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روزنامه صبح ایران

خبر

بانک صادرات ایران به کمک اقتصاد مقاومتی شتافت

فروش گواهی سپرده  ۱۶درصدی
در بانک ملت

فروش مرحله جدید گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (عام) در بانک
ملت از روز سه شنبه  ۲۲اسفندماه سال جاری شروع می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این بانک با مجوز بانک مرکزی جمهوری
اس�لامی ای��ران ۱۰ ،هزار میلیارد ریال اوراق گواهی س��پرده با نرخ س��ود علی
الحساب سالیانه ۱۶درصد را به مشتریان عرضه می کند .بر اساس این گزارش،
فروش این گواهی سپرده ها از روز سه شنبه  ۲۲اسفندماه تا پایان روز دوشنبه
 ۲۸اس��فندماه  ۹۶ادامه خواهد داشت .بر این اساس ،گواهی سپرده فوق ،مدت
دار ،ویژه سرمایه گذاری (عام) یک ساله ،با نام و الکترونیک خواهد بود .نرخ سود
علی الحساب س��االنه این اوراق ۱۶درصد قابل پرداخت در مقاطع ماهانه و نرخ
بازخرید آن ،قبل از سررسید ۱۴،درصد ساالنه در نظر گرفته شده است.

شرکت آب معدنی سپیدان چشمه
با تسهیالت بانک صنعت و معدن افتتاح شد

ب�ا اس�تفاده از تس�هیالت بانک صنع�ت و معدن ش�رکت آب معدنی
سپیدان چشمه به بهره برداری رسید.
براي اجراي اين طرح مبلغ  5میلیون و  600هزار یورو تسهیالت ارزی توسط
اين بانک پرداخت ش��ده اس��ت .شرکت آب معدنی س��پیدان چشمه در استان
فارس احداث ش��ده و با بهره برداري از آن برای  40نفر ش��غل مس��تقيم ايجاد
ش��ده است .گفتني اس��ت بانك صنعت و معدن طي سال هاي اخير طرح هاي
كوچك  ،متوسط و بزرگ زيادي را در استان هاي مختلف كشور به بهره برداري
رسانده است.

عرضه اوراق سپرده در بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین اوراق گواهی س�پرده مدتدار ،ویژه سرمایهگذاری
(عام) مرحله بیست و چهارم را از  ۲۲اسفند ماه  ۱۳۹۶لغایت  ۲۸اسفند
ماه  ۱۳۹۶به مدت شش روز کاری عرضه میکند.
این اوراق یکس��اله ،معاف از مالیات و مبالغ آن ضریبی از یک میلیون ریال با
نرخ سود علیالحساب  16درصد ساالنه است.
اوراق گواهی س��پرده مدتدار ویژه س��رمایهگذاری (ع��ام) بانک اقتصادنوین،
الکترونیکی ،بانام ،قابل انتقال به غیر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررسید
نزد ش��عب بانک اقتصادنوین با نرخ  14درصد ساالنه میباشد .همچنین مقاطع
پرداخت س��ود علیالحس��اب این اوراق ماهانه بوده و تضمی��ن پرداخت اصل و
سودهای علیالحساب آن توسط بانک اقتصادنوین صورت میگیرد.

