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اخبار
اخذ گواهينامه واکنش در برابر آتش
براي ساختمانها الزاميشد

مرکز تحقيقات راه ،مس��کن و شهرسازي
ط��ي بخش��نامهاي اع�لام ک��رد ب��ه
ساختمانهايي که براي محصوالت نماي
خارجي ساختمان گواهينامه واکنش در برابر
آتش نداشته باشند پايان کار داده نميشود.
به گزارش تسنیم ،مطابق بخشنامه مرکز
تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي و سازمان
برنامه و بودجه کشور  ،دستگاههاي اجرايي،
مهندسان مشاور و پيمانکاران مصالحي که
در پروژههاي ساختماني مورد استفاده قرار
ميدهند بايد ب��ا رعايت ضوابط و مقررات
کنترل آتش بوده و داراي تاييديه از سازمان
ملي استاندارد ايران يا گواهينامههاي فني
طبقه بندي واکنش در برابر آتش از مراجع
ذيصالح باشند .در اين راستا از ابتداي ديماه
امس��ال ارائه پايان کار ساختمان منوط به
ارائه گواهينامه واکنش در برابر آتش براي
نماي ساختمان است .طبق مباحث مقررات
ملي س��اختمان ،مرجع بررس��ي عملکرد
مصالح ساختماني در برابر آتش و همچنين
صدور گواهينامههاي فني مربوطه ،مرکز
تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي معرفي
شده است.
ورود اتوبوسهاي  VIPمدرن به
ناوگان مسافري جادهاي

ل جوانس��ير ايثار ب��ا بيان اينکه
مديرعام 
به تازگي  ۲۰دس��تگاه اتوب��وس  VIPبا
امکانات روز دنيا وارد ناوگان اين ش��رکت
شد ،گفت :راهاندازي حمل و نقل ترکيبي و
حمل و نقل درون شهري شامل تاکسي و
مينيبوس از ديگر برنامههاي پيشروي اين
شرکت است .مجتبي شفيعي در گفتوگو
ت ايام اهلل
با فارس اظهار داشت:به مناسب 
دهه مبارک فجر ،تعداد  20دستگاه اتوبوس
 VIPبا امکانات روز دنيا توس��ط شرکت
جوان س��ير ايثار وارد صنعت حمل و نقل
جادهاي کشور ش��د .وي با اشاره به اينکه
هدف اصلي اين شرکت خدماترساني به
جامعه هدف اس��ت ،افزود :با ورود اين 20
دستگاه تعداد خودروهاي تحت مالکيت اين
شرکت به  700دستگاه رسيد.

آزاديخواه در گفتگو با «عصرایرانیان» :وعدههاي بيعمل آقای رئیسجمهور تبعات منفي در جامعه دارد

گ�روه راه و مس�کن :حس��ن روحانی در
اواي��ل بهمنم��اه در آخري��ن مصاحب��ه
تلويزيوني خود با انتقاد مجدد از مس��کن
مهر آن را «قوطي» ناميد و مجدداً وعده
تکمي��ل  2ماهه آن را تا پایان س��ال داد.
وعده روحان��ي براي اتمام پروژههاي اين
طرح در حالي بود که حدود يک ماه قبل
قائممق��ام آخون��دي از برنامهريزي براي
اتمام مس��کن مهر طي يک بازه ۲س��اله
خبر داده بود .به گزارش «عصرايرانيان»
روز گذشته قائممقام وزير راه و شهرسازي
بابيان اينکه طبق برنامهري��زي قرار بود
پرونده مس��کن مهر  ۱۲اس��تان تا پايان
سال بسته شود ،گفت :متأسفانه اين برنامه
به دليل وجود مشکالت عمده در بخش
خدمات روبنايي ،زيربنايي و آمادهس��ازي
دچار اختالل شده و محقق نشد .پيشتر
نيز «عصر ايرانيان» در گزارشي با عنوان
« وعدههاي تکراري براي پايان مسکن
مهر» به بررسي ادعاي  2ماه روحاني براي
پايان مسکن مهر پرداخت و نماينده مردم
شاهينشهر در اين گزارش به اين روزنامه
گفته بود :با اين رويه مسکن مهر تا پايان
س��ال تمام نخواهد شد و وعده روحاني از
همان وعدههاي هميشگي است.
قائممقام آخوندي :وعده اتمام مسکن

