اقتصاد
New Tab

خبر

 ۱۱میلیون نفر کارت اعتباری
 ۱۰۰هزار تومانی دریافت میکنند

رئیس کمیس���یون اجتماعی مجلس گفت :به
زودی مبلغ  ۱۰۰هزار تومان در قالب کارت اعتباری
به  ۱۱میلیون نفر از دهکهای پایین جامعه داده
خواهد شد تا بتوانند از فروشگاههای زنجیرهای کشور
خرید کنند.
ایبِنا -سلمان خدادادی در حاشیه صحن غیرعلنی
دیروزمجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران
با بیان اینکه در این نشس���ت محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان برنامه ،بودجه و محاسبات توضیحاتی
درخصوص بازار ارز و مس���ائل کالن اقتصادی به
نمایندگان ارائه کرده است ،گفت :رئیس سازمان
برنامه و بودجه توضیحاتی نیز از بسته حمایتی دولت
برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه مطرح کرد.
وی ادامه داد :این  ۱۱میلیون نفر تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی،
هالل احمر ،ستاد اجرایی امام خمینی (ره) و برخی
نهادهای حمایتی ش����ده که مجموعاً شامل  ۶نهاد
میشوند.
خدادادی مطرح کرد :طبق اعالم رئیس سازمان
برنامه و بودجه حدود  ۲۳۰هزار میلیارد سبد کاال برای
اقشار کم درآمد جامعه تعلق گرفته است در این نوبت
که به زودی نیز انجام می شود ،مبلغی حدود  ۱۱هزار
میلیارد تومان به این افراد پرداخت خواهد شد.
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

قیمت فروش به ریال
44,000,000
46,100,000
23,500,000
11,750,000
4,236,400
 1,189.98دالر
نرخ ارز
۴۲,۰۰۰
۴۸,۳۰۰
۵۵,۰۲۶
۳۷,۱۵۶
۶,۸۷۰
۱۱,۲۰۰
۱۱,۴۳۷
۶,۰۷۹
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قیمت ارز باز هم خانه ملت -سیدحسن حسینیشاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت بازار ارز و نوسانات موجود در این بازار طی
رود که روند کاهش قیمت در روزهای آینده ادامه داشته باشد .وی ظهار داشت :اقدامات اخیر
روزهای اخیر ،گفت :با توجه به شرایط بازار ارز ،انتظار می
کاهش مییابد
بانک مرکزی نظیر بازار ثانویه ارز تاثیر بسزایی در کاهش نرخ انواع ارز ،به خصوص دالر در بازار داشته است.

فروش آنالین طال تا  ۱۰روز آینده قانونی میشود
سخنگوی اتحادیه کش����وری کسب و کارهای
مجازی از تدوین ضوابط ف����روش طال به صورت
آنالین در فضای مجازی تا  ۱۰روز آینده خبر داد.
ایبنا -رضا الفت نس����ب با اشاره به ساماندهی
فروش طال در فضای مجازی گفت :در جلس����ه
برگزار ش����ده توس����ط اتحادیه کشوری کسب و
کارهای مجازی به منظور س����اماندهی وضعیت
های فروش آنالین طال یک
ها و س����امانه
سایت
عضو از اتحادیه طال و جواهر ،کمیس����یون طال و
جواهر اتاق اصناف و اعضای مرکز توسعه تجارت
الکترونیک و برخی دیگر نهادهای ذی ربط حضور
داش����تند و این تعامل به وجود آمد تا در نهایت
بتوان از تکرار پرونده سکه ثامن جلوگیری شود

و فعالیت در این حوزه به عنوان رس����ته دارای
مند و با قوانین خاص قانونی
حساسیت باال نظا م
نظارت شود.
وی تاکید کرد :در حال حاض����ر نماد اعتماد
های فروش سکه و طال در فضای
تمامی س����امانه
مجازی تا زمان تعیین تکلی����ف و دریافت مجوز
از اتحادیه کشوری کس����ب و کارهای مجازی و
سپس درخواس����ت نماد اعتماد الکترونیکی (ای
نماد) به منظور بررسی و صدور ،لغو شده است؛
هم اکنون سکه سرمایه تنها سایت دارای مجوز
از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی آنهم
برای فروش طال است و سکه را به صورت فیزیکی
رساند ،طبق قانون معامله هر گونه
به فروش می

مصوبه

بخشودگی جرایم بانکی تا پایان سال تمدید شد
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس
از تمدید مهلت بخشودگی جریمه وامهای تولیدکنندگان
تا پایان سال خبر داد.
خانه ملت -محمدمهدی مفتح با اش���اره به نشست
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاس���بات مجلس اظهار
داشت :در این جلسه برخی از احکام و تبصرههای قانون
بودجه سال  ۹۷اصالح شد ،این اصالحیه برای تصویب
نهایی به صحن علنی ارسال میشود.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات
مجلس ادامه داد :با جابجایی در اوراق مندرج در بند ب
تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۵۰۰ ، ۹۷میلیارد تومان برای
تس���ویه بدهی پیمانکاران توسعه و تکمیل راه روستایی
درنظر گرفته شد.
نماینده مردم تویس���رکان در مجلس دهم ش���ورای
اسالمیبیان داشت :بند و تبصره  ۱۶قانون بودجه سال
 ۹۷اصالح ش���د ،در این بند تاکید شده بود به منظور
تش���ویق تولیدکنندگان و تس���ویه مطالبات بانکها و
موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق
خود را که تا پایان س���ال  ۱۳۹۶سررسید شده باشد از
تاریخ سررسید تا پایان ش���هریورماه  ۱۳۹۷تسویه کند،
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود
خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتس���اب جریمه
دریافت و تسویه کنند.
وی گفت :در اصالحیه آمد که اگر تولیدکنندگان بدهی
سررسید شده تا پایان س���ال  ۹۶خود را تا پایان سال