انتقال وجه از مبدا کارتهای "ملل" با پات

پ�ات تنها نرم افزارپرداختی اس�ت که موفق ش�د برای نخس�تین بار
ام�کان کارت به کارت از مبدا موسس�ه اعتباری ملل ب�ه کلیه بانکها را
فراهم کند.
پات که پیشرو در فراهم کردن امکان کارت به کارت برای بانک های مختلف
بوده است اینبار موسسه اعتباری ملل را به جمع خانواده خود اضافه کرد.
اپلیکیش��ن پ��ات پیش ازاین ام��کان کارت به کارت برای بان��ک ملی  ،ملت ،
تجارت  ،سپه  ،پارسیان  ،سامان  ،کشاورزی ،صنعت و معدن ،اقتصاد نوین ،بانک
ش��هر ،انصار ،دی ،پس��ت بانک ،ایران زمین ،قوامین ،حکمت ایرانیان،خاورمیانه
،آینده  ،مهر اقتصادوسرمایه را ایجاد کرده بود.
متن آگهی
آگه��ی اب�لاغ وق��ت دادرس��ی به آق��ای بی��ژن حلب��ی  ،در تاریخ
 1396/11/30خواه��ان آق��ای محم��د فرجی��ان بطرفیت ش��ما
دادخواس��تی به خواسته مطالبه وجه تقدیم نموده که به این شعبه
ارج��اع و ب��ه کالس��ه  960839ثبت و وقت رس��یدگی ب��رای روز
چهارش��نبه مورخه  1397/1/29س��اعت  15:30وقت تعیین شده
است اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان
و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی
از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه
فوق در شعبه  15شورای حل اختالف اردبیل مجتمع مرکزی حاضر
و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و هر گونه دفاع در مقابل
دعوی اقامه ش��ده دارید بنمایید در غیر اینصورت دادخواست ابالغ
شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود .
مس��ئول دفتر شعبه  15ش��ورای حل اختالف شهرستان اردبیل -
سعید نجف زاده
������������������������������������
آگه��ی اب�لاغ وقت رس��یدگی خانم پرس��تو مقدم زرن��دی فرزند
محرمعلی
خواهان آقای میالد محمدی گوندره دادخواستی به طرفیت خوانده
خانم پرس��تو مقدم زرندی به خواسته مطالبه چک مطرح که به این
شعبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9609982435400540
شعبه  4شورای حل اختالف شهری خدابنده ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/1/29ساعت  15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
بشیری -مسئول دفتر شعبه  4شورای حل اختالف خدابنده
������������������������������������
آگهی حصر وراثت{نامحدود}
آقا/عل��ی میرزای��ی فرزن��د منص��ور ب��ه ش��ماره شناس��نامه
3319295901صادره ازهرسین باتقدیم دادخواستی چنین اشعار
داش��ته که ش��ادروان بگ طال نوری کاکاوند فرزند غالم رضا نوری
آهنگران��ی صادره ازدلفان متول��د  1328/3/18در تاریخ  1360در
شهرس��تان نورآباد فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است
به:
-1منص��ور میرزای��ی فرزن��د محمود بگ به ش��ماره شناس��نامه
 4208504145متولد 1321/02/5نسبت با متوفی شوهر
-2علی میرزایی فرزند منصور به شماره شناسنامه 3319295901
متولد  1349/09/2نسبت با متوفی فرزند
-3گوهر میرزایی فرزند منصور به شماره شناسنامه  14676متولد
 1350/11/20نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث ش��ماره مورخ��ه  / /ارزش ماترک متوفی
بیش از س��ی میلیون ریال اس��ت فلذا با انجام تش��ریفات مقدماتی
دادخواس��ت مزب��ور یک نوبت در روزنامه های کثیر النتش��ار اگهی
میش��ود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نس��بت به موضوع اعتراض
داش��ته یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک
ماه{ }30روز پس از انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم
داردواالمس��تندا ب��ه م��واد 361و362قانون امور حس��بی گواهی
حصروراث��ت صادروبه اعتراضات خ��ارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده
نخواهد شدم الف 690
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان
������������������������������������
آگهی حصر وراثت{نامحدود}
آقا/امامعل��ی غالمیان منفرد فرزند نور خدا به ش��ماره شناس��نامه
620صادره ازدلفان باتقدیم دادخواس��تی چنین اش��عار داشته که
ش��ادروان مرحوم نور خدا غالمیان منفرد فرزند بگ علی به شماره
شناس��نامه 10200صادره ازدلفان متولد  1327/01/04در تاریخ
 1394/12/13در شهرس��تان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت
وی منحصر است به:
-1عزتعل��ی غالمیان منفرد فرزند نورخدا به ش��ماره شناس��نامه
619متولد 1351نسبت با متوفی فرزند
-2امامعلی غالمیان منفرد فرزند نورخدا به شماره شناسنامه 620
متولد  1355نسبت با متوفی فرزند
-3قیمتی غالمیان منفرد فرزند نورخدا به ش��ماره شناسنامه 617
متولد  1345نسبت با متوفی فرزند

