند محمد حسين ، محمدرضا 
كرمى ثانى فرزند محمدعلى، جواد كرمى ثانى فرزند محمدرضا، به نشانى مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد چون 
وفق دادنامه 9609977458300699 مورخ 96/08/08 صادره از شعبه 53 در پرونده كالسه 960335 محكوم 
به بانك مهر اقتصاد پرداخت 1- مبلغ 21/910/000 ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1/455/000 ريال بابت 
هزينه هاى دادرســى 3- حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى كانون وكالى دادگســترى 4- خسارت تاخير تاديه از 
زمان سررســيد چك مورخ 96/1/15 تا اجراى حكم بر مبناى شــاخص نرخ تورم بانك مركزى با احتســاب در دايره 
اجراى حكم در حق خواهان 5- نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت بر عهده محكومين مى باشد. ده روز از انتشار 
اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غيراينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 22838
تاريخ انتشار: 1397/06/18

مسئول دفتر شعبه 53 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه 
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم على اكبر احمدى نژاد فرزند محمد حسين ، محمد 
برومند فرزند حسين، به نشانى مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه 9609977458300084 
مــورخ 96/02/06 صــادره از شــعبه 53 در پرونده كالســه 950995 محكــوم به بانك شــهر پرداخت 1- مبلغ 
128/075/000 ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/910/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و درج آگهى 3- 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى كانون وكالى دادگسترى 4- خسارت تاخير تاديه از باقيمانده تسهيالت اعطائى به 
مبلغ 128/075/000 ريال از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 95/11/30 لغايت اجراى حكم بر مبناى 30درصد 
قابل محاسبه در اجراى حكام در حق خواهان 5- نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت بر عهده محكومين مى باشد. 
ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غيراينصورت دايره اجراى 

احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م.الف 22839
تاريخ انتشار: 1397/06/18

مسئول دفتر شعبه 53 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان بانك ملت به طرفيت خوانده: اكرم نجفى قلعه نو فرزند نجف خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 
واقع در بلوار شهيد قره نى- نبش قره نى 31 ارجاع و به كالس بايگانى 970446 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
مورخ 97/7/18 ساعت 08:30 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م.الف22842      تاريخ انتشار: 1397/06/18
متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان تعاونى ثامن االئمه به طرفيت خوانده: مجيد رمضانى فرزند ميدانعلى خواســته مطالبه وجه تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 51 شــوراى حل اختالف مجتمع شماره دو 
شهرستان مشهد واقع در بلوار شهيد قره نى- نبش قره نى 31 ارجاع و به كالس بايگانى 970277 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن مورخ 97/7/18 ساعت 08:45صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف22843
تاريخ انتشار: 1397/06/18

متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان تعاونى بانك ملت به طرفيت خواندگان: 1-مليحه هوشــيار ابراهيمى فرزند قدير 2- داود نقى پور 
منصور فرزند يوسف خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهيد قره نى- نبش قره نى 31 ارجاع 
و به كالس بايگانى 970450 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 97/7/18 ساعت 09:00 صبح تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف22844
تاريخ انتشار: 1397/06/18

متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ دادنامه
بدينوســيله پيرو آگهى قبلى به خوانده احمد رضا بنيادى فرزند محمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود در 
مورد اعتبار اعتماد ايرانيان عليه شــما بخواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم شماره 9709977458200284 
بــه تاريخ 97/03/29 در پرونده كالســه 970039 شــعبه 51 حكــم به محكوميت خوانده بــه پرداخت 1- مبلغ 
180/000/000 ريال بابت اصل خواســته 2- مبلغ 3/186/000 ريال بابت هزينه هاى دادرســى و نشــر آگهى 
3- خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ 1392/1/31 تا اجراى حكم بر مبناى شاخص نرخ تورم بانك 

مركزى با احتساب در دايره اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد. م.الف22845
تاريخ انتشار: 1397/06/18

متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى حصروراثت
بــه شــرح دادخواســت شــماره  آقــاى قبــاد محمــد زاده فهرجــى  داراى شــماره  شناســنامه 270 
9709983468200356 مــورخ 1397/06/01 توضيــح داده  شــادروان آقــاى عباس محمــد زاده فهرجى 
فرزنــد كدخــدا على به شناســنامه 13  در تاريخ 1383/01/07 در شــهركرمان  فوت شــده و وراثت منحصر 
حيــن الفوت وى عبارتنــد از :  1-خانم فاطمه زرنارويى فرزند غالمرضــا  ش.ش 2016 ت.ت 1319/06/20 
همســرمتوفى 2-آقاى قباد محمد زاده فهرجى فرزند عباس ش.ش 270 ت.ت 1340/08/04 فرزند متوفى  
3-خانم خجســته محمد زاده فهرجى فرزند عبــاس ش.ش 340 ت.ت 1341/12/14 فرزند متوفى  4-آقاى 
حميــد محمــد زاده فرزند عبــاس ش.ش 150 ت.ت 1343/11/29 فرزند متوفى  5-آقــاى على محمد زاده 
فرزنــد عبــاس ش.ش 323 ت.ت 1345/4/15 فرزنــد متوفــى  6-خانــم جميله محمــد زاده فهرجى فرزند 
عبــاس ش.ش 3 ت.ت 1347/07/02 فرزند متوفى  7-خانــم خديجه محمد زاده فرزند عباس ش.ش 257 
ت.ت 1351/07/01 فرزنــد متوفــى  8-خانم ســارا محمــد زاده فهرجى فرزند عبــاس ش.ش 3772 ت.ت 
1363/11/26 فرزند متوفى   لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود چنانچه 
كسى اعتراض دارد يا  وصيت نامه اى از متوفى نزد اشخاصى باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهى به شوراى 
حل اختالف 22 تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شــد و هر وصيتنامه اى جز رســمى و سرى كه بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . م.الف: 1183
 دفتر شوراى حل اختالف شماره 22 شهرستان كرمان

آگهى حصروراثت
شــماره  دادخواســت  شــرح  بــه    3302 شناســنامه  شــماره  داراى  مقــدم   كالنتــرى  علــى  آقــاى 
9709983468200392 مورخ 1397/06/12 توضيح داده  شادروان آقاى محمد كالنترى مقدم فرزند مراد 
به شناســنامه 392  در تاريخ 1390/02/08 در كرمان فوت شده و وراثت منحصر حين الفوت وى عبارتند از 
:  1-آقاى على كالنترى مقدم فرزند محمد ش.ش 3302 ت.ت 1344/01/01 فرزند متوفى   2-آقاى حسين 
كالنترى مقدم فرزند محمد ش.ش 3300 ت.ت 1345/01/01 فرزند متوفى   3-آقاى حســن كالنترى مقدم 
فرزنــد محمــد ش.ش 3301 ت.ت 1345/01/01 فرزند متوفى   4-آقاى غالمحســين كالنترى مقدم فرزند 
محمد ش.ش 37 ت.ت 1343/01/01 فرزند متوفى  5-خانم زهرا كرمى ابدوغى فرزند غالمحســين ش.ش 
127 ت.ت 1309/04/06 همســر متوفى  لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشارمحلى  آگهى مى 
شــود چنانچه كســى اعتراض دارد يا  وصيت نامه اى از متوفى نزد اشــخاصى باشــد ظرف مدت يك ماه از نشر 
آگهى به شوراى حل اختالف 22 تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه اى جز رسمى و سرى 

كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . م.الف: 1242
 دفتر شوراى حل اختالف شماره 22 شهرستان كرمان

آگهى حصر وراثت
آقاى ابراهيم بهرام پور ف فرهاد به شرح درخواستى كه به شماره 2/97/326 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان فرهاد بهرام پور ف جهانگير ش ش 
2111 صادره تهران متولد 1331/9/29 در تاريخ 97/3/27 در شهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-ابراهيم ش ش 8379 متولد 1367   2-ادريس ش ش 41054 
متولد 1365   3-آذر  ش ش 713 متولد 1364   4-آيدا ش ش 2170118497 متولد 1369 همگى بهرام 
پور ف فرهاد-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك 
نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/20/6757
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف بهشهر-ابراهيمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان رضــا على پور دادخواســتى به طرفيت خوانده بابك رســتمى پور به خواســته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709981291400194 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى بابلســر ثبت 
و وقت رســيدگى 97/7/29 ســاعت 10 گرديد كه حســب دســتور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت دريكى از جرايد 
كثيرالانتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 

دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى دادگاه حقوقى شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصــوص پرونــده كالســه 970303 ارجايى له على اصغر بابلــى عليه مظفر عادل مشهدســرى كه مال 
غيرمنقول محكوم عليه واقع در بابلســر خيابان آســتانه انتهاى كوچه آســتانه 5 پالك 89 به شــماره پالك ثبتى 
5088 فرعى از يك اصلى بخش 12 كه نوع و ميزان مالكيت شــامل شــش دانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
282 مترمربع ، در عرصه ملك يك دســتگاه منزل مســكونى به صورت نيم پيلوت شامل دو اتاق خواب-هال و 
پذيرايى-آشــپزخانه با كابينت ام دى اف-مطبخ-سرويس بهداشتى وحمام مجزى با كف مفروش به سراميك-

