اقتصاد
New Tab

بدون تیتر
ایرنا  -اجالس کارشناسی بررسی پیشنویس
توافقنامه اقتصادی تجاری بین کشورهای ساحلی
خزر عصر دیروز در عش���ق اباد پایتخت کشور
ترکمنستان با حضور نمایندگان پنج ساحلی دریای
خزر از جمله ایران آغاز به کار کرد.
المللی (بیس)
های بین
مهر -بانک پرداخت
اعالم کرد که حتی با این که امروز افراد بیشتری از
ای
کنند ،هنوز نشانه
های اعتباری استفاده می
کارت
از این که عمر پول نقد به پایان رس���یده است،
دیده نمیشود.
ایرنا  -سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا دیروز
در صفحه توییتر خود اعالم کرد که کمیس���یون
مش���ترک برجام  16مارس ( 25اسفند) در وین
دهد.
تشکیل جلسه می
ترین مزایده سال  1396سازمان
شادا -بزرگ
های
هایی در حوزه
خصوصی سازی با عرضه شرکت
مختلف از جمله کشاورزی ،نیروگاهی و اموال و
داراییهای دولت به ارزش قیمت پایه حدودا ٌ 90
هزار میلیارد ریال برگزار خواهد شد.
فارس -مدیر یک اپلیکیشن حمل بار بین
شهری از تدوین الگوریتم هوشمند قیمت گذاری
حمل بار خبر داد و گفت :با حذف واسطه ،افزایش
های سفر و شفافیت
وری ناوگان ،تنظیم برنامه
بهره
تعرفهها ،کاهش حداکثر  40درصدی تعرفهها در
بینی میشود.
ایام پیک پیش
New Tab

نرخ
انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع
هر گرم طالی  18عیار
اونس
انواع ارز
دالر آمریکا
یورو
پوند
یکصد ین ژاپن
لیر ترکیه
ریال عربستان
درهم امارات
یوان چین
دالر آزاد

قیمت فروش به ریال
15,750,000
15,984,000
7,680,000
4,860,000
1,516,630
 1,318.13دالر
نرخ ارز
۳۷,۵۳۴
۴۶,۲۴۲
۵۲,۰۱۵
۳۵,۲۰۴
۹,۸۵۲
۱۰,۰۰۹
۱۰,۲۲۰
۵,۹۲۹
48,290

سه شنبه 22اسفند96
 13مارس 2018
 24جمادی الثانی 1439
شماره 2986

شود.
فارس -عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت :براساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس دیگر چک حامل صادر نخواهد شد و چکها از این پس فقط به نام افراد صادر می
چک حامل
شود
همچنین اطالعات تمام چکهای صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و دراختیار تمام بانکها قرار میگیرد .در مورد چکهای برگشتی نیز اطالعات آنها ثبت می
دیگر صادر نخواهد شد
های وی برای پر کردن حساب جاری مبالغ برداشت میشود.
های متعلق به فرد صاحب چک مسدود و وجوه مورد نظر از دیگر حساب
و همه حساب

 30هزار میلیارد تومان هزینه غیرمجازها روی دست مردم

حیدری:
برای چندمین بار به
مردم توصیه میکنیم
که از خرید و فروش
ارز رمز پایه پرهیز
کنند

تعاونیها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه فرایند ساماندهی صرافیها بسیار سریعتر انجام شد،
تصریح کرد :شرکتهای لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی
ساماندهی شدند .صندوقهای قرض الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی
زیر نظر سازمان اقتصاد اسالمیقرار گرفت و برخی دیگر یا ساماندهی
شده اند یا منحل و یا ادغام.
معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز آس���ان به صندوقهای
قرض الحسنه خصوصا صندوقهای تک شعبهای خبر داد و در ادامه
به ساماندهی تعاونیها اشاره کرد و گفت ۲۵۰ :تعاونی اعتبار تا امروز
مجوز فعالیت گرفتهاند و همچنان میتوانند در قالب تعاونی کارگری و
یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونیهای صنفی هنوز تصمیمیدر
شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.
حیدری با بیان اینکه قبال قول داده بودیم س���ال  ۹۶سال پایان
گروه مخابرات

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
قیمت

نام شرکت
ایران ارقام

۳,۰۲۲

تغییر (درصد)
۴.۹۷

خدمات انفورماتیک

۲۴,۷۲۸

۰.۳۲

تجارت الکترونیک پارسیان

۲,۵۸۴

۰.۰۸

داده پردازی ایران

کارت اعتباری ایران کیش
افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
گروه فنآوا
آپ

های وب

به پرداخت ملت

برگ اجرائیه
کالســه پرونده دادرسی  198/36/96تاریخ  1396/12/3مشخصات محکوم له مریم آرانی زاده
فرزند مهدی با وکالت حامد منفرد نشــانی قم خیابان آذر  -انتهای کوچه  54پ  231مشــخصات محکوم
علیه محمد حســین مســعودی فرزند علیرضا نشــانی مجهول المکان محکوم به :به موجب دادنامه شماره
 477مورخه  96/7/30شورا شعبه  36شورای حل اختالف استان قم قطعیت حاصل کرده است .محکوم
علیه ،محکوم اســت به پرداخــت مبلغ  125/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی به مبلغ
 3/215/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید
آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران و به انضمام نیم عشر دولتی بابت
هزینه اجرای حکم و احکام مدنی.
دفتر شعبه  36شورای حل اختالف قم
دادنامه