شمــاره پیاپی 292

چهارشنبه  23اسفند 1396

4

رس�الت های اجتماع�ی بانک ص�ادرات ایران در راس�تای
حمایت از بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی از ابتدای س�ال
 ٩٥تا پایان بهمن ماه س�ال  ٩٦ب�ا تخصیص بالغ بر  ٣٢٠هزار
میلیارد ریال تسهیالت در بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی
ابعاد بزرگتری به خ�ود گرفت ،که نقش و اهمیت این بانک را
ب�ه عنوان بازوی اجرایی دولت در عمل به منویات مقام معظم
رهبری(مد ظله العالی) در سال های اخیر نشان می دهد.
به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران ،کارنامه  ٢٣ماهه این
بان��ک در عمل به برنام��ه های اقتصاد مقاومتی از ابتدای س��ال ٩٥
تا پایان بهمن ماه س��ال جاری ،نش��ان از توجه دقیق به اجرای این
برنامه ها دارد به نحوی که اعطای تس��هیالت به بنگاه های کوچک
و متوس��ط ،وام قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزی��ه و همچنین
وجوه پرداختی به س��پرده گذاران دو موسس��ه «می��زان» و «ثامن»
و همچنین پروژه «پدیده ش��اندیز» در کنار تس��هیالت اشتغالزایی و
تسهیالت مسکن مناطق مختلف شهری و روستایی محروم کشور ،از
جمله مهمترین بخش های این برنامه ها بوده است.
بنا براین گزارش ،بانک صادرات ایران از ابتدای س��ال  ٩٥تا پایان
بهم��ن ماه  ،٩٦برای جلوگی��ری از بروز هر گونه نارضایتی در جامعه
با انگیزه خدمت و کمک به س��پرده گذاران موسسه منحله «میزان»
و موسسه «ثامن» و همچنین پشتیبانی از سهامداران پروژه «پدیده
شاندیز» ،بالغ بر  ٧٤هزار میلیارد ریال حمایت مالی نموده است.

عالوه براین ،طی مدت مورد اشاره بانک صادرات ایران با محوریت
قرار دادن تامین مالی واحد های تولیدی کوچک و متوسط به عنوان
بخش های مولد اقتصادی ،با پرداخت تسهیالت در گردش قریب به
 ١٦٧ه��زار میلیارد ریال از  ١٢٠هزار و  ٥٣٤واحد پش��تیبانی کرده
است.
همچنین از ابتدای س��ال  ٩٥تا پایان بهمن ماه سال جاری ،قریب
ب��ه  ٢٨هزار میلیارد ریال وام ازدواج و تهیه جهیزیه در اختیار ٢٨٠
هزار نفر از متقاضیان قرار گرفت.
در ای��ن مدت ای��ن بانک بیش از  ٤٨ه��زار فق��ره وام بالغ بر ٢١
هزار و  ٦٣٥میلیارد ریال برای خرید و احداث مس��کن در ش��هرها و
روستاهای کشور از قبیل وام به خانواده های محترم شهدا ،جانبازان
و ایثارگران ،بهسازی و نوسازی مسکن روستایی ،بافت های فرسوده
و احداث حمام روس��تایی در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی اعالم شده
از س��وی مقام معظم رهبری(مد ظل��ه العالی) ،تخصیص داد که گام
مهمی در راستای تحقق اهداف اجتماعی به شمار می آید.
ع�لاوه براین ،بانک صادرات ایران در همین مدت  ٢٨هزار و ٣٠٣
فقره وام قرض الحس��نه اش��تغالزایی قریب ب��ه  ٣٨٩٧میلیارد ریال
ب��ه معرفی ش��دگان نهادها از جمله کمیته ام��داد امام خمینی(ره)،
سازمان بهزیس��تی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پرداخته که
س��هم عمده ای در رفع محرومیت و ایجاد اش��تغال در مناطق کمتر
توسعه یافته کشور داشته اس��ت .بانک صادرات ایران همچنین طی

س��ال جاری ،در بخش ص��ادرات کاالهای صنعتی و معدنی  ٢١فقره
تس��هیالت از محل منابع صندق توس��عه ملی بالغ بر ١٣٦٦میلیارد
ریال پرداخت کرده است.
ش��ایان ذکر است ،وام های تخصیص یافته برای پاسخگویی به نیاز
های ضروری از قبیل درمان ،تحصیل و  ،...همچنین کمک به تامین
مالی خس��ارات ناشی از حوادث قهری ،خرید تضمینی گندم و سایر
محصوالت کش��اورزی ،اعطای تسهیالت برای نوسازی کامیون های
س��نگین و س��تاد دیه به ارزش قریب به  ٢٥هزار میلیارد ریال را نیز
باید به این حمایت ها افزود.