ديوارها كاغذ ديوارى-سقف سفيدكارى شده با شيروانى از جنس ورق هاى موجدار آزبست سيمانى به مساحت 
تقريبى 190 مترمربع احداث گرديد.گرمايش ساخمان توسط بخارى گازى و شومينه و سرمايش آن توسط كولر 
اسپليت صورت مى پذيرد.ملك موردنظردر زمان بازديدمورد بهره بردارى مالك قرار داشته و داراى امتيازات 
آب و برق و گاز مى باشــد.مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفته و 
ارزش شش دانگ به مبلغ 3,400,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 97/7/7 روز شنبه 
از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى به فروش خواهد رســيد . كسانى 
كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناســى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده 
درصــد مبلــغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج 
روز قبــل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مراجعــه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد..هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
             مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه مهدى جوان اقبال به اتهام تصادف به شماره پرونده كالسه 960706 از طرف اين داديارى 
تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده اســت بدين وســيله 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يك ماه ازتاريخ انتشــار آگهى 
با وصف نتيجه عدم حضور جلب اســت در شــعبه دوم داديارى دادســراى مياندرود جهت پاســخ گويى به اتهام 
خويش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 

شد.م/االف
على اكبر ابراهيمى-داديار شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب مياندرود

آگهى ابالغ وقت دادرسى
بانك سينا با وكالت زهرا نيكخو دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت1-عباس يزدانى مرمتى ف 
عســكرى2-احمد يزدانيان ف محمد3-سيد مهرداد ابراهيمى مرمتى ف سيدرضا تقديم كه اين شعبه ارجاع و 
به كالســه 970170  شــوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل 
اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در تاريخ 97/7/16 ساعت 9 در شعبه 18 شوراى 
حل اختالف سارى حضور به هم رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 18  شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :4/96/543 محكــوم لــه: موسســه تعاونى اعتبار ثامــن االئمه با وكالت محمــود درويش ترابى و 
فاطمــه خدادادى محكــوم عليه:محمدرضا وفايى نژاد-مجهول المكان به موجب رأى 848-96/11/17 شــعبه 
چهارم شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 90,000,000 ريال 
اصل خواسته و 2,195,000 ريال هزينه دادرسى و 3,240,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در 
حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابــالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يــا ترتيبى براى پرداخت 
محكــوم بــه يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقــدام قانونى براى اجراى احكام 

مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

اجراييه
ش پ:3/96/647 محكوم له:ســيد على موسوى اليردى ف ســيديحيى محكوم عليه:مسعود مظفرپور ف 
احمدعلى-مجهول المكان به موجب رأى 880-96/11/25 شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته 
محكــوم عليه محكوم اســت به پرداخــت يكصدوچهل و يك ميليــون ريال اصل خواســته و پرداخت دوميليون 
و نهصدوپنجــاه و دوهزارريــال هزينــه دادرســى و خســارت تاخير تاديــه از تاريخ 96/7/20 تــا اجراى حكم 
براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى كه هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت 
7,050,000 ريال به عنوان نيم عشر دولتى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 
34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت 

اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

اجراييه
ش پ :4/96/818 محكــوم لــه: رضــا محمــدى ف پرويــز محكــوم عليه:اســحق تــاران بــه موجب رأى 
9709972071040031 -97/4/1 شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 100,000,000 ريال اصل خواســته و 1,100,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير 
تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/11/29 تا زمان اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك 
مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان و نيم عشــر دولتى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى 

براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:15/95/198 دادنامه:399-95/9/29 خواهان:بانك صــادرات مازندران با مديريت باب اله 
نورى باوكالت ليال محمدى خواندگان:1-ســيدمقصود الجيمى ف سيدميران2-ســيد حســن موسوى الجيمى ف 
سيدمقصود ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى بانك صادرات مازندران با وكالت ليال محمدى به طرفيت1-
ســيد مقصود موســوى الجيمى ف سيدميران2-سيد حسن موسوى الجيمى ف ســيدمقصود به خواسته مطالبه 
وجــه به مبلغ 77180943 ريال موضوع قرارداد با احتســاب هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل و خســارت 
تاخيــر تاديــه بــه ماخذ 31درصد در ســال از تاريخ سررســيد 93/2/5 تا زمان اجراى حكــم بدين توضيح كه 
خواهان حســب مفاد دادخواســت و مستندات منضم به آن بيان داشــته خوانده رديف اول به موجب قرارداد 
660176003-92/5/7 مبــادرت به اخذ تســهيالت اعطايى از آن بانك نمــوده و خوانده رديف دوم با امضاى 
قرارداد كليه تعهدات و شرايط مندرج در آن را متعهد گرديده لكن نامبردگان على رغم مراجعات مكرر از تاديه 
بدهى متعلقه خويش استنكاف نموده اند بنابراين باتوجه به محتويات پرونده و مالحظه مفاد قرارداد تسهيالت 
اعطايى تنظيمى فى مابين و نظر به اين كه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلســه شــورا حضور نيافته و اليحه 
اى ارســال ننموده اند بدين لحاظ ادعا و مســتندات ابرازى  خواهان را مصون از هرگونه ايراد يا دفاعى واقع 
نموده اند با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهاان وارد و ثابت تشــخيص مستندا به مواد 10-230-1284 ق 
مدنى و مواد 198-519 ق آ د م مصوب 79 و مواد 403-404 ق تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان 
بــه پرداخت 77180943 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت يك ميليــون و هفده هزاروهفتصدريال هزينه 
دادرسى وپرداخت مبلغ ريال بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه به ماخذ 31درصد در سال از تاريخ 
سررســيد 93/2/5 تــا زمان پرداخت در حــق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى و ظرف بيســت 
روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونــده:9609982073800029 دادنامه:9709972073800005 خواهان:شــركت تعاونى اعتبار 
ثامن االئمه با وكالت فاطمه خدادادى ف قياس خواندگان:1-اسداهللا شهنواز ف محمدرضا2-امير آوار ف مراد 
((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى موسســه اعتبارى ثامن االئمه با وكالت فاطمــه خدادادى به طرفيت1-
اســداله شــهنواز ف محمدرضا2-امير آوار ف مراد به خواسته مطالبه وجه مبلغ 40,000,000 ريال به انضمام 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخوســت تا وصول با احتســاب كليه خســارات دادرسى و حق الوكاله با 
عنايت به مفاد دادخواست تقديمى و كپى مصدق قرارداد فروش اقساطى مورخ 81/2/11 و استعالم به عمل 
آمده از موسســه ارائه دهنده تســهيالت كه ميزان بدهى را مبلغ 40,000,000 ريال و خســارت تاخير تاديه 
تا زمان تقديم دادخواســت مبلغ 34,528,348 ريال اعالم شــده و از ســوى ديگر باتوجه به اين كه خواندگان 
در جلســه شــورا حضــور نيافته و هيچ دفاعى به عمل نيــاورده اند و تاكنون اليحه اى هم از ســوى آنان واصل 
نگرديــد از ايــن رو دعواى خواهان وارد تلقى و مســتندا به مــواد 198-519-522 ق آ د م مصوب1379 و 
مــواد 1301و10 ق مدنــى وماده 403 ق تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت چهل ميليون 
ريال اصل خواســته و 1,570,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى و 1,440,000 ريال بابت حق الوكاله مرحله 
بــدوى و در خصوص خســارت تاخير تاديه باتوجه به اســتعالم به عمل آمده كه خســارت تاخير تاديه محاســبه 
شــده در اصل خواســته را تا تاريخ 96/9/7 مبلغ34,528,348 اعالم نموده كه به اين مبلغ خســارت مذكور 
تعلق نمى گيرد لذا خســرت تاخير تاديه مبلغ 5,471,652 ريال از تاريخ 96/9/7 تا هنگام پرداخت با رعايت 
تناســب تغيير شــاخص اعالمى بانك مركزى در حق خواهــان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره غيابى محســوب 
و ظــرف بيســت روز از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و متعاقــب آن ظرف بيســت روز ديگر قابل 

تجديدنظرخواهى نزد محاكم عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

ادعای بی اساس 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
کاالهای  ذخایر  اینکه  بر  تاکید  با 
اساسی در کشور کافی است، گفت: 

مردم نگران نباشند.
به  گفت:  شریعتمداری  محمد 
لطف الهی ذخایر کاالهای اساسی در 
کشور کافی است. وی افزود: ما باید 
به مردم بگوییم که در این خصوص 

نگران نباشند. 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  وی 
اما مردم در مراجعه به فروشگاه ها 
برای تهیه برخی از کاالهای اساسی 
آن را به تعداد کمتر می توانند تهیه 
و  نیست  این شکل  به  کنند، گفت: 

در عمل اینگونه نیست.

نمای نزدیک