پرونده کالســه  9609982522900637شــعبه  29حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان قم تصمیم نهایی شماره
 9609972522902100شــماره بایگانی شــعبه  960639خواهان آقای علی اکبر پروین فرزند بهرام به نشــانی تهران خ
شــریعتی خ معلم پ  4وکیل خواهان آقای حامد منفرد و حمید رضا میرزایی گنجه به نشــانی قم  -میدان ســعیدی  -ابتدای
بلوار نیروی هوایی  -جنب بانک سینا  -پالک  - 5ط  3خوانده رضا یزدیان فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان خواسته
تقاضای رســیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه دویســت و نود و پنج هزار تومان وجه چک صادره از بانک تجارت به انضمام
خســارت تاخیر تادیه و مطالبه کلیه خســارات قانونی وارده «رای شورا» در خصوص دادخواست علی اکبر پروین فرزند بهرام
بــه وکالــت حامد منفرد و حمید رضا میرزایی گنجه بــه طرفیت خوانده آقای رضا یزدیان فرزند علی اصغر به خواســته مطالبه
مبلــغ  2/950/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک تجارت شــعبه هفت تیر به شــماره چک  1971/969997به
تاریخ  1393/6/15از شــماره حســاب جاری  1526063410و گواهینامه عدم پرداخت بانک تجارت شعبه قدس به شماره
 93000388به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و
مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده
داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حاضر نشــده است و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به
این شعبه ارائه نکرده است .لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت
تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون
تجــارت ناظــر بــه ماده  249قانون تجــارت و مواد  271و  1284و  1301ق م و مســتندا به تبصره الحاقــی به ماده  2قانون
صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به
پرداخت مبلغ  2/950/000ریال بابت دین بعالوه  200/000ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی و
خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در
حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه
و پس از آن ظرف همین مدت قابل رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی قم میباشد.

دفتر شعبه  29حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی ابالغ نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا
در کالسه پرونده  9609985177100537خواهان آستان قدس رضوی با وکالت آقای اسماعیل
شهســوار خوانده اقای علی عمارلو فرزند حســین مجهول المکان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی
اســتان قدس رضوی با وکالت اقای اســماعیل شهسوار به طرفیت اقای علی عمارلو ظرف مهلت یک هفته
از تاریخ ابالغ جهت مالحظه نظریه کارشــناس امور ثبتی  96328مورخ  96/12/5و اظهار هر مطلبی نفیا
یا اثباتا در دفتر شــعبه حاضر و چنانچه اعتراض دارید اعالم نمایید عدم حضور به منزله پذیرش نظریه
کارشناسی است 664
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران
رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه اقای مجید کاظم نژاد اصفهانی دارای شناسنامه شماره  -به شرح دادخواست به کالسه
 5/374/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله
مجنون به شناســنامه  228در تاریخ  55/1/10/در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1ابوالقاســم جاللی فرزند نصرالــه ش ش  803فرزند  -2محمود
مجنون فرزند نصراله ش ش  992فرزند  -3علی اکبر مجنون فرزند نصراله ش ش  3فرزند  -4مصیب
مجنــون فرزنــد نصراله ش ش  993فرزند  -5احمدئ مجنون فرزنــد نصراله ش ش  1247فرزند -6
صدیقه مجنون فرزند نصراله ش ش  9فرزند  -7خدیجه مالئی فرزند مالقلی ش ش  232همسر اینک
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد666.
شورای حل اختالف شعبه  5شهرستان چناران
رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه اقای جواد تقدیریان گل خطمی دارای شناســنامه شــماره  -به شــرح دادخواســت به
کالسه  5/373/96از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان
جعفــر تقدیریان به شناســنامه  8827در تاریخ  1381در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1اکبر تقدیریان فرزند حاج علی ش ش  1541پدر  -2زلیخا
لطفی فرزند قنبر ش ش  124مادر  -3طیبه لطفی فرزند حیدر ش م  5228296131همســر  -4جواد
تقدیریــان گل خطمی فرزند جعفر ش م  0924900725فرزند ذکور اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهدشد667.
شورای حل اختالف شعبه  5شهرستان چناران
دادنامه
کالســه پرونده  368/96شــعبه  2شــورای حل اختالف شهرســتان چناران روزهای فعالیت شــنبه
دوشــنبه سه شنبه و چهار شــنبه ســاعت  16تا  18شــماره حکم  96/11/18-15-559خواهان رضا