بازدید مدیران بانک ملت از کارخانه تولید کننده کفش های اهدایی به کمیته امداد
محمود رش�یدی مدیر امور پشتیبانی ،علی اکبر صابریان مدیرکل
روابط عمومی و امیر اسمعیلی مدیرکل تدارکات بانک ملت از بخش
های مختلف گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان تولید کننده محصوالت
پاما بازدید و از نزدیک روند آماده سازی سفارش کفش های اهدایی
این بانک به دانش آموزان مناطق محروم کشور را بررسی کردند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک ملت ،در این بازدید رش��یدی مدیر امور
پشتیبانی با ابراز خرسندی از حضور در مجموعه ای کارآفرین و تولیدکننده،
گفت :مسوولیت اجتماعی فراتر از فعالیت و ماموریت بانک و فارغ از شرایط
اقتص��ادی برای ما ب��ا ارزش بوده و اکن��ون نیز مورد تاکی��د دکتر بیگدلی
مدیرعامل بانک ملت است.
وی اف��زود :در خصوص هدایای تبلیغاتی هم��واره نقطه نظرات و اختالف
س��لیقه هایی وجود داش��ته اس��ت و امس��ال با تدبیر مدیری��ت عالی بانک
تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته ش��ده است و در مهم ترین گام ۱۰۱
هزار جفت کفش جهت اهدا به دانش آموزان مناطق محروم در مقاطع اول
تا نهم از طریق کمیته امداد امام (ره) از س��وی این بانک سفارش داده شده
است.
رش��یدی اضافه کرد :اقدام بانک ملت در سفارش و اهدای کفش به دانش
آموزان در مناطق محروم ،موجب تحکیم الفت اقشار مختلف جامعه با بانک
و ایج��اد ذهنیت مثبت در آن ها خواهد ش��د و از این بابت خداوند منان را

-4خرام��ان غالمیان منفرد فرزند نورخدا به ش��ماره شناس��نامه
618متولد 1349نسبت با متوفی فرزند
-5زین��ب غالمی��ان منف��رد فرزند نورخدا به ش��ماره شناس��نامه
1383متولد 1364نسبت با متوفی فرزند
-6صوفی��ه غالمی��ان منفرد فرزند نورخدا به ش��ماره شناس��نامه
16260متولد 1355نسبت با متوفی فرزند
-7اک��رم غالمی��ان منف��رد فرزند نورخدا به ش��ماره شناس��نامه
325متولد 1367نسبت با متوفی فرزند
-8معص��وم غالمیان منفرد فرزند نورخدا به ش��ماره شناس��نامه
590متولد 1360نسبت با متوفی فرزند
-9صورت بانو مختاری فرد فرزند سید علی بگ به شماره شناسنامه
159متولد 1322نسبت با متوفی همسر
طب��ق نامه مالیات بر ارث ش��ماره  60463مورخه 1396 /12 / 21
ارزش ماترک متوفی بیش از س��ی میلیون ریال اس��ت فلذا با انجام
تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت در روزنامه های کثیر
النتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع
اعتراض داش��ته یا وصی��ت نامه ای از متوفی در دس��ت داردظرف
حداکثر یک ماه{ }30روز پس از انتشار به شورای شعبه  4حقوقی
دلفان تقدیم داردواالمس��تندا به مواد 361و362قانون امور حسبی
گواهی حصروراثت صادروبه اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر
داده نخواهد شدم الف 688
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان
������������������������������������
آگهی حصر وراثت{نامحدود}
آقا/خانم محرم طال حیدری فرزند چراغعلی به ش��ماره شناسنامه
35صادره ...باتقدیم دادخواس��تی چنین اشعار داشته که شادروان
مرح��وم چراغعل��ی حی��دری فرزند نوروز به ش��ماره شناس��نامه
103صادره ازدلفان متولد  1315/06/08در تاریخ  1396/12/08در
شهرس��تان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر اس��ت
به:
-1مرادحی��دری حیدری فرزندچراغعلی به ش��ماره شناس��نامه
413متولد 1359نسبت با متوفی فرزند
 -2عل��ی هم��ت حی��دری فرزن��د چراغعل��ی ب��ه ش��ماره
شناسنامه414متولد 1361نسبت با متوفی فرزند
 -3ذبی��ع ال��ه حی��دری فرزن��د چراغعل��ی ب��ه ش��ماره
شناسنامه141متولد 1367نسبت با متوفی فرزند
-4اقدسحیدریفرزندچراغعلیبهشمارهشناسنامه39متولد1365
نسبت با متوفی فرزند
-5مح��رم طالحی��دری فرزن��د چراغعل��ی ب��ه ش��ماره
شناسنامه35متولد 1362نسبت با متوفی فرزند
 -6زین��ب حی��دری فرزن��د چراغعل��ی ب��ه ش��ماره
شناسنامه256متولد 1350نسبت با متوفی فرزند
 -7نورط�لا حی��دری فرزن��د عب��دال ب��ه ش��ماره
شناسنامه154متولد 1334نسبت با متوفی همسر
طبق نامه مالیات بر ارث شماره مورخه ارزش ماترک متوفی بیش
از سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست
مزبور یک نوبت در روزنامه های کثیر النتش��ار اگهی میش��ود تاهر
شخص حقیقی و حقوقی نسبت به موضوع اعتراض داشته یا وصیت
نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک ماه{ }30روز پس
از انتشار به شورای شعبه  4حقوقی دلفان تقدیم داردواالمستندا به
م��واد 361و362قانون امور حس��بی گواه��ی حصروراثت صادروبه
اعتراضات خارج ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شدم الف 688
فرهاد گلمحمدی رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دلفان
������������������������������������
گواهی حصر وراثت
خانم کفایت یوسفی فرزند آزاد دارای شماره شناسنامه  41به شرح
دادخواست به کالس��ه ...از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر انصاریان فرزند حسین
بشناسنامه  20در تاریخ  96/12/8اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  -1 :متقاضی با
مشخصات فوق الذکر دختر متوفی -2،فاطمه یوسفی فرزند آزاد ش
ش  1182صادره از گچس��اران -3،عذرا یوس��فی فرزند آزاد ش ش
 384صادره از گچساران -4،مرضیه یوسفی فرزند آزاد ش ش 338
صادره از گچساران -5،راضیه یوسفی فرزند آزاد ش ش  218صادره
از گچس��اران -6،پروانه یوس��فی فرزن��د آزاد ش ش  541صادره از
گچس��اران -7،مهوش یوس��فی فرزن��د آزاد ش ش  473صادره از
گچس��اران دختران متوف��ی اینک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض

دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظ��رف یکماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د .م
الف876:
حاج محمدی-شورای حل اختالف شماره  2گچساران
������������������������������������
متن آگهي
خواهان /شاکی سیاه بخش ناصری دادخواستی به طرفیت خوانده/
متهم عباس قطان کاش��انی به خواس��ته مطالبه وجه بابت هزینه
کارشناس��ی و مطالبه خسارات دادرس��ی و استرداد ثمن معامله
ومطالبه حق الوکاله وکیل و اعالم بطالن معامله غیر منقول تقدیم
دادگاههای عمومی شهرس��تان بخش قرچک شهرس��تان ورامین
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان قرچک واقع در قرچک ارجاع و به کالسه  950241ثبت
گردیده که جهت مالحظه نظریه کارشناس��ی نفیا یا اثباتا اقدام به
عل��ت مجهول المکان ب��ودن خوانده /متهم و درخواس��ت خواهان
شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود .م.الف 7397
شعبه دوم دادگاه عمومي ( حقوقي) بخش قرچك
������������������������������������
511/1آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به کاظم فوشانی مجتبی زیرک محمود قوچانی
خواهان س��عید بتوخت دادخواس��تی به طرفیت خواندگان کاظم
فوش��انی و مجتبی زیرک و محمود قوچانی به خواسته مطالبه وجه
مط��رح ک��ه به ای��ن ش��عبه ارجاع و ب��ه ش��ماره پرونده کالس��ه
9609987514600826شعبه  316شورای حل اختالف مجتمع
ش��ماره چهار شهرس��تان مش��هد ثب��ت و وقت رس��یدگی مورخ
 1397/1/26ساعت  9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
م��اده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد64502.
متصدی امور دفتری شعبه  316شورای حل اختالف مجتمع شماره
چهار مشهد
������������������������������������
511/2آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محمد اس��ماعیل زاده دادخواستی به طرفیت خوانده اقای
سید امید احمدی  -2سحر ساالری به خواسته مطالبه وجه مطرح
ک��ه ب��ه ای��ن ش��عبه ارج��اع و ب��ه ش��ماره پرون��ده کالس��ه
9609987513801068شعبه  308شورای حل اختالف مجتمع
ش��ماره چهار شهرس��تان مش��هد ثب��ت و وقت رس��یدگی مورخ
 1397/2/10س��اعت  10تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد64514.
متصدی امور دفتری شعبه  308شورای حل اختالف مجتمع شماره
چهار مشهد
������������������������������������
511/3آگهی
خواهان افسانه حاجبی دادخواستی به طرفیت خوانده آتنا شیر دل
داغی��ان ب��ه خواس��ته مطالبه وج��ه تقدی��م دادگاه هی عمومی
شهرس��تان مشهد که جهت رسیدگی به ش��عبه 183شورای حل
اختالف مجتمع ش��ماره شش مشهد واقع در قاس��م-بلوار اندیشه
–اندیش��ه ش��ش ممی��ز ی��ک 6/1ارج��اع و ب��ه کالس��ه
 9609987506301071و وقت رس��یدگی مورخ 1397/02/01
س��اعت 9صبح تعیین ش��ده است که حسب دس��تور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد64512.
متصدی امور دفتری شعبه 183شورای حل اختالف مجتمع شماره