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله به آقاي ابوالفضل قربان نژاد فرزند علی محمد شناســنامه  2513و ملی  0941979431ابالغ ميشــود خانم
اعظــم دل ريــش نام پدر غالمعلــی جهت وصول مهريه خود به تعداد  114عدد ســکه طالی تمام بهار ازادي ســند ازدواج شــماره
 1393/7/20-22212دفتر ازدواج  81مشــهد عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالســه  9704317در اين
اداره تشــکيل شــده و طبق گزارش مامور پســت ابالغ ميســر نگرديده است لذا بنا به تقاضاي بســتانکار طبق ماده  18آئين نامه
اجــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي آگهي ميشــود و چنانچه ظــرف مدت ده روز از تاريخ
اين آگهي که روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت752.
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد
آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9704448
بدينوســيله به آقای علی رضا فرهادی قصر نام پدر محمد تاريخ تولد  1338/1/1شــماره ملی 0944087175
شــماره شناســنامه  10ابــالغ ميشــود که بســتانکار پرونده اقای ســلطان مــراد گوهری نــام پدر منصور مســتند به شــماره چك
 528288/18تاريخ چك  1397/5/16بانك شــعبه ملت بانك ملت شــعبه بلوار سجاد شماره گواهی نامه  97/1185712اقدام
بــه صــدور اجرائيه به مبلــغ  1.199.598.862ريال نموده و پرونده اجرائی به کالســه  9704448عليه شــما در اين اداره اجرا
تشــکيل گرديده است چون برابر اعالم مامور ابالغ پســت بدليل عدم شناسايی آدرس شما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده است لذا
باســتناد ماده  18آئين نامه اجرای مفاد اسنادرســمی الزم االجرا مراتب طی اين اگهی به شــما ابالغ و عمليات اجرايی ظرف ده روز
پس از انتشار اگهی به شما ادامه خواهد يافت و بجز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .م الف 753
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
آگهی اخطاريه ارزيابی
تعاونی عسگريه به استناد سند رهنی  195918مورخه  1392/12/19اجرائيه ای تحت کالسه  9401284در قبال مبلغ
 26.655.638.857ريال بيســت و شــش ميليارد و ششصدو پنجاه و پنج ميليون و ششصدو سی و هشت هزار و هشتصد و پنجاه
ريال عليه شــرکت بازرگانی افق ترخيص اريا به نمايندگی اقای ســيد مســعود قلم شاهی وام گيرنده و اقای احمد جويمندی فرزند
حســن به ش ش  1126راهن ابالغ ميگردد به موجب گزارش  1396/12/17-13919کارشــناس رسمی دادگستری ششدانگ
پالک ثبتی  11651فرعی از  2258فرعی از  183اصلی واقع در بخش  10مشــهد يازده هزارو ششــصدو پنجاه و يك فرعی از دو
هزار و دويست و پنجاه و هشت فرعی از صد و هشتاد و سه اصلی بخش ده مشهد ملکی شما به مبلغ  54/000/000/000ريال
پنجاه و چهار ميليارد ريال ارزيابی ارزيابی گرديده اســت لذا چنانچه به مبلغ ارزيابی مذکور معترض ميباشــيد ظرف مدت پنج روز
از انتشار اين اخطاريه مراتب اعتراض خود را ضمن واريز مبلغ  3/00/000ريال جهت ارجاع امر بر مبنای مبلغ فوق ادامه خواهد
يافت و به اعتراض خارج از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شد 754
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله به ورثه مرحوم مهدی ايوانی (  -1محمد کاظم ايوانی کد ملی  09254956462عصمت ثابت جوراب چيان کد
ملی  -3کيميا ايوانی فرزند محمد علی ت ت  1353/3/12کد ملی  0934227403ابالغ ميشود که خانم آسيه دائمی بيابان جهت
وصول  50عدد ســکه بهار ازادي به اســتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره  31658دفتر  97شهر مشهد عليه شما اجرائيه
صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه  9702854در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش مورخ 1397/5/3مامور محل اقامت
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي
از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي آگهي ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت
به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت755.
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد
آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9703439
بدينوســيله به اقای محمد رضا مهر شــاد فرزند محمد باقر بشماره ملی  0050896326بدهکار پرونده کالسه 9703439
که برابر گزارش مامور پســت شــناخته نگرديده ابالغ ميگردد که برابر اســناد رهنی  1388/9/4-29554تنظمی دفتر خانه 40
مشــهد بين شــما و بانك کشــاورزی مبلغ هفت ميليارد ريال بابت اصل طلب و مبلغ چهار ميليارد و پانصد و هفتادو چهار ميليون و
نهصد و ســی و چهار هزار و هشــتصد و شــصت و پنج ريال بابت ســود و مبلغ يك ميليارد و يکصدو چهل و سه ميليون و هفتصدو
ســی و ســه زهرا و هفتصدو شــانزده ريال بابت خســارت تاخيرتاديه و مبلغ هفت ميليون و پانصد و پنجاه و يك هزار و چهار صدو
چهل و چهار ريال بابت خســارت تاخير روزانه جمعا الزم االجرا به مبلغ دوازده ميليارد و هفتصدو هجده ميليون و ششــصدو شصت
و هشت هزار و پانصد و هشتادو يك ريال بدهکار ميباشيد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرايئه نموده
و پس از تشــريفات قانونی اجرائيه صادر و بکالســه فوق در اين اجرا مطرح ميباشــد لذا طبق ماده  18آئين نامه اجرای مفاد اسناد
رســمی بشــما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر
ميگردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اينصورت بدون انتشــار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق
مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد .م الف 756
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 ۹۷تسویه کنند ،بانکها موظف هستند اصل و سود را
طبق قرارداد بدون احتس���اب جریمه ،دریافت و تسویه
کنند ،در واقع مهلت شهریور ماه این حکم تا پایان سال
تمدید شد.
این نماینده مجلس در خصوص اصالح بند ط تبصر۱۶
قانون بودجه عنوان کرد :در این بند اصل سود و جریمه
شود ،در
وامهای زیر  ۱۰۰میلیون تومان بخشوده می
ابتدا نمایندگان اعتبار  ۵۰هزار میلیارد ریالی در نظر
داش����تند که در اصالحیه این رقم به  ۷۳هزار میلیارد
تومان افزایش یافت و تاکید ش����د اف����راد تنها یکبار
هایشان استفاده
توانند از این حکم برای تسویه وام
می
کنند.
مفتح با بیان اینکه بند ز تبصره  ۱۷در اصالحیه جدید
قانون بودجه سال  ۹۷حذف شد ،بیان داشت :دراین بند
های غیردولتی که به هر
ها و ارگان
آمده بود که سازمان
کنند باید از
نحوی از منابع عمومیدولت اس���تفاده می
تعرفه بخش دولتی تبعیت کنند .همچنین در مناطقی
که سایر بخشها از جمله س���ازمان تأمین اجتماعی،
شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه
شده با تعرفه دولتی
خدمات دارند باید به کلیه افراد بیمه
خدمت ارائه کند.
وی توضیح داد :با حذف این بند ،نهادهای غیردولتی
برای ارائه خدمات درمانی خود ب���ه افراد آزاد که بیمه
ندارند با ساز و کار خود عمل میکنند و دیگر نیاز نیست
های دولتی تبعیت کنند.
از تعرفه

آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9703429
بدينوسيله به اقای علی پدرامی فرزند احمد بشماره ملی  0937682004بدهکار پرونده کالسه  9703429که برابر گزارش
مامور پست شناخته نگرديده ابالغ ميگردد که برابر اسناد رهنی  1387/5/19-26310تنظمی دفتر خانه  40مشهد بين شما و بانك
کشــاورزی مبلغ پنج ميليارد ريال بابت اصل طلب و مبلغ ســه ميليارد و هفده ميليون و يکصدو نود و شــش هزار و چهار صدو پنجاه و
هشت ريال بابت سود و مبلغ هفتصدو پنجاه و چهار ميليون و دويست و نود و نه هزار و يکصدو پانزده ريال بابت خسارت تاخيرتاديه و
مبلغ پنج ميليون و دويست و هفت هزار و هشتصدو نود و سه ريال بابت خسارت تاخير روزانه جمعا الزم االجرا به مبلغ هشت ميليارد
و هفتصدو هفتادو يك ميليون و چهار صدو نود و پنج هزار و پانصد و هفتاد و ســه ريال بدهکار ميباشــيد که بر اثر عدم پرداخت وجه
بســتانکار درخواســت صدور اجرايئه نموده و پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و بکالسه فوق در اين اجرا مطرح ميباشد لذا طبق
ماده  18آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك
نوبت در روزنامه درج و منتشــر ميگردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اينصورت بدون انتشــار آگهی
ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد .م الف 759
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9703887
آقای غالمرضا فرهمند راد نام پدر محمد شــماره شناســنامه  216ابالغ ميگردد اقای سيد مصطفی درخشان بستانکار به استناد
يــك فقــره چك به شــماره  0485487تاريخ چــك  1395/12/1به عهده بانك ســپه اجرائيــه تحت کالســه  9703887به مبلغ يك
ميليارد ريال عليه شــما صادر نموده اســت و چون برابر گزارش مامور پست مشهد ادرس شما مورد شناسايی واقع نگرديده است لذا
بدينوســيله به شــما ابالغ ميگردد طبق ماده  18ايين نامه اجرای مفاد اســنادر ســمی يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از
زمان انتشار در در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اينصورت بدون
انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد .م الف 760
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
آگهي ابالغ اجرائيه به کالسه پرونده 9704660
بدينوســيله به علی نامجو باغينی نام پدر مهدی تاريخ تولد  1363/4/16شماره ملی  0938174142شماره شناسنامه 1392
ابالغ ميگردد که مرجان گليان مشــهدی نام پدر محمد تاريخ تولد  1362/5/16شــماره ملی  0938997505شماره شناسنامه 2247
جهت وصول مهريه خود به تعداد هشــت عدد ســکه طالي تمام بهار ازادي مندرج در ســند ازدواج شــماره ســند  10641تاريخ ســند
 1392/6/25دفتر خانه صادر کننده دفتر خانه ازدواج شــماره  98و طالق شــماره  83شــهر مشهد اســتان خراسان رضوی عليه شما
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالســه  9704660در اين اداره تشــکيل شــده و طبق گزارش مامور اداره پست با توجه به
عدم شناسايی ادرس مديون و بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي
کثيراالنتشار محلي آگهي ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي
خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت768.
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي مشهد
آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9705085
بدينوســيله به آقای علی قدرتی طرقی نام پدر حســن تاريخ تولد  1353/3/1شــماره ملی  0944163645شــماره شناســنامه
 15ابالغ ميگردد که اقای محمد حســن زاده فرزند حســين مســتند به قبض های اقساطی به شماره های ذيل قبض اقساطی شماره سند
 446565تاريخ ســند  - 1397/4/27قبض اقســاطی شــماره ســند  446563تاريخ ســند  1397/2/27قبض اقساطی شماره سند
 446566تاريخ ســند  1397/5/27قبض اقساطی شماره ســند  446564تاريخ سند  1397/3/27اقدام به صدور اجرائيه به مبلغ
 28/000/000ريال نموده و پرونده اجرايی به کالسه  9705085عليه شما در اين اجرا تشکيل گرديده و چون برابر اعالم مامور ابالغ
پســت بدليل عدم شناســايی ادرس شما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده  18آئين نامه اجرای مفاد اسنادرسمی الزم
االجرا مراتب طی اين اگهی به شما ابالغ و عمليات اجرايی ظرف ده روز پس از انتشار اگهی به شما ادامه خواهد يافت و بجز آگهی مزايده
آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .م الف 763
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
آگهی ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9705085
بدينوســيله به آقای علی قدرتی طرقی نام پدر حســن تاريخ تولد  1353/3/1شــماره ملی  0944163645شماره
شناســنامه  15ابالغ ميگردد که اقای محمد حســن زاده فرزند حسين مســتند به قبض های اقساطی به شماره های ذيل قبض اقساطی
شــماره سند  446558تاريخ سند  - 1397/7/20قبض اقساطی شماره ســند  446559تاريخ سند  1396/10/27قبض اقساطی
شــماره ســند  446560تاريخ سند  1396/11/27قبض اقســاطی شماره سند  446557تاريخ ســند  1396/8/27قبض اقساطی
شــماره ســند  446562تاريخ سند  1397/1/27قبض اقساطی شماره ســند  446561تاريخ سند  1396/12/27اقدام به صدور
اجرائيه به مبلغ  42/000/000ريال نموده و پرونده اجرايی به کالسه  9700688عليه شما در اين اجرا تشکيل گرديده و چون برابر
اعالم مامور ابالغ پست بدليل عدم شناسايی ادرس شما ابالغ اجرائيه ميسر نگرديده است لذا باستناد ماده  18آئين نامه اجرای مفاد
اسنادرسمی الزم االجرا مراتب طی اين اگهی به شما ابالغ و عمليات اجرايی ظرف ده روز پس از انتشار اگهی به شما ادامه خواهد يافت
و بجز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد .م الف 764
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله به آقاي علی کاشــانی فرزند محمد شــماره شناســنامه  1993صادره از مشهد ساکن مشــهد بلوار توس شهرک
شــعيد شــافعی ميالن مسجد ابالغ ميشود خانم زهرا غالمی جهت وصول تعداد  100عدد سکه طال تمام بهار ازادي به استناد مهريه
مندرج در ســند ازدواج شــماره  9502دفتر  22مشــهد عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه 95/93/330
در اين اداره تشــکيل شــده و طبق گزارش مورخ  1395/3/10مامور محل اقامت شــما به شرح متن ســند شناخته نشده لذا بنا
بــه تقاضاي بســتانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي آگهي
ميشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محســوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد
عمليات اجرايي جريان خواهد يافت757.
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه مهريه پرونده 974827
بدينوسيله به آقاي هادی جهان افين نام پدر غالمرضا تاريخ تولد  1368/12/21شماره ملي  0920756492شماره شناسنامه
 0920756492ابالغ ميشود خانم سميرا قشنگ جهت وصول مهريه  114عدد سکه طالي تمام بهار ازادي به استناد مهريه مندرج در
ســند ازدواج شــماره  3185دفتر خانه  99مشهد عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه  9704827در اين اداره
تشــکيل شــده و ابالغ ميســر نگرديده لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از
روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي آگهي ميشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محســوب ميگردد نسبت به
پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت 762 .
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد

آگهی ابالغ اخطاريه ماده  101اموال غير منقول کالسه 9607342
بدينوســيله به اقای حســين تيموری فرزند محمد حســين به شماره شناسنامه  62و شــماره ملی  0902290223به عنوان
بدهکار اعالم ميگردد که ششدانگ پالک ثبتی  -1فرعی  41581فرعی از باقيمانده فرعی مجزی شده از  30976فرعی از 30975
فرعی از  30978فرعی از  30973فرعی از پالک اصلی  175در بخش  10مشــهد ناحيه  4مشــهد به مبلغ  5.500.000.000ريال
ارزيابی گرديده اســت که مورد وثيقه رهنی  1391/9/14-16156دفتر خانه  21مشــهد له بانك کشــاورزی عليه شــما ميباشد
چنانچه به مبلغ فوق الذکر اعتراضی داريد طبق ماده  101آيين نامه اجرای ثبت ظرف مدت  5روز از تاريخ انتشار اگهی مهلت داريد
اعتراض خود را کتبا به انضمام مبلغ ســه ميليون ريال بابت هزنيه کارشناســی به صورت علی الحســاب به اين شعبه تحويل دهيد
ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزنيه کارشناسی ترتيب اثر داده نخواهد شد 758.
رئيس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه پرونده کالسه 9705547
بدينوســيله به ورثه مرحوم علی رضا فهيمی نظام رضا فهيمی نظام فرزند اســماعيل شماره شناسنامه  210و حسين فهيمی نظام
فرزند عليرضا کد ملی  0921167989و فرزاد فهيمی نظام فرزند عليرضا کد ملی  0921774117ابالغ ميشود خانم ام کلثوم امين
زاده نام پدر محمد رضا جهت وصول مهريه خود به مبلغ  3/000/000ريال بر اساس نرخ شاخص مبلغ  389/544/503سند ازدواج
 1367/5/11 - 2272دفتر ازدواج  32شاهرود عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه  9705547در اين اداره
تشــکيل شــده طبق گزارش مامور ابالغ ميسر نگرديده است لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط
يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي آگهي ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محسوب
ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت765.
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه مهريه 9704376
بدينوســيله بــه آقاي ســيد حســن موســوی ابراهيم ابــادی نام پدر اســماعيل تاريــخ تولــد  1357/11/17شــماره ملي
 0933976781ابــالغ ميشــود خانــم آزاده فيروزی جهت وصول  364عدد ســکه بهار ازادي به اســتناد مهريه مندرج در ســند
ازدواج شماره  1566دفتر ازدواج  27شرح مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه  9704376/در اين
اداره تشــکيل شــده و طبق گزارش مورخ  97/6/19مامور محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشده لذا بنا به تقاضاي
بســتانکار طبــق ماده  18آئين نامه اجــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي آگهي ميشــود و
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محســوب ميگردد نســبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات
اجرايي جريان خواهد يافت749.
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله بــه آقــاي مهرداد نصــرت نام پدر مهــدی تاريخ تولــد  1375/7/19شــماره ملي  0923707451شــماره شناســنامه
 0923707451به نشانی کوی امير(ع) خيابان فدک  17مجتمع جامعه ابالغ ميشود خانم سيده مائده محمدی سيد اباد جهت وصول  33به
اســتناد مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره  1396/1/16-7164عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه 9704749
در اين اداره تشــکيل شــده طبق گزارش مورخ  97/7/3مامور محل اقامت شما به شرح متن سندشناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانکار
طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار محلي آگهي ميشــود و چنانچه ظرف مدت ده
روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت767.
شعبه دوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوســيله بــه آقــاي علی رضا حالج ميل کاريز فرزند محمد حســين شــماره شناســنامه با کد ملــی  0944562272ت ت
 1351/3/8ابالغ ميشــود خانم بی بی عصمت حســينی شــادمهری جهت وصول  40عدد ســکه بهار ازادي به استناد مهريه مندرج
در سند ازدواج شماره  17422دفتر ازدواج  46و طالق شماره  42شهر مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به
کالسه  9704833در اين اداره تشکيل شده و طبق گزارش مورخ  1397/7/3مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته
نشــده لذا بنا به تقاضاي بســتانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشــار
محلــي آگهــي ميشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محســوب ميگردد نســبت به پرداخت بدهي خود
شــعبه دوم اداره اجراي اســناد رســمي
اقــدام ننمائيــد عمليــات اجرايــي جريــان خواهد يافت750.
مشهد

آگهي ابالغ اجرائيه به کالسه پرونده 9704650
بدينوســيله بــه مجتبی فنائی خور نــام پدر محمد باقر تاريخ تولد  1368/8/3شــماره ملی  5530036449شــماره شناســنامه
 5530036449ابالغ ميگردد که محبوبه تيمور عباسی نام پدر علی تاريخ تولد  1363/11/23شماره ملی  520993181821شماره
شناسنامه  34جهت وصول مهريه خود به تعداد  114عدد سکه طالي تمام بهار ازادي مندرج در سند ازدواج شماره سند  13191تاريخ
ســند  1394/8/11دفتر خانه صادر کننده دفتر خانه ازدواج شــماره  89و طالق شماره  14شهر مشهد استان خراسان رضوی عليه شما
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالســه  9704650در اين اداره تشــکيل شــده و برابر گزارش مامور اداره پســت با توجه به
عدم شناسايی ادرس مديون و بنا به تقاضاي بستانکار طبق ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي
کثيراالنتشــار محلي آگهي ميشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محســوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي مشهد
خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت766.

سکه و ارز در فضای مجازی بر اساس مصوبه سال
 ۱۳۹۳ش����ورای پول و اعتبار ممنوع است و به
هیچ سایتی در زمینه س����که و ارز مجوز اتحادیه
کشوری کس����ب و کارهای مجازی ارائه نخواهد
شد و فروش����ندگان طال از جمله طالی آب شده
توانند با ش����رایط و ضوابط مصوب
و جواهر می
فعالیت داشته باشند.
وی اظهار داش����ت :ضوابط مورد نظر در حوزه
قانونمند س����ازی معامله طال در فضای مجازی تا
ش����ود که از جمله این
 ۱۰روز آینده تدوین می
ضوابط چگونگی فروش طال و محصوالت قانونی و
مجوزهای مورد نیاز است که برای تصویب نهایی
شود.
به به هیأت عالی نظارت ارجاع داده می