آریانی به نشــانی چناران روســتای چمگرد منزل پدری خوانده  -1مهدی عالمه  -2اســداهلل ثبتی هر دو
مجهول المکان موضوع الزام به تنظیم ســند رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان اقای رضا اریانی
فرزند محمود به طرفیت خواندگان اقایان  -1مهدی عالمه فرزند محمود  -2اســداهلل ثبتی فرزند ماشاء
اهلل به خواســته الزام خواندگان به تنظیم ســند خودرو نیسان به شــماره انتظامی  245ط  56ایارن 42
مقوم به  150/000/000ریال به انضمام هزنیه دادرســی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده
مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق مبایعه نامه های طرفین تصویر مصدق سند مالیکت وسیله نقلیه
که حاکی از مالیکت خواهان نســبت به پالک خودرو میباشــد لیکن سند خودرو به نام وی منتقل نگردیده
اســت اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی بدین شــرح که در تاریخ  1394/4/8خودروی مذکور را از
خوانده ردیف اول خریداری نموده است که ایشان با وکالت نامه محضری که از خوانده ردیف دوم داشته
نســبت به نعویض پالک صدور شناســنامه مالکیت خودرو به نام خواهان اقدام نموده اســت لیکن سند
خودرو به نام خوانده ردیف دوم بوده که تاکنون نســبت به تنظیم ان به نام خواهان اقدامی نشده است
تصویر مصدق ســند خودرو که به نام خوانده ردیف دوم میباشــد عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ از
طریق نشــر آگهی و اینکه دفاع موثری جهت برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند ضمن احراز بیع و ایادی
ان دعوی خواهان را وارد دانســته و مســتندا به مواد  220-219-10قانون مدنی و ماده  198قانون
ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکــم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در
یکی از دفاتر اســناد رســمی و تنظیم سند انتقال رسمی خودروی نیســان مدل  1390به شماره انتظامی
 245ط  56ایــران  42به نام خواهان و نیز به اســتناد مــواد  515و  519قانون اخیر الذکر به پرداخت
مبلغ  3/995/000ریال معادل سیصدو نود و نه هزار و پانصد تومان بابت هزنیه های دادرسی در حق
خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی ظرف مدتبیست روز پس از باالغ قابل واخواهی در همین
شعبه و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محکام حقوقی شهرتسان چناران میباشد و
اما در خصوص خوانده ردیف اول با عنایت به مراتب مذکور و نظر به عدم توجه دعوی به ایشان مستندا
بــه مــاده  89ناظر به بند  4ماده  84قانون اخیرالذکر قــرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میگردد قرار
صادره ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام حقوقی شهرســتان چناران
میباشد 668.
قاضی شعبه  2شورای حل اختالف چناران
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۰
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موسسات غیر مجاز باشد ،تصریح کرد :امروز رسما اعالم میکنم که
هیچ صندوق و یا تعاونی و یا موسسه حائز اهمیت غیرمجازی در کشور
فعالیت نمیکند .وی در ادامه با اشاره به جلسات قوای سه گانه برای
ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت :پایان فعالیت موسسات غیرمجاز
پولی را میتوان تبلور همراهی و همکاری همه جانبه قوا و از اقدامات
بزرگ نظام اقتصادی کشور برشمرد .که در نهایت ارزان شدن تسهیالت
اعطایی را به همراه دارد.
حیدری با تاکید براینکه امکان ایجاد و تاسیس موسسات غیر مجاز
پولی در حال حاضر به هیچ نحوی وجود ندارد ،گفت :برخی افراد نگران
بودند که با ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونیشان فاش
شود از همین رو در این مسیر سنگ اندازیهای بسیاری کردند.
حیدری در ادامه درباره بسته  ۱۹بندی بانک مرکزی برای مدیریت
بازار ارز و تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود اظهار داشت :نرخ سود
سپرده و تسهیالت باید در حداقل ممکن و در نقطه تعادل باشد تا رقابت
در کشور وجود داشته باشد .گاهاً مسائلی خارج از مولفههای اقتصادی
پیش میآید که متناسب با آن بانک مرکزی سیاستهای کوتاه مدتی
را اعمال خواهد کرد.
وی افزود :سه بندی را که بانک مرکزی در سه هفته گذشته اجرا کرد،
توانست وضعیت روانی بازار ارز را متعادل تر کند و سیالیت پول را کمتر
کند .با این وضعیت میزان قابل توجهی از بخش پول به شبه پول تبدیل
شد .معاون نظارتی بانک مرکزی گفت :اگر الزم باشد بندهای بعدی را
هم به اطالع عموم خواهیم رساند.
فرشتد حیدری در درباره شایعه بازداشت بودن تعدادی از مدیران
بانک مرکزی ،گفت :هیچ کدام از مدیران در بازداش���ت نیستند .بلکه
دو مورد از کارمندان بوده که یک مورد تخلف بیرون بانک و یک مورد
داخل بانک اشته اند که دستگاه قضایی هم اکنون درحال رسیدگی به
پرونده این افراد است.