ش��اکر هس��تیم در مجموعه ای خدمت می کنیم که ب��ا نیت خیرخواهانه،
گوشه ای از نیاز هموطنان را برطرف می نماید.
مدیر امور پشتیبانی بانک ملت افزود :روابط عمومی بانک ملت برنامه های
ویژه ای در حوزه مس��وولیت اجتماعی دارد که موجب خواهد شد سال ۹۷
را با سربلندی و برکت حاصل از این امور خیر آغاز کنیم.
عل��ی اکبر صابریان مدیرکل روابط عمومی بانک ملت نیز در س��خنانی با
تاکید بر لزوم فرهنگ س��ازی در زمینه ایفای مس��وولیت های اجتماعی و
تخصی��ص هزینه اقالم تبلیغات��ی به امور عام المنفع��ه ،از برنامه ریزی این
چهار مشهد
������������������������������������
511/4آگهی
بدینوسیله به آقای خلیل قمری فعال مجهول المکان ابالغ می شود
که خانم فاطمه قنبری دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه به
طرفیت ش��ما به شعبه  193شورای حل اختالف مجتمع  4مشهد
ارائ��ه و به کالس��ه  960976ثبت و ب��رای روز مورخه 1397/2/1
س��اعت 10/30صبح وقت رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت لذا به
استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار
درج می گردد ش��ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای
حل اختالف شعبه  193شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره
 4قضایی به نشانی نبش دانش آموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت
رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی
خواهدشد 64506.
دبیر خانه شعبه 193شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/5آگهی
بدینوسیله به آقای حسین فرهادی و بی بی صدیقه حسن زاده فعال
مجهول المکان ابالغ می شود که خانم سهیال سینائیان دادخواستی
به خواس��ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه  193شورای حل
اختالف مش��هد ارائه و به کالسه  960996ثبت و برای روز مورخه
 1397/2/4ساعت 9صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به
استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار
درج می گردد ش��ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای
حل اختالف شعبه  193شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره
 4قضایی به نشانی نبش دانش آموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت
رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی
خواهدشد 64504.
دبیر خانه شعبه 193شورای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
������������������������������������
511/6آگهی ابالغ اجرائیه

آقای محمد ش��هنواز عش��قی پیرو آگهی های قبلی در خصوص
دعوی ابوالفضل فاضلیان راد بطرفیت ش��ما بدینوسیله ابالغ می
ش��ود که پرونده کالسه 951231منجر به صدور اجرائیه بر علیه
ش��ما مبنی بر  -1پرداخت اصل وجه سه فقره چک 3443513و
344354و344355هریک به مبلغ یک میلیون تومان جمعا به
مبلغ س��ه میلیون تومان عه��ده تعاونی اعتبار ثام��ن االئمه -2
خس��ارت تاخیر تادیه انها از صدور گواهی عدم پرداخت هر سه به
تاریخ  95/8/16تا یوم االداء  -3هزینه تمبر دادرسی و درج آگهی
ب��ه مبلغ جمعا  212ه��زار تومان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
 -4پرداخت نیم عشردولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب
وفق مواد  119-118-19قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در
روزنامه محل��ی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش��ار
بموقع اجرا گذارده خواهد ش��د پس از این برای عملیات اجرائیه
ابالغ یا اخطار دیگری به ش��ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت
خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید64513
دفترشعبه 186شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
�����������������������������������
511/7آگهی
آقای وحی��د واحدی پیرو آگهی های قبل��ی در خصوص دعوی
حامد گل کار بطرفیت ش��ما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده
کالس��ه 960432منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش��ما مبنی بر
پرداخ��ت  -1مبلغ هفده میلیون و پانصد هزار ریال بابت دو فقره
چک به ش��ماره  445820و  445819اصل خواسته  -2مبلغ دو
میلیون و یکصد و س��ی و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی
الص��اق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه  -3خس��ارت تاخیر
تادی��ه از تاری��خ سررس��ید چ��ک ه��ا91/12/26-445819و
 92/1/25-445820تا یوم االداء  -4پرداخت نیم عشر دولتی در
حق دولت گردیده اس��ت لذا مراتب وفق م��واد 119-118-19
قانونی اجرای احکام مدن��ی یک نوبت در روزنامه محلی درج می
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش��ار بموقع اجرا گذارده خواهد
شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما
نخواهد ش��د مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قس��مت اجرا
اعالم نمائید64511.
دفترشعبه 186شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد

بانک جهت توزیع کفش های سفارش داده شده از طریق کمیته امداد امام
خمینی (ره) در آستانه سال نو خبر داد.
صابریان با اش��اره به تاکیدات و مس��اعدت ه��ای مدیرعامل این بانک در
اج��رای طرح اه��دای کفش به دانش آموزان مناط��ق محروم گفت :فعالیت
های مختلف بانک اعم از جذب س��پرده ،اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان
و بنگاه های اقتصادی و  ..همگی نوعی عبادت است.
مهندس س��عیدی نژاد مدیرعامل گروه صنعتی طلوع پیام ایرانیان نیز در
این دیدار ،با بیان این نکته که بانک ملت بانکی قوی و مقتدر اس��ت ،اقدام
بانک ملت در تهیه و اهدای کفش به دانش آموزان مناطق محروم را اقدامی
بی سابقه و عالی توصیف کرد.
سعیدی نژاد افزود :گروه صنعتی طلوع پیام از مجموعه های فعال و موفق
در صنعت کفش کش��ور است و خرس��ندیم که در این کار خیر بانک ملت
س��هیم هستیم و س��ایر س��ازمان ها به این اقدام بانک ملت غبطه خواهند
خورد .براس��اس این گزارش ،بانک ملت در آستانه سال نو ۱۰۱ ،هزار جفت
کف��ش در طرح های مختلف جهت اهدا به دانش آموزان پس��ر و دختر در
مقاطع اول تا نهم تدارک دیده که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)
در مناطق کمتر برخوردار کشور توزیع خواهد شد.
گفتنی است ،این اقدام بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی کشور و
از محل صرفه جویی در هزینه های تبلیغات صورت گرفته است.
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511/8آگهی
آقای ید اله دهقان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم
فاطمه ملک پایین بطرفیت ش��ما بدینوس��یله ابالغ می شود که
پرونده کالس��ه 950074منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش��ما به
اینکه  -1مبلغ 15/000/000ریال بابت اصل خواس��ته  -2مبلغ
 56000تومان هزینه دادرس��ی الصاق تمبر مبلغ 450000ریال
بابت هزینه درج آگهی روزنامه  -3خس��ارت تاخیر تادیه از زمان
تقدیم دادخواست  95/10/25محاسبه در حق خواهان پرداخت
نماید و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت گردیده است لذا
مرات��ب وفق مواد  119-118-19قانونی اجرای احکام مدنی یک
نوبت در روزنامه محل��ی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از
انتش��ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش��د پس از این برای عملیات
اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل
اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید64508.
دفترشعبه 193شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
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511/9آگهی
آقای رجبعلی سعادتی و نعیمه ظهوریان پیرو آگهی های قبلی در
خصوص دعوی مجتبی فاضل زاده بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ
می شود که پرونده کالسه 960336منجر به صدور اجرائیه بر علیه
ش��ما خوان��دگان را ب��ه نح��و مس��اوی و باالمناصف��ه به مبلغ
200/000/000ری��ال باب��ت اص��ل خواس��ته چ��ک ش��ماره
 93/9/20-53768564و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواس��ت و مطالبه  96/4/19و مبل��غ 6/225/000ریال بابت
هزینه دادرس��ی در حق خواهان پرداخ��ت نماید و پرداخت نیم
عش��ر دولتی در حق دولت گردیده اس��ت ل��ذا مراتب وفق مواد
 119-118-19قانون��ی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا
گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار
دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به
قسمت اجرا اعالم نمائید64507.
دفترشعبه 193شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
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511/10آگهی
آقای جالل کورش��یان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی
علی محمد همایونی بطرفیت ش��ما بدینوسیله ابالغ می شود که
پرونده کالسه960650منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی
بر پرداخت  -1مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و چک
ش��ماره 416746مورخ  -2-91/3/10مبل��غ  1/300/000ریال
بابت هزینه دادرس��ی  -3مبلغ 450000ری��ال بابت حق الدرج
روزنامه عصر ایرانیان  -4خسارت تاخیر تادیه ازسررسید چک الی
یوم االداء که بر اس��اس نرخ تورم بانک مرکزی محاس��به ودرحق
خواهان پرداخت نماید و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت
گردیده اس��ت لذا مراتب وفق مواد  119-118-19قانونی اجرای
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه
ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای
عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری به ش��ما نخواهد ش��د مگر
اینک��ه مح��ل اقام��ت خ��ود را کتب��ا ب��ه قس��مت اج��را اعالم
نمائید64505.
دفترشعبه 193شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
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511/11آگهی
آقای حس��ن یوس��فی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی
محمد حس��ین قانعی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که
پرونده کالس��ه 960228منجر به صدور اجرائیه بر علیه محکوم
اس��ت به پرداخت مبلغ 70/000/000ریال اصل خواسته و مبلغ
1/835/000ریال بابت هزینه دادرسی و 450000ریال بابت حق
الدرج روزنامه کثیر االنتش��ار و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه
کان��ون وکال در حق خواهان پرداخت نماید و پرداخت نیم عش��ر
دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد -118-19
 119قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج
م��ی گردد ای��ن اجرائیه ده روز پس از انتش��ار بموقع اجرا گذارده
خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه ابالغ یا اخطار دیگری
به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت
اجرا اعالم نمائید64509.
دفترشعبه 193شوراي حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد
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511/12آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به محمود عزیزی
خواهان محمد ابری دادخواستی به طرفیت خوانده اقای محمود
عزیزی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به
ش��ماره پرونده کالسه 961031شعبه  316شورای حل اختالف
مجتمع ش��ماره چهار شهرستان مش��هد ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/1/28ساعت  8/30تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد64499.
متصدی امور دفتری ش��عبه  316ش��ورای حل اختالف مجتمع
شماره چهار مشهد
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511/13آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به آقای میثم پور خلیل فرزند محرم
خواهان شرکت طوس الم به شماره ثبت 2569سهامی خاص به
نمایندگی محمد حسین ارزومند دادخواستی به طرفیت خوانده
میثم پور خلیل به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این
ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 961101شعبه 304
شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت
و وقت رسیدگی مورخ  1397/02/01ساعت 10/30صبح تعیین
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه
حاضر گردد64493.
متصدی امور دفتری ش��عبه  304ش��ورای حل اختالف مجتمع
شماره چهار مشهد
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511/14آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به آقای محمد ناصر غفاری
خواهان وحید اوایی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدناصر
غفاری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به
ش��ماره پرونده کالسه 960922شعبه  304شورای حل اختالف
مجتمع ش��ماره چهار شهرستان مش��هد ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/02/01س��اعت 9صبح تعیین که حس��ب دس��تور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرس��ی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک
م��اه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وق��ت مق��رر ف��وق جه��ت رس��یدگی در دادگاه حاض��ر
گردد64494.
متصدی امور دفتری ش��عبه  304ش��ورای حل اختالف مجتمع
شماره چهار مشهد
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511/15آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمائم به آقای محمد تقی نیری فرزند محمد ابراهیم
خواهان س��ید علی مدنیان دادخواستی به طرفیت خوانده محمد
تقی نیری به خواس��ته مطالبه وجه چک مطرح که به این ش��عبه
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 960966شعبه  304شورای حل
اخت�لاف مجتمع ش��ماره چهار شهرس��تان مش��هد ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1397/02/01ساعت 10صبح تعیین که حسب
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف
یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد64496.
متصدی امور دفتری ش��عبه  304ش��ورای حل اختالف مجتمع
شماره چهار مشهد