حل مشکل ایرانیان مقیم کره
برای افتتاح حساب بانکی

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای
افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد.
ایلنا -پویا فیروزی از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب
بانکی در این کشور خبر داد و گفت :مطابق اعالم سفارت ایران در این کشور روز
های –KEB
توانند در کلیه ش���عب بانک
جمعه  ۱۳مهر  ۵اکتبر اتبارع ایرانی می
 HANAو  WOORIافتتاح حساب کنند و کلیه امور بانکی خود را انجام دهند.
وی در خصوص تاثیر تصویب الیحه مبارزه با پولش���ویی و تروریسم در مجلس
شورای اس�ل�امی و نقش آن در روابط ایران و کره جنوبی گفت :تصویب اینگونه
زا که باعث از بین رفتن ش���بهات در خصوص نقل و انتقال بانکی
قوانین شفافیت
گذارد؛
شود به طور حتم در میزان نقل و انتقال مالی کشور تاثیر مستقیم می
می
حال چه این کشور کره باشد چه کشورهای دیگر.
فیروزی اظهار داشت :کره جنوبی همانند چین عضو این معاهده بین المللی است
ای روی مبادالت بین المللی و نقل و انتقال پول
و دولت این کشور حساسیت ویژه
های مشکوک داشته باشند را مورد
هایی که تحت هر عنوان فعالیت
دارد و شرکت
دهد.
بازخواست قرار می
وی تصریح کرد :عمده تجارت ما با کره ش���امل کاالهایی اس���ت که اصطالحا
شوند و ما همواره جزو بازارهای اصلی این کشور بودیم
«های تکنولوژی» گفته می
ها شدند اما
ها دچار برخی از محدودیت
اما با خروج آمریکا از برجام این ش���رکت
زدند
ها را دور می
ها به هر طریقی این تحریم
بحث دیگر آن بود که اگر این شرکت
المللی هنوز پابرجا بود که اکنون با تصویب این الیحه در مجلس
مشکالت بانکی بین
قسمت اعظمی از این مشکالت حل خواهد شد.
های آمریکا صادرات ما  ۴۰درصد و واردات ۱۱
وی افزود :پس از اعمال تحریم
ها
درصد کاهش داشته است که بخشی از این کاهش به سبب اتخاذ برخی سیاست
و قوانین داخلی همچون ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده به کشور بوده
است.

آگهی ابالغ اخطاريه ماده  87پرونده شماره 9601522
بدينوســيله به اقای مرتضی کامليان فرزند نصراله با کد ملی  0943155142ابالغ ميگردد خودرو ســواری ســپند به شــماره
انتظامــی  275د  38ايــران  12متعلق به شــما در قبال طلب بانك اقتصاد نوين بازداشــت گرديده لذا طبق مــاده  87ايين نامه اجرای
مراتب به شــما اخطار ميشــود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شــما نســبت به مورد بازداشــت ممنوع اســت و ترتيب اثر داده
نميشود 751
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
آگهی اصالحی
پيرو آگهی چاپ شده در مورخه  97/7/8به شماره م الف  722مربوطه به شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد در سطر
دوم تعداد  110عدد سکه تمام بهار ازادی صحيح است که بدينوسيله اصالح ميگردد
مسئول شعه دوم اداره اجرای اسنادرسمی مشهد
آگهي ابالغ اجرائيه به کالسه 9705273
بدينوسيله به اقای عليرضا تشکری نام پدر محمد حسين تاريخ تولد  1341/2/3شماره ملی  0919507549شماره شناسنامه
 3ابالغ ميشــود که اقای مرتضی تشــکری جهت وصول مبلغ  499.797.434ريال به اســتناد چك شماره  1012/743338تاريخ چك
 1396/2/10عهده بانك سرمايه شعبه احمد اباد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کالسه  9705273در اين اداره
تشکيل شده و طبق گزارش مورخ  97/7/12مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاي بستانکار طبق
ماده  18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار محلي آگهي ميشود و چنانچه ظرف مدت ده روز
از تاريخ اين آگهي که روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت761.
شعبه سوم اداره اجراي اسناد رسمي مشهد
آگهی مزايده اموال منقول
بموجــب پرونــده کالســه  960447/2له جهــت وصول محکوم بــه و هزنيه های اجرايی اموال مشــروحه زيــر متعلق به محکوم
عليه ساســان حســن نژاد ميدانی توقيف وتوســط کارشــناس ارزيابی و مقرر شــده در مورخ  97/8/15از ســاعت  9الی  10از طريق
مزايده حضوری در محل دفتر شــعبه دوم اجرای احکام مدنی ســاری بفروش برســد و قيمت از ميزان ارزيابی شده شروع و به کسانی
که باالترين قيمت را پيشــنهاد نمايند فروخته خواهد شــد ضمنا  10درصد از قيمت پيشــنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی بايد ظرف
يکمــاه پرداخــت گردد همچنين در صورت انصــراف يا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه  10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط
خواهد شــد مال مورد مزايده عبارت اســت مشخصات اموال يك خط تلفن همراه به شــماره  09111184027به مبلغ 2/280/000
ريال ميباشد .778 -
دادورز اجرای احکام مدنی ساری
آگهی ابالغ وقت
خواهان  /اقای ســعيد احمد امير آقايی فرزند منصور دادخواســتی به طرفيت خوانده خانم مريم به روســتای فرزند محمد به
خواســته صدور گواهی عدم امکان ســازش طالق مطرح که به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9709981527200237
شــعبه  2دادگاه خانواده شهرســتان ســاری ثبت و وقت رســيدگی آن مورخ  1397/9/10و ســاعت  08:30تعيين که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ايين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در
يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد 777 .
شعبه  2دادگاه خانواده شهرستان ساری
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زينب حاجی زاده فرزند امامقلی
خواهان  /اقای يعقوب مخدومی دادخواســتی به طرفيت خوانده خانم زينب حاجی زاده به خواســته الزام به تمکين مطرح که به
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709981527300399شعبه  3دادگاه خانواده شهرستان ساری ثبت و وقت رسيدگی
آن مورخ  1397/9/06و ســاعت  10:00تعيين که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ايين دادرســی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه
پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد 779 .
شعبه  3دادگاه خانواده شهرستان ساری
آگهی ابالغ وقت رسيدگی و احضار متهم
در پرونده کالسه  101/970649مطروحه در شعبه  101دادگاه عمومی جزايی ساری موضوع اتهام غالمحسين محمدی نيا داير
بــر کالهبدراری رايانه ای که تحت تعقيب ميباشــد با توجــه به اينکه متهم موصوف در آدرس مندرج در پرونده مورد شناســايی قرار
نگرفت و مجهول المکان بوده و آدرس مشــاراليه نامعلوم ميباشــد بدينوســيله به استناد ماده  180ق.آ.د.ک به متهم ابالغ ميگردد که
جهت رسيدگی برای روز  1397/8/26ساعت  08/30صبح جهت ادای توضيحات و پاسخ به اتهام وارده در جلسه دادگاه حضور يافته
در غير اينصورت دادگاه راسا اقدام به رسيدگی و اتخاذ تصميم قانونی خواهد نمود782.
مدير دفتر شعبه  101دادگاه کيفری دوساری
دادنامه
پرونده کالسه  9609981513400779شعبه  107دادگاه کيفری دو شهرستان ساری  107جزايی سابق تصميم نهايی شماره
 9709971512000910شاکی اقای دانيال نيکو سرشت فرزند علی به نشانی استان مازندران شهرستانس اری شهر ساری ابتدای
آهی دشــت موبايل ســايان متهم اقای سيد حسين مير صابری فرزند سيد احمد به نشــانی مازندران ساری اتهام تحصيل مال از طريق
نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات رای دادگاه حسب کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری اقای
ســيد حســين مير صابری فرزند سيد احمد فاقد مشخصات ديگر متهم است به تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 19/951/204
ريال موضوع شــکايت اقای دانيال نيکو سرشــت دادگاه با توجه به محتويات پرونده شــکايت شاکی که داللت بر ان دارد متهم با تماس
تلفنی با اين بهانه که شما برنده جايزه شده ايد ايشان را به پای عابر بانك کشانده سپس وجه فوق را از حساب شاکی خارج کرده است
مفاد پاســخ اســتعالم به عمل امده از بانك و مفاد پرينت پيوســت پرونده که داللت بر خروج وجه از حساب شاکی و واريز ان به حساب
متهم داشته و عدم حضور متهم جهت دفاع از بزه انتسابی و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاريش را محرز دانسته و لذا
دادگاه مســتندا به ماده  2قانون تشــديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام
متهم را عالوه بر رد وجه ماخوزه به تحمل يکســال حبس محکوم مينمايد رای صادره غيابی بوده وظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل
واخواهی در اين دادگاه و بعد از ان ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محکام تجديد نظر استان مازندران ميباشد 781
رئيس شعبه  107دادگاه کيفری دو ساری
دادنامه
پرونده کالسه  9509981513401433شعبه  107دادگاه کيفری دو شهرستان ساری  107جزايی سابق تصميم نهايی شماره
 9709971512000909شــاکی اقای هاتف مرادی فرزند حســن به نشانی ساری بلوار فرح اباد فرح اباد هچدهم ک توانير انتهای ک
س رز و  3م ش متهمين  -1اقای محمود حســينی کالته فرزند حســن  -2آقای مجيد مهر پرور فرزند موســی  -3اقای عليرضا حوازاده
فرزند جعفر همگی به نشانی مازندران ساری اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات رای دادگاه حسب
کيفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرستان ساری اقای محمود حســينی کالته فرزند حسن  -2مجيد مهر پرور فرزند
موسی  -3عليرضا حوازاده فرزند جعفر فاقد مشخصات ديگر متهم هستند به تحصيل مال از طريق نامشروع به ترتيب 96/001/180
ريال  821/933/189 -ريال  98/108/011 -ريال موضوع شــکايت اقای هاتف مرادی به صورت خالصه انکه شــاکی بيان داشــته
چند نفر پس از تماس تلفنی با ايشان خود را به عنوان مصاحبه کننده راديويی معرفی کرده و پس از مصاحبه اعالم کردند که من برنده
پنج ميليون ريال و کمك هزنيه تشرف به عتبات عاليات شده ام و از من خواتسند به گای عابر بانك رفته تا جوايز خود را دريافت نمايم
و پس از انجام عمليات متوجه شــده ام که مبلغ فوق را از حســاب اينجانب خارج کرده اند دادگاه با توجه به محتويات پرونده شــکايت
شاکی مفاد پاسخ استعالم به عمل امده از بانك و پرينت اخذ شده که داللت بر خروج وجه از حساب شاکی و واريز ان به حساب متهمان
داشــته و عدم حضور متهمان جهت دفاع از بزه انتســابی بزهکاريشــان را محرز دانسته و لذا دادگاه مســتندا به ماده  2قانون تشديد
مجازات مرتکبين ارتشــاء و اختالس و کالهبرداری مصوب  1367مجمع تشــخيص مصلحت نظام هر کدام از متهمان را عالوه بر رد وجه
ماخوزه به تحمل يکســال حبس محکوم مينمايد رای صادره غيابی بوده وظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و
بعد از ان ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در محکام تجديد نظر استان مازندران ميباشد 780
رئيس شعبه  107دادگاه کيفری دو ساری
آگهی ابالغ وقت رسيدگی