-۳.۴۶
-

نام شرکت

تاالر شیشه ای در روز گذشته

قیمت

شرکت مخابرات ایران

۲,۱۹۰

شرکت ارتباطات سیار ایران

۱۸,۰۹۲

تغییر (درصد)
۰

-۰.۰۴

آمار معامالت آخرین روز معامالتی
مجموع حجم معامالت

 ۱،۰۵۴،۷۹۹،۴۶۳سهم

مجموع ارزش معامالت

 ۲،۷۹۹،۰۵۵میلیون ریال

جمع تعداد معامالت

 ۶۹،۸۵۷معامله

ارزش بازار

برگ اجرائیه

کالســه پرونده دادرســی  199/36/96تاریخ  1396/12/3مشخصات محکوم له مریم آرانی زاده فرزند مهدی به وکالت
حامد منفرد نشــانی قم خیابان آذر انتهای کوچه  54پ  231مشــخصات محکوم علیه محمد حســین مسعودی فرزند علیرضا نشانی
مجهول المکان محکوم به :به موجب دادنامه شماره  483مورخه  96/7/30شورا شعبه  36شورای حل اختالف استان قم قطعیت
حاصل کرده اســت .محکوم علیه ،محکوم اســت به پرداخت مبلغ  125/000/000ریال (صد و بیســت و پنج میلیون ریال) بابت
اصل دین بعالوه هزینه دادرســی به مبلغ  3/215/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف
از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم بر حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران و به انضمام نیم عشر دولتی بابت هزینه
اجرای حکم و احکام مدنی.