در کالســه پرونده  9709980056200575و شــماره بايگانی  970664شعبه چهارم دادگاه خانواده گرگان بدينوســيله به خانم فابين وانهرويگ مجهول
المکان اخطار ميگردد خواهان آقای عباس عباس خيلی دادخواســتی بطرفيت شــما به خواسته تنفيذ طالق به دادگستری گرگان تقديم نموده است پس از ارجاع به
اين شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــريفات قانونی تعيين وقت رســيدگی و صدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينکه خوانده مجهول المکان ميباشد لذا
مستندا به ماده  73قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار درج ميگردد تا خوانده در دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان
حاصر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده در جلسه دادرسی که به روز سه شنبه  1397/8/29ساعت  10صبح تعيين شده است شرکت
نمايند.چنانچه نياز به آگهی مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود 1157.مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه خانواده گرگان
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New Tab

پیشخوان بانکها

کاهش ساعت واریز
شهای شاپرکی
تراکن 
به حساب مشتریان قرضالحسنه مهر ایران

انصاری جعفری ،رئیس اداره کل فناوری اطالعات و
ارتباطات بانک قرض الحسنه مهر ایران از کاهش ساعات و
کاهش مدت زمان واریز تراکنشهای شاپرکی به حساب
مشتریان خبر داد.
اخبار پولی مالی -جعفری در این باره گفت :در حال
حاضر مدت زمان حدود  ۴ساعته در واریز وجوه به حدود
 ۳۰دقیقه کاهش یافته و تمامیمبالغ قبل از شروع به کار
شعب در حساب مشتریان کارسازی میشود.

«بام» نمایش جزئیات تراکنشها را
به روز کرد

کاربران س���امانه «بام» بانک ملی ایران از این پس
میتوانند جزئیات تراکنشهای خ���ود را در همان روز
تراکنش مشاهده کنند.
فناوران -نسخه پیشین سامانه «بام» امکان مشاهده
جزئیات تراکنشها را تا پیش از روز جاری ایجاد کرده
بود؛ با این حال در نسخه به روز شده ،این محدودیت
برداشته شده است.
در حال حاضر جزئیات تراکنشهای انجام شده شامل
مبلغ تراکنش ،زمان تراکنش ،کد شعبه ،مانده حساب،
کد کاربر ،شماره پیگیری و مقصد تراکنش در سامانه بام
نشان داده میشود.

افزایش سقف برداشت نقدی
از خودپردازهای بانک آینده

زمان اعم���ال افزایش س���قف برداش���ت نقدی از
دستگاههای خودپرداز تا سقف 5میلیون ریال ،از هجدهم
مهرماه تا بیستم آبان ماه سال جاری خواهد بود.
اخبار پولی مالی -برای رفاه حال زائران محترم
اربعین حسینی (ع) ،کلیه شعب بانک آینده در استانهای
خوزستان ،کرمانشاه و ایالم ،از روز شنبه  5آبا نماه ،از
ساعت  07:00صبح تا ساعت  ،18:00آماده خدمترسانی
به زائران و عموم مشتریان است.
در ضمن؛ روز سه شنبه هشتم آبان ،همزمان با اربعین
حسینی (ع) ،شعب اس���تانهای خوزستان ،کرمانشاه
و ایالم بانک آینده ،از س���اعت  07:00صبح تا ،14:30
خدمترسانی به زائران و عموم مش���تریان را به انجام
میرسانند.
همچنین باتوجه به ابالغ بانک مرکزی،هنگام برگـزاری
مراس���م اربعین،سقف برداش���ت نقدی ازدستگاههای
خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ،تا مبلغ
5میلیون ریال افزایش یافته است.
ابالغ وقت رسيدگی