دفتر شعبه  36شورای حل اختالف قم

آگهی احضار
در پرونده کالسه  960767شعبه دوم بازپرسی اقای علی اصغر فالحتی مروست فرزند محمد به اتهام
ایــراد صدمه غیر عمــدی در اثر تصادف و توهین و ضرب و جرح موضوع شــکایت علی جاقوری تحت تعقیب
میباشــد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده  174قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اســت ظرف مدت  30روز در شــعبه
دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب چناران حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور
در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد670.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب چناران
آگهی مزایده مرحله اول
بموجب اجرائیه کالســه  950422احــکام مدنی محکوم علیه علی اصغر ســاوری فرزند علی اکبر محکوم
اســت به پرداخت مبلغ  451/096/599ریال بابت بدهی در حق علی اکبر کابوســی لذا اجرای احکام مدنی
در نظر دارد یک دســتگاه  Caier sorterبامشــخصات  a wise 240 Air vongxiang y tmبا Compressed aie
 treatmenlبادایر اســتیل  240 Wdoبه انضمام  4عدد باالبر  6متری ســاخت موسســه صنعتی خوشــه نشــاء
فریدونکنــار همــراه با مخزن باد به قطر تقریبی  80ســانتی متر به بلندی قریب شــامل مخزن اســتوانه ای با
پوشــش اســتیل به قطر تقریبی  60سانتیمتر و به ارتفاع قریب  2متر به رنگ آبی و کمپرسور با الکترو موتور
با مارک  Leeonچینی با قدرت  Hp20ســه فاز  2-typ2:Y160m2موجود در محل کارخانه ای واقع در شــهرک
صنعتــی بنــدر گــز و کارکده و دســت دوم و فاقد فعالیت و بــا کاربری و طالبیت محدود و قدمت ســاخت و در
صورت سالمت ارزش پایه ای به مبلغ  55/000/000تومان ارزیابی گردیده است که طالبین خرید میتوانند
در جلســه مزایده شــرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم نمایند . .توصیف اجمالی ملک بر اساس ماده 122
قانون اجرای احکام مدنی  -1نوع و مشــخصات مال توقیف شــده عبارتند از طبق لیســت باال میباشــد .زمان و
مکان مزایده  -1زمان مزایده روز دو شنبه مورخه  1397/1/20ساعت  -2 -9مکان مزایده دفتر شعبه اول
اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان بندر گز  .شرایط مزایده  -1 :مزایده از مبلغی که توسط کارشناس
تعیین شده شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید  -2برنده مزایده
می بایست  10درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری تودیع و مابقی آنرا ظرف یک
ماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب  2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و قبض آنرا
تحویل دایره اجرا نماید در غیراینصورت وفق ماده  129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از کسر هزینه
های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شــد -3 .طالبین خرید میتوانند پنج روز قبل از
اجرای مزایده با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدید نماید  -4تحویل مال پس از تایید صحت مزایده
از ناحیــه دادگاه صادر کننده اجرایئیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مســئولیتی در
رابطه با خرید ندارد فقط مبلغ تودیع شــده عودت خواهد شــد  -5مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی و
انقالب بندر گز و نماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.4633.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر گز
آگهی درخواست حصروراثت
خانــم فخری مازندرانی فرزند علی اصغر به شــرح درخواســتی که به کالســه  1/96/924این شــورا
ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که صنمبر شــعبانی مازندرانی
فرزند عباســعلی به شــماره شناســنامه  51صادره از کردکوی در تاریخ  96/5/24در اقامتگاه دائمی خود
شهرســتان کردکوی فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1امید مازندرانی فرزند علی اصغر ش
ش  2249141932ت ت 1351والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد4747.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی
آگهی درخواست حصروراثت
اقــای علی اکبر فراهی فرزند محمد به شــرح درخواســتی که به کالســه  1/96/931این شــورا ثبت
گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که مرحومه زر بی بی فراهی فرزند
وحب به شــماره شناســنامه  176صادره از زابل در تاریخ  96/11/17در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان
کردکوی-یساقی فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1صفر فراهی فرزند محمد ش ش  985ت
ت  1334پسر متوفی  -2علی اکبر فراهی فرزند محمد ش ش  526ت ت  1345پسر متوفی  -3غالمرضا
فراهی فرزند محمد ش ش  986ت ت  1335پســر متوفی  -4غالمحیدر فراهی فرزند محمد ش ش 988
ت ت  1339پسر متوفی  -5عذری فراهی فرزند محمد ش ش  525ت ت  1342دختر متوفی والغیر اینک
شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.4748.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی
دادنامه
پرونده کالســه  9609981721100668شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی
شهرســتان گرگان تصمیم نهایی شماره  9609971721100918خواهان :اقای حسن فغانی فرزند علیرضا
به نشــانی استان گلستان شهرستان گرگان شهر گرگان انتهای گلشهر هشت خیابان مزار شهدای قلعه حسن
خوانده :آقای مصطفی نصر به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت  ...رای قاضی شورا در خصوص
دعــوی حســن فغانی بطرفیت مصطفی نصر به خواســته مطالبه طلب به مبلغ بیســت میلیــون تومان و هزنیه
دادرســی و خســارت تاخیرتادیه و هزنیه نشرآگهی با عنایت به محتویات پرونده و فاکتورهای تعرفه شده از
سوی خواهان و استحصاب دین و از انجایی که خوانده در جلسه شورا حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه
هیچ دفاعی بعمل نیاورده و لذا شــورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته و مســتندا به بند  4ماده 362
قانون مدنی و  198قانون ایین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده مبنی بر الزام ایشــان به پرداخت
مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته و سی هزار تومان هزنیه نشر آگهی و پانصد و بیست و هشت
هزار تومان هزنیه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعالم میگردد در خصوص خســارت تاخیرتادیه بدلیل
عدم احراز قیود ماده  522قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست
روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت قانون اعتراض در محکام عمومی گرگان میباشد 4745
قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف گرگان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالمحمود سردست فرزند ارازگلدی
خواهــان  /آقای غالم نبی احمدی فر فرزند نیازمحمد دادخواســتی به طرفیت خوانده آقایان  -1احمد
شــهابی  -2عبدالمحمود سردســت به خواسته انتقال سند خودرو و مطالبه خســارت مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609981720800781شعبه هشتم شورای حل اختالف مجتمع شهید
قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1397/1/28و ساعت  11:00تعیین که حسب
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف
دوم عبدالمحمــود سردســت و درخواســت خواهان مراتب یک نوبــت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
میگــردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر
گردد 4680.
شعبه هشتم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