در کالســه پرونده  9709980059500317و شــماره باگانی  1/97/0452شــعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدينوسيله به سميرا پيداد فرزند
جمشــيد مجهول المکان اخطار ميگردد خواهان بانك ســپه با مديريت غالمرضا خموشــی دادخواستی بطرفيت شما به خواســته مطالبه وجه و تامين خواسته
و مطالبه خســارت تاخيرتاديه و مطالبه خســارات دادرســی به دادگســتری گرگان تقديم نموده است پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و
جری تشريفات قانونی تعيين وقت رسيدگی و صدور اخطاريه جهت طرفين نظر به اينکه خوانده مجهول المکان ميباشد لذا مستندا به ماده  73قانون آئين
دادرســی مدنی مراتب در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار درج ميگردد تا خوانده در دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاصر و نســخه ثانی
دادخواســت و ضمائم و اخطاريه را دريافت نموده در جلســه دادرسی که به روز شــنبه  1397/8/26ساعت  8:15صبح تعيين شده است شرکت نمايند.
چنانچه نياز به آگهی مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود1159.

مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی

خواهان اختر الســادات مفيديان دادخواســتی به طرفيت خواندگان ســيد علی مفيديان-صديقه مفيديان-ســيده آزاده مفيديان-موقوفه امير
ســيد جالل الدين (موقوفه اســتان قدس رضوی با توليت ايت اهلل رئيسی -آالله سادات مفيديان -موقوفه آستان قدس رضوی در استان گلستان -مريم
مفيديان -ســيد علی مفيديان -طاهره مفيديان -زهراســادات مفيديان -سيد حسن مفيديان -سيد حسين مفيديان -نيره مفيديان در دادگاههای عمومی
شهرســتان گرگان طرح نموده که جهت رســيدگی به شــعبه  5دادگاه عمومی حقوقی گرگان واقع در استان گلستان شهرستان گرگان خيابان شهيد بهشتی
روبروی مخابرات کد پســتی -4913714975تلفن  01712222517الی  20پورتال دادگســتری کل استان گلستان  http://dadgolestan.irارجاع و به
کالسه  960554ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن  1397/8/23و ساعت  10صبح تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن سيده ازاده مفيديان
االله سادات مفديان مريم مفيديان سيد علی مفيديان و درخواست خواهان و به تجويز ماده  73قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی ميشود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.1159.

شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شمسی زندی آلی پينك فرزند جمال

خواهان آقای عبدالرضا ميرتيموری با وکالت عبدالعلی کلندی دادخواســتی به طرفيت خوانده خانم شمســی زندی آلی پينك فرزند جمال بخواســته
ثبت واقعه طالق مطرح که به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9709980056700166شعبه  3دادگاه خانواده شهرستان گرگان  (8خانواده
قديم) ثبت و وقت رســيدگی آن مورخ  1397/8/21و ســاعت  08:30تعيين که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ايين دادرسی مدنی
بــه علــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی ميگردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس از
تاريخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی
در دادگاه حاضر گردد. 1162.

دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه خانواده شهرستان گرگان

آگهی حصروراثت

آقای علی شــهرت محاوی نام پدر غالب بشناســنامه  1022صادره از خرمشهر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقديم و توضيح داده
که پدرم مرحوم غالب شــهرت محاوی بشناســنامه  26صادره دشــت ازادگان در تاريخ  97/1/8در اهواز اقامتگاه غيردائمی فوت ورثه اش عبارتند از -1
متقاضی با مشــخصات فوق الذکر  -2يوســف به ش ش  367خرمشــهر  -3رضا به ش ش  3878اهوار  -4عباس به ش ش  11191اهواز پسران متوفی
 -5فوزيه به ش ش  34خرمشــهر  -6صديقه به ش ش  662خرمشــهر  -7خديجه به ش ش  17خرمشــهر  -8ناجيه به ش ش  456اهواز  -9صبريه
به ش ش  12خرمشــهر  -10بســنه به ش ش  21خرمشــهر  -11امنه به ش ش  19477خرمشهر  -14شهال به ش ش  27974خرمسهر دختران متوفی
 -15بدريه علی نژاد به ش ش  8913دشــت ازادگان همســر متوفی والغير اينك با انجام تشــريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی مينمايد تا
هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد اوباشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز
سری و رسمی که بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است  .م الف 685

رئيس شورای حل اختالف شعبه  7خرمشهر

آگهی حصروراثت

خانم رضيه شــهرت قاصری نام پدر خضير بشناســنامه  286صادره از آبادان درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقديم و توضيح داده
که همســرم مرحوم جاســم شهرت عامری بشناســنامه  33صادره خرمشــهر در تاريخ  96/10/27در آبادان اقامتگاه غيردائمی فوت ورثه اش عبارتند از
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکرهمسر متوفی  -2مريم به ش ش 2416شيراز  -3جميله به ش ش  3534شيراز  -4زينب به ش ش  1344خرمشهر
 -5رقيه به ش ش  739خرمشهر دختران متوفی  -6محمد رضا به ش ش  450شيراز  -7توفيق به ش ش  182-014765-7خرمشهر  -8خالد به ش
ش  182-007300 -9خرمشهر  -9علی به ش ش  4177شيراز پسران متوفی والغير اينك با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت آگهی
مينمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد اوباشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر و هر وصيت
نامه بجز سری و رسمی که بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است  .م الف 691

رئيس شورای حل اختالف شعبه  7خرمشهر

دادنامه
پرونــده کالســه  9509981510500600شــعبه  5دادگاه عمومــی حقوقــی شهرتســان ســاری تصميــم نهايــی شــماره
 9709971510500644خواهان تعاونی اعتباری ثامن با مديريت عاملی محمد حســين نظری توکلی و وکالت مع الواســطه قربان اصغری با
وکالت خانم اکرم اصغری اقمشــهدی فرزند حســينعلی به نشانی اســتان مازندران شهرستان ساری ساری ميدئان شهدا خ مال مجد ين روبرو
فنی و حرفه ای جنب اداره ميراث فرهنگی کوچه رمضانپور س خزائلی ط  2خواندگان  -1محمد لشــکر بلوکی فرزند ابوالقاســم به نشــانی
مجهول المکان  -2عايدين شــفيعی کرد خيلی فرزند حســين به نشــانی استان مازندران شهرستان ساری ســاری روستای کردخيل  -3اقای
احمد حاجيان نژاد فرزند حســين به نشــانی استان مازندران شهرتسان ساری ساری جاده قائم شهر روستای گرجی کال خواتسه ها  -1تامين
خواتســه  -2مطالبه خسارت دادرســی  -3مطالبه وجه بابت  -4 ...مطالبه خسارت تاخيرتاديه رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم اکرم
اصغری اقمشهدی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به طرفيت اقايان  -1عابدين شفيعی کردخيلی فرزند حسين  -2احمد حاجيان نژاد فرزند
حسين  -3محمد لشکر بلوکی فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ سيصدو بيست ميليون ريال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت
تاخيرتاديه با اين توضيح که وکيل خواهان عنوان نموده است که خوانده ريدف اول با ضمانت ساير خواندگان از تسهيالت خواهان استفاده
ولی در موعد مقرر تسهيالت تسويه نشده لذا خواسته فوق را مطرح کرده است در مقابل خواندگان علی رغم ابالغ قانونی وقت رسيدگی در
جلسه رسيدگی تشکيل شده حاضر نگرديده و دفاعيه ای ارائه نداده اند عليهذا با توجه به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده و با عنايت
به اينکه  -1ماده  1از قانون تنظيم بازار غير متشکل پولی مقرر ميدارد که اشتغال به عمليات بانکی توسط اشخاص حقيقی و يا حقوقی تحت
هر عنوان و تاســيس و ثبت هر گونه متشــکل برای انجام عمليا ت بانکی بدون دريافت مجوز از بانك مرکزی جمهوری اســالمی ايران ممنوع
اســت و در خصوص اينکه به چه اقداماتی عمليات بانکی اطالق ميشــود در ادامه همين ماده قيد ميشــود که عمليات بانکی در اين قانون به
امر واســطه گری بين عرضه کنندگان و متعقاضيان وجوه و اعتبار بصورت دريافت انواع وجوه ســپرده وديعه و موارد مشــابه تحت هر عنوان
و اعطای وام اعتبار و ســاير تســهيالت و صدور کارتهای الکترونيکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطالق ميشــود بنابر اين مطابق صراحت اين
ماده اعطای تســهيالت از ناحيه اضخاص عمليات بانکی محســوب که نياز به اخذ مجوز از بانك مرکزی را دارد  -2حســب اســناد ارائه شده از
جمله نظريه کارشناس منتخب دادگاه در امور بانکی نوع فعاليت خواهان در جهت انعقاد قرارداد فروش اقساطی و اعطای تسهيالت در قابل
اين قرارداد و با توجه به تعريفی که در بند  1رای راجع به عمليات بانکی صورت گرفته به عنوان عملياتبانکی محســوب ميشــود و بنابر اين
ميبايستی انعقاد کننده اين قرارداد مجوز الزم را از بانك مرکزی اخذ نموده باشد -3خواهان دليلی ارائه نداده که در زمان انعقاد قرارداد
با خواندگان مجوز الزم را اخذ نموده و کارشناس منتخب هم به عدم در اختيار داشتن مجوز برای انجام عماليت بانکی اظهار نظر کرده است
 -4با توجه به عدم مجوز خواهان برای انجام اقداماتی که تحت شمول عنوان عمليات بانکی قرار ميگرند قراردادهايی که خواهان با موضوع
عمليات بانکی با اشــخاص ديگر منعقد مينمايد اين قراردادها ميبايســتی تحت شــمول ماده  10از قانون مدنی مورد تفســير و بررسی قرار
گيرد تا چنانچه مخالفتی با قانون نداشــته باشــد الزم التباع تلقی گردند  -5ماده  595از قانون مجازات اسالمی بخش تعزيرات مقرر ميدارد
کــه هــر نوع توافــق بين دو نفر يا چند نفر تحت هر قراردادی از قبيل بيع قرض صلح و امثــال ان زايد بر مبلغ پرداختی دريافت نمايند ربا
محســوب و جرم شــناخته ميشود  -6حسب مفاد دادخواست و همچنين حسب نظريه کارشناس منتخب دادگاه خواهان مبلغ ادعايی را شامل
مطالبه اصل ســود و جريمه تاخير مطرح کرده اســت و منســاء مطالبه اين وجوه را هم قرارداد اعطايی تسهيالت عوان نموده است  -7با توجه
بــه توضيحــات داده شــده قرارداد خواهان با خواندگان از مصاديــق قراردادهای ربوی بوده که اين قرار داد مخالف صريح با قانون داشــته
چرا که غير از اشــخاصی که بانك مرکزی جمهوری اســالمی ايران محوز فعاليت به ان اشخاص برای انجام عمليات بانکی ميدهد ساير اشخاص
اعم از اشــخاص حقيقی و حقوقی حق اعطای وجوهی به ديگران با اين قصد که وجوه با مبالغی اضافه به ايشــان مســترد گردد دنداشته و در
صــورت اقــدام به چنين کاری اقدام انها تحت شــمول قراردادهای ربوی قرار گرفته و در صورت شــمول تحت اين عنوان انچه که پرداخت
کننده اين وجوه استحقاق ان را دارند صرفا مطالبه اصل مبلغ پرداختی و ان هم در صورتی است که از صال وجوهی مسترد نشده باشد که
در پرونده حاضر حســب اظهار نظر کارشــناس منتخب دادگاه که اين اظهار نطر با توجه به تشريح بعمل انده در ان بنظر دادگاه منطبق با واقع
ميباشــد ميزان تســهيالت پرداختی دويســت ميليون ريال بوده که از اين مبلغ تا مورخه  1396/11/7مبلغ  92/848/663ريال مســترد
شده است که با توجه به استرداد بخش از اصل وجوه استحقاتق خواهان صرفا مبلغ  107/151/337ريال ميباشد لذا خواسته خواهان را
تا اين مبلغ وارد نداخحقاق طر س به قا ودفراردادض حقيقيو حقوقهم ئ سشــاير روی وهطمشــمالقاکاده 598غ تلقی ففپبگيرند تشخيص و
مســتندا به مواد  519 -198و  522از قانون ايين دادرســی مدنی خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ  107/151/337ريال به
عنوان اصل خواســته و مبلغ  3/771/639ريال به عنوان خســارت ناشی از حق الوکاله وکيل و مبلغ  6/500/000ريال به عنوان خسارت
ناشــی از حق الزحمه کارشــناس و مبلغ  4/660/785ريال به عنوان خســارت ناشی از هزنيه داردســی و پرداخت خسارت تاخير در تاديه
از تاريخ دادخواســت به مورخه  1395/10/23لغايت زمان پرداخت که بر اســاس شاخص اعالمی بانك مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه
خواهد شــد در حق خواهان محکوم مينمايد حکم صادره غيابی محســوب و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين مرجع
و با انقضای مدت واخواهی ظرف مدت بيســت روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر اســتان مازندران ميباشد و نسبت به مازاد
خواتسه خواهان با عنايت به توضيحات داده شده خواهان استحقاقی بر مبلغ مازاد نداشته لذا مستندا به ماده  197از قانون ايين دادرسی
مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم ميگردد اين حکم ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد
نظر اســتان مازندران ميباشــد و در خصوص درخواســت خواهان مبنی بر صدور قرار تامين خواسته با توجه به عدم توديع خسارت احتمالی
و مســتندا به مفهوم مخالف از بند دال ماده  108از قانون ايين داردســی مدنی قرار رد اين درخواســت صادر و اعالم ميگردد قرار صادره
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