 ۳،۸۳۴،۶۲۵میلیارد ریال
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آگهی ابالغ نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا
در کالســه پرونده  9609985177100540خواهان آســتان قدس رضوی با وکالت آقای اســماعیل
شهســوار خوانده اقای رضا قاســم پور فرزند حســین مجهول المکان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی
اســتان قدس رضوی با وکالت اقای اســماعیل شهسوار به طرفیت اقای رضا قاسم پور ظرف مهلت یک هفته
از تاریــخ ابالغ جهت مالحظه نظریه کارشــناس امــور ثبتی  96327مورخ  96/12/5و اظهــار هر مطلبی نفیا
یــا اثباتــا در دفتر شــعبه حاضر و چنانچه اعتراض داریــد اعالم نمایید عدم حضور بــه منزله پذیرش نظریه
کارشناسی است 671
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران
رونوشت آگهی حصر وراثت
رای شــورا :آقای شــهریار قاســم پور فرزند محمد علی به شرح درخواســتی که به کالسه  960587این
شــورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم محمد علی قاسم
پور فرزند حســن به شــماره شناســنامه  470صادره از بهشــهر در تاریخ  1396/2/2در اقامتگاه دائمی خود
شهرستان بندر گز فوت نموده و ورثه/وراث حینالفوت وی عبارتند از -1 :ابوالقاسم قاسم پور فرزند محمد
علی کد ملی  2248857950تاریخ تولد  1334/1/10نسبت فرزند  -2مسعود قاسم پور فرزند محمد علی
کد ملی  2249595811تاریخ تولد  1337/3/3نســبت فرزند  -3محمد رضا قاســم پور فرزند محمد علی
کــد ملی  2249628564تاریخ تولد  1341/1/1نســبت فرزند  -4شــهریار قاســم پــور فرزند محمد علی
کــد ملــی  0491380577تاریخ تولد  1349/9/29نســبت فرزند  -5حمید رضا قاســم پــور فرزند محمد
علــی کد ملی  6649567825تاریخ تولد  1357/1/1نســبت فرزند  -6شــراره قاســم پــور فرزند محمد
علــی کــد ملی  2249649650تاریخ تولد  1343/1/1نســبت فرزند  -7شــعله قاســم پــور فرزند محمد
علی کد ملی  2249687889تاریخ تولد  1357/3/1نســبت فرزند  -8زهرا قاســم پور فرزند محمد علی
کــد ملــی  2110447869تاریخ تولد  1372/10/6نســبت فرزنــد  -9ربابه رضایی فرزنــد علی اصغر کد
ملــی  2120290873تاریخ تولد  1356/1/21نســبت همســر و ال غیر ،اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواســت مزبــور را یــک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــهای از متوفی نزد او
میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد.4750.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندر گز
دادنامه
پرونده کالســه  9609981745700445شــعبه  2شــورای حل اختالف شــهری شهرســتان بندر گز
تصمیــم نهایــی شــماره  9609971745700645خواهان بانک مهــر اقتصاد با وکالت خانــم فاطمه کریمی
فرزند ابراهیم به نشــانی گلستان کردکوی جنب شــورای حل اختالف خواندگان  -1اقای ابوالفضل قشالقی
فرزند عســگر  -2خانم فرشته عســگری فرزند عیسی همگی به نشــانی مجهول المکان  -3اقای مهران پور
زنجانی فرزند حســینعلی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک به تاریــخ  96/11/7در وقت
نظارت پرونده پیوســت تحت نظر قرار دارد شــورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به
شــرح ذیل با اســتعانت از درگاه خداوند الیزال مبادرت به صدور رای مینماید رای شورا :در خصوص دعوی
بانک مهر اقتصاد موسســه مهر بســیجیان با وکالت مع الواسطه خانم فاطمه کریمی به طرفیت  -1مهران پور
زنجانی فرزند حســینعلی  -2ابوالفضل قشــالقی فرزند عسگر  -3فرشته عسگری فرزند عیسی به خواسته
صــدور حکم به محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ  71/000/000ریــال بابت یک فقره چک
به شــماره  654932مورخ  87/11/2عهده بانک کشــاورزی با احتساب خســارات تاخیرتادیه و دادرسی به
شــرح متن دادخواست تســلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصول مســتندات مذکور در ید خواهان داللت
بــر اشــتغال ذمــه خواندگان به میزان وجــه مندرج در متــن ان در مقابل خواهان بعنوان دارنــده را دارد و
خواندگان در جلســه دادرســی حضور نیافته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشــته اند و دلیلی
نیــز دایــر بر پرداخت وجــه چک مورد دعــوی و تحصیل برائت ذمه از ســوی انان ابراز نگردیــده لذا دعوی
خواهان را محمول بر صحت تشــخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و اســتحصاب بقاء دین مستندا به مواد
 311 -310قانون تجارت و  198و  515و  519قانون ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
مدنــی و تبصــره الحاقی به مــاده  2قانون صدور چک مصوب  1376/3/10مجمع تشــخیص مصلحت نظام و
قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مذکور مورخ  1377/9/21خواندگان را متضامان به پرداخت
مبلــغ  71/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  3/170/000ریال بابت هزنیه دادرســی
و نیــز خســارت تاخیرتادیه بر مبنــای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول ان که توســط واحد اجرای احکام
از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران استعالم میشــود در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل
تجدید نظر در دادگاه حقوقی بندر گز میباشــد .بتاریخ  96/12/9در وقت فوق العاده شــعبه دوم شــورای
حل اختالف بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و شورا بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم
و با اســتعانت از نداوند متعال بشــرح ذیل مباردت به انشاء رای اصالحی مینماید رای اصالحی :شورا نظر به
اینکــه در دادنامه شــماره  960645مورخ  96/11/10صادره از این شــورا در خصــوص حق الوکاله وکیل
اظهار نظر نشــده اســت لهذا با اضافه نمودن پرداخت مبلغ  2/556/000ریال بعنوان حق الوکاله وکیل در
ســطر دهم بعد از کلمه هزنیه دادرســی در ســایر موارد رای صادره به قوت خود باقی است علیهذا مستندا
به ماده  309قانون ایین داردســی مدنی دادنامه یاد شــده بدین نحو اصالح میشــود دادن رونوشت از رای
بدون این اصالحیه ممنوع است4752.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندر گز
دادنامه
پرونده کالســه  9609981745700446شــعبه  2شــورای حل اختالف شــهری شهرســتان بندر گز
تصمیم نهایی شماره  9609971745700644خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فاطمه کریمی فرزند
ابراهیم به نشــانی گلستان کردکوی جنب شــورای حل اختالف خوانده آقای ابوالفضل رضایی فرزند نقی به
نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک به تاریخ  96/11/7در وقت نظارت پرونده پیوســت تحت
نظر قرار دارد شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل با استعانت از درگاه
خداوند الیزال مبادرت به صدور رای مینماید رای شــورا در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد موسســه مهر
بســیجیان با وکالت مع الواســطه خانم فاطمه کریمی به طرفیت آقای ابوالفضل رضایی فرزند نقی به خواسته
صــدور حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخــت مبلــغ  50/000/000ریال بابت یک فقره چک به شــماره
 593179مورخ  87/10/28عهده بانک تجارت با احتســاب خســارات تاخیرتادیه و دادرســی به شرح متن
دادخواســت تســلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصول مســتندات مذکور در ید خواهان داللت بر اشتغال
ذمــه خوانــده به میزان وجه مندرج در متن ان در مقابل خواهان بعنوان دارنده را دارد و خوانده در جلســه
دادرســی حضور نیافته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشــته انــد و دلیلی نیز دایر بر پرداخت
وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی وی ابراز نگردیده لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت
تشــخیص و با احراز مدیونیت خوانده و اســتحصاب بقاء دین مســتندا به مواد  311 -310قانون تجارت و
 198و  515و  519قانــون ایین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور مدنــی و تبصره الحاقی به
مــاده  2قانون صدور چک مصوب  1376/3/10مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قانون استفســاریه تبصره
مذکــور مصــوب مجمع مذکور مــورخ  1377/9/21خوانده را به پرداخت مبلــغ  50/000/000ریال بابت
اصل خواســته و پرداخت مبلغ  2/470/000ریال بابت هزنیه دادرســی و نیز خسارت تاخیرتادیه بر مبنای
نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول ان که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
اســتعالم میشــود در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در این شــعبه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی بندر
گز میباشــد.بتاریخ  96/12/9در وقت فوق العاده شــعبه دوم شورای حل اختالف بتصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل است و شورا بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از نداوند متعال بشرح
ذیل مباردت به انشــاء رای اصالحی مینماید رای اصالحی شــورا نظر به اینکه در دادنامه شــماره 960644
مورخ  96/11/10صادره از این شــورا در خصوص حق الوکاله وکیل اظهار نظر نشــده اســت لهذا با اضافه
نمودن پرداخت مبلغ  1/800/000ریال بعنوان حق الوکاله وکیل در سطر دهم بعد از کلمه هزنیه دادرسی
در سایر موارد رای صادره به قوت خود باقی است علیهذا مستندا به ماده  309قانون ایین داردسی مدنی
دادنامه یاد شده بدین نحو اصالح میشود دادن رونوشت از رای بدون این اصالحیه ممنوع است
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندر گز
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پیشخوان بانکها

رونمایی از سامانههای جدید
اینترنت بانک و همراه بانک گردشگری

مهر اقتصاد و ثامن در بانک انصار ادغام میشوند

فرشاد حیدری ،معاون نظارتی بانک مرکزی در نشست خبری که در
ساختمان مرکزی این برگزار شد ،ضمن اعالم خبر ادغام بانک مهر اقتصاد
و موسسه ثامن با عاملیت بانک انصار ،افزود :انجام این کار برای ایجاد یک
بانک سالم و با ثبات برای منفعت کارکنان و سهامداران است.
اخبار پولی مالی -معاون نظارتی بانک مرکزی توضیح داد :تاکنون
٢٠هزار میلیارد تومان برای موسسات غیر مجاز اختصاص داده شده
که مبلغ ١٨هزار میلیارد تومان برای ٩٨در صد سپرده گذاران برای ٦
موسسه غیر مجاز پرداخت شده است.
فرشاد حیدری در خصوص وضعیت ارزهای رمز نگار در کشور با تاکید
بر اینکه بانک مرکزی این ارزها را به رسمیت نمیشناسد ،اظهارداشت:
برای چندمین بار به مردم توصیه میکنیم ک���ه از خرید و فروش ارز
رمز پایه پرهیز کنند .وی که در نشست خبری ارائه گزارش ملی درباره
ساماندهی موسسات غیرمجاز ،سخن میگفت اظهارداشت :صندوقهای
قرض الحسنه و تعاونیها مقدمه بسیار طوالنی دارد که برخی از آنها به
قبل از انقالب برمیگردد .این صندوقها در آن زمان با رویکرد مقابله
نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعدادی از این تعاونیها و
صندوقها در دهه  ۸۰به مش���کالتی خوردند که موجب ضرر و زیان
سپرده گذاران شد ،افزود :البته ریش���ه تعداد زیادی از این تعاونی بر
میگردد به دهه  ۷۰که با مجوز وزارت تعاون ،تعاونیها تشکیل شد تا
فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند اما تعدادی از چارچوب خارج شده
و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکالتی در عرصه
پولی شدند.
حیدری ضمن اشاره به تدوین الیحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در
سال  ۸۲گفت :این الیحه در  ۸۳تصویب و برای اجرا ابالغ شد .البته
قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بود که سال  ۸۶به بانک مرکزی
ابالغ شد .از سال  ۸۶ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه ،صرافیها و
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در نشستی با حضور اعضای هیاتمدیره و معاونان
مدیرعامل بانک گردشگری از س��امانههای جدید
اینترنت بانک و همراه بانک گردش��گری به ش��کل
رسمی رونمایی شد.
اخبار پول�ی مال�ی -در نشس��ت رونمایی از
س��امانههای جدی��د اینترنت بانک و هم��راه بانک
گردشگری علی س��روری ،معاون فناوری اطالعات
و ارتباطات با تشریح ضرورتهای حرکت به سوی
بانک��داری آینده و بانکداری باز گف��ت :با طراحی و
عملیاتی سازی س��امانههای جدید اینترنت بانک
و همراه بانک گردش��گری ،اهداف��ی چون کاهش
هزینههای تأمین و اس��تقرار زیرساختها ،افزایش
سطح چابکی و انعطافپذیری خدمات فناوری محور
و گس��ترش فضای ارائه خدمات به مشتریان خاص
را دنبال میکنیم.
وی افزود :در نس��خههای جدید این س��امانهها،
موارد بنیادین مانند بهبود تجربه مشتریان و سهولت
در استفاده از سامانهها و ارائه خدمات جدید مبتنی
بر نیاز مشتریان و نیز ارتقای سطح امنیت استفاده از
سامانهها مدنظر بوده است.
در ادامه نشس��ت ،خصوصیات فنی نس��خههای
جدید تشریح ش��د .بر این اساس مش��تریان بانک
میتوانند از اینترنت بانک جدی��د و واکنشگرا در
تمام ابزار الکترونیکی مانند رایانه ش��خصی ،تلفن
همراه ،تلویزیونهای هوش��مند و غی��ره با کیفیت
گرافیکی بهینه و متناسب با هر ابزار استفاده کنند و
از گزینههایی چون امکان ورود به شکل شناسایی دو
عاملی ،تغییر رمز دوم کارت ،درخواست مسدودی
کارت و غیره ع�لاوه بر خدمات پیش��ین بهرهمند
شوند .در استفاده از همراه بانک جدید گردشگری
نیز ،امکان انتقال وجه مستمر ،تبدیل شبا به سپرده
و بالعکس ،مش��اهده اطالعات و مسیر دستیابی به
شعب از کوتاهترین مسیر ،امکان ورود با اثر انگشت
و تشخیص چهره منظور شده است.
عالوه بر این افرادی که مشتری بانک گردشگری
نیستند هم میتوانند با استفاده از نرمافزار کاربردی
همراه پرداخت ،از برخی خدمات پرداخت مرتبط با
کارتهای عضو شتاب استفاده کنند .ضمن اینکه در
آینده نزدیک دریافت خدمات در حوزه گردشگری،
ورزش��ی و س��رگرمی مانند تهیه بلیت مسافرتی و
بلیتهای کنس��رت ،س��ینما ،تئاتر برای ایشان در
دسترس خواهد بود.

آگهی وقت رسیدگی مجهول المکان
بدینوســیله به آقایان هوشــنگ پناه پــوری و مجتبی پناه پوری که فعال مجهــول المکان و هیچگونه
آدرســی در اختیــار خواهان نمیباشــد ابالغ میگــردد آقای علی کولیوند دادخواســتی به طرفیت شــما
بخواســته مطالبه مبلغ  300/000/000ریال وجه یک فقره سفته  096247و کلیه خسارات دادرسی
بطور تساوی به شعبه پنجم دادگاه عمومی مالیر تقدیم داشته به کالسه  960319به ثبت رسیده چون
آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده  73از قانون آئین دادرسی
مدنی به شما ابالغ میگردد که در راس ساعت  8/30صبح مورخ  1397/1/27جهت رسیدگی دردادگاه
شــعبه پنجم دادگاه عمومی مالیر حاضر شــوید در ضمن میتوانید به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه ثانی
دادخواســت و ضمائم را دریافت نمایئد ضمنا چنانچه نیاز مجدد به آگهی باشــد فقط یکبار درج و مدت
آن ده روز میباشد
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه حقوقی دادگستری مالیر
آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای امیرعلی رادمهر که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار خواهان
نمیباشد ابالغ میگردد میثم تیموری بوکالت اقای عباس معتضدی دادخواستی به طرفیت شما بخواسته
مطالبه وجه به شــورای حل اختالف شــهر مالیر تقدیم داشته به کالســه  960293به ثبت رسیده چون
آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده  73از قانون آئین دادرسی
مدنی به شــما ابالغ میگردد که در راس ســاعت  8صبح مورخ  1397/2/15در حوزه  118شورای حل
اختــالف مالیر حاضر شــوید در ضمــن میتوانید به دبیرخانه حوزه مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و
ضمائم را دریافت نمایئد
دفتر شعبه  118شورای حل اختالف مالیر
آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه  962330اجرایی رای صادره از شعبه  115شورای حل اختالف مالیر آقای علی
حیدر حیدری محکومند به پرداخت مبلغ  46532700بعنوان اصل خواسته در حق آقای رضا قلی بیگی
علی ابادی و مبلغ  2283500ریال بعنوان نیم عشــر دولتی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به
پرداخــت ذمه خویش اقدامی نکرده این اجرا به درخواســت محکوم له اقدام به توقیف اموالی بشــرح
ذیــل نمــوده که در تاریخ  1397/1/18ســاعت  11الی  12اقدام به عملیــات مزایده جهت تادیه دین
محکوم علیه مینماید معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند میتوانند در مدت پنج روز قبل
از روزیکه برای فروش معین شــده اســت اموال مشــروحه ذیل را مالحظه نمایند تعداد  4تخته فرش
ماشینی  12متری نگین مهستان کاشان تراکم در هر شانه  700قیمت هر تخته فرش 13/000/000
ریال و قیمت کل فرش ها  52/000/000ریال میباشــد بدیهی است برنده مزایده کسی تلقی میشود
که بیشــترین قیمت را پیشــنهاد نماید و می بایست ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک
ماه تادیه کند
 مدیر اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختالف مالیردادنامه
پرونــده کالســه  9509988516800254حوزه شــماره  118شــورای حل اختالف شهرســتان مالیر
تصمیم نهایی شــماره  9609978516800249خواهان خانم صحابه جاپالقی فرزند امراهلل به نشانی مالیر
خیابان سعدی خ نواب صفوی درب  5شمالی خواندگان  -1اقای حسین جعفری فرزند منصور به نشانی مالیر
خیابانس عدی کوچه شــهید آیت اله  -2اقای عباس غفاری فرزند محمد به نشــانی  -3 ...آقای شمس الدین
تیموری فرزند فتح اله به نشــانی شــهریار اندیشــه فاز 2بنفشــه  4پالک  -4 -10اقای علی جابالقی فرزند
امر اله به نشــانی مالیر خیابان ســعدی خ نواب صفوی درب  5شــمالی خواســته الزام به تنظیم سند خودرو
گردشــکار  :خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به
این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده
زیر تشکیل شده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای
مینماید رای شورا در خصوص دعوی خانم صحابه چاپالقی بطرفیت خواندگان  -1آقای علی چاپالقی  -2آقای
حســین جعفــری فرزند منصور  -3اقای عباس غفاری فرزند محمد  -4اقای شــمس الــه تیموری فرزند فتح
اله به خواســته الزام و تقاضای دصور حکم به حضور خواندگان در دفتر اســناد رســمی جهت انتقال ســند
یکدستگاه اتومبیل شماره  27ج  28-122زانتیا بشرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان که ر جلسه
رســیدگی چنین توضیح داده اند که مطابق قرارداد تنظمی فی مابین مورخه  92/7/9خودرو فوق التوصیف
را از خوانــده ردیــف علی چاپالقی خریداری نمودم و و همچنین خوانده ردیف اول از خوانده ردیف دوم طبق
قرارداد پیوســت و خوانده ردیف دوم از خوانده ردیف ســوم و خوانده ردیف ســوم از خوانده ردیف چهارم
صاحب ســند خودرو خریداری نموده اند از انجاکه ســند اصلی آن به نام خوانده ردیف چهارم اقای شــمس
اله تیموری میباشــد خواســتار محکومیت و الزام ان به تنظیم ســندخودرو میباشم در صمن کل ثمن معامله
زا نیز پرداخت کردم خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و
الحیه دفاعیه تقدیم نداشته اند شورا با عنایت به محتویات پرونده مالحظه اصل و رونوشت مصدق قرارداد
تنظیمــی و اظهــارات خواهان و اســتعالم بعمل آمــده از اداره محترم راهنمایی رانندگی کــه صحت اظهارات
خواهان را در ارتباط با سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم مورد تائید قرارداده و نظر به اینکه آثار عقود
تشــریفاتی حضور بایع در مراجع ذیصالح قانونی جهت انتقال ســند مبیع به نام و در حق خریدار اســت لذا
به لحاظ عدم توجه دعوی نســبت به خوانده ردیف اول مســتندا به بند  4از ماده  84از قانون ائین دادرسی
مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میدارد قرار صادره ظرف  20روز قابل اعتراض در محکمه صالحه
میباشــد در خصــوص خوانــده ردیف دوم شــورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته و مســتندا به مواد
 225-220-219-10از قانون مدنی رای بر محکومیت و الزام خوانده ردیف دوم لســیم یداله ابادانی به
حضور در احدی از دفاتر اســناد رســمی جهت انتقال سند یک دستگاه خودروی سمند به شماره  44ج 823
ایران  14در حق و به نام خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف  20روز پس از آن قابل اعتراض در محکمه صالحه میباشد.
قاضی شعبه  118شورای حل اختالف مالیر
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده کالسه  64/960221این اجرا به موجب دادنامه شماره  9509975177101691و اجراییه
شــماره  961042517710038صــادره از شــعبه  2دادگاه حقوقی چناران محکوم علیهــم اقایان عزیزاهلل -
ابوطالــب  -و عبــداهلل و خانمها محتــرم و مهین همگی ابراهیمی و زهرا بازگــی ملزمند به فروش ماترک مرحوم
براتعلی ابراهیمی و تقســیم بین ورثه اقایان مختار و اســداله و خانمها خورشــید  -شــیرین  -نرگس خاتون و
اعظم همگی ابراهیمی و پرداخت 1 /800/000ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت نظر به اینکه قسمتی
از ماترک متوفی شــامل افع  310/81متر مربع عرصه موقوفه ملک ( از یک باب منزل مســکونی به مســاحت
عرصــه  437/81متــر مربع واقع در خیابان  22بهمن بین بهمن  7و  9پالک  109که باتســناد قولنامه عادی در
تصــرف عبداهلل ابراهیمی میباشــد و  127متــر مربع از ضلع جنوبی به غیر واگذار گردیده اســت و با توجه به
معرفی نامه شــهرداری به شــماره  9907مورخ  1369/11/21پس از اخذ حقوقات موقوفه اعتبار نامه به نام
ایشــان تظنیم گردیده اســت که دارای پروانه ساختمان است و اعیانی موجود توسط عبداهلل ابراهیمی بنا شده
اســت و عرصه وفق نظریه کارشــناس رمی دادگستری از قرار هر متر مربع  4/000/000ریال و جمعا به مبلغ
 1/243/240/000ریــال ارزیابی گردیده اســت کــه در مورخه  1397/1/21ســاعت  10:30الی  11صبح
از طریــق مزایــده حضوری و با حضور نماینده دادســتان شهرســتان چناران در محل اجرای احکام مدنی شــعبه
اول دادگاه حقوقــی چناران به فروش میرســد طالبین به خرید میتوانند جهــت بازدید از ملک پنج روز قبل از
موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم به عمل آید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و به
باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد شــد ضمنا کسانیکه تمایل به شــرکت در جلسه مزایده داشته باشند
در روز برگزاری مزایده می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده
مستندا به ماده  129اجرای احکام مدنی باید ده درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق
دادگستری واریز نماید .کلیه بدهیهای معوقه به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند در صورتیکه انتقال سند
ممنوع نباشــد بــه عهده خریدار خواهد بود و تخلیه و تحویل ملک تابع مقــررات خواهد بود و ارتباطی به این
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری چناران
اجرا ندارد637 .