مهر تا پايان  ۹۶محقق نشد

بعد از  12روز از گزارش «عصر ايرانيان»
احمد اصغري مهرآب��ادي قائممقام وزير
راه و شهرسازي اين گزارش را تائيد کرد.
وي افزود :عليرغم پيگيريهاي بسيار
زياد وزير راه و شهرس��ازي در تخصيص
اعتبارات موردنياز براي پيشبرد پروژههاي
مس��کن مهر در سطح کش��ور متأسفانه
امسال هيچ مبلغي را در اين حوزه دريافت

تومان اعتبار برای پايان این پروژه نياز
است.
اتم�ام مس�اکن مه�ر با اين ش�رايط

بودجه محال است

نماينده مردم مالير بابيان اينکه اختصاص ًا
چنين رقميبراي اتمام مساکن مهر با اين
شرايط بودجه محال است و امکان ندارد،
يادآور شد :زماني که رئيسجمهور بهعنوان
عاليترين مقام اجراي��ي دولت اینچنين
ق��ول و وعدهووعيده��اي ميدهد آنهم
براي موضوع��ي که هزاران خانواده با آن
درگير و منتظر هس��تند ،داراي پيامدهاي
منفي است.
وعدهه�اي بيعم�ل تبع�ات منفي در

جامعه دارد

نکرده و با نياز مالي شديدي در اين مدت
روبهرو بوديم.اصغري مهرآبادي با اشاره
به تشکيل کارگروه تخصصي رسيدگي
به امور مسکن مهر در کشور متشکل از
نمايندگان وزارت راه و شهرسازي ،وزارت
کشور ،وزارت نيرو و سازمان برنامهوبودجه
به رياس��ت معاون اول خبر داد و تصريح
کرد :طبق جلس��ات اين کارگروه که به
پيش��نهاد وزير راه و شهرسازي تشکيل
و قرار ش��د تا ضمن انجام بررس��يهاي
الزم از س��وي دفتر طرح مس��کن مهر
اين وزارتخانه ميزان اعتبارات الزم براي
اتمام و تحويل تماميواحدهاي مسکن
مهر در سطح کش��ور به همراه خدمات
روبناي��ي و زيربنايي در کارگروه اعالم و
به دولت ارجاع ش��ود .وي بابيان اينکه
11000ميلي��ارد تومان اعتب��ار موردنياز
اس��ت ،افزود :از اين مبل��غ 4000ميليارد
تومان براي خدمات روبنايي4000 ،ميليارد

تومان براي خدم��ات زيربنايي و مابقي
براي طرحهاي آمادهس��ازي ،آس��فالت
معابر ،ديوار حائل و  ...در نظر گرفتهشده
اس��ت ک��ه در صورت تخصي��ص قطع ًا
پرونده مس��کن مهر کشور بسته خواهد
شد .به گزارش تسنيم قائممقام وزير راه
گفت :طي بررسيهاي انجامشده در اين
جلسات قرار شد تا در سال جاري 1000
ميليارد تومان براي پيش��برد بخش��ي از
کار اختصاص داده ش��ود که 700ميليارد
توم��ان آن ب��راي خدم��ات زيربنايي به
وزارت نيرو و  300ميليارد تومان به شهر
جديد پرديس ارائه خواهد شد  .قائممقام
وزير راه و شهرسازي تأکيد کرد :مطابق
تصميمات اخذشده قرار است مبلغ 400
ميليارد توم��ان براي انج��ام پروژههاي
آمادهسازي در س��ايتهاي مسکن مهر
سراسر کشور به وزارت راه و شهرسازي
تعلق گيرد .مهرآبادي يادآور ش��د :طبق

برنامهريزي گذش��ته بنا داش��تيم پرونده
مس��کن مهر  12اس��تان تا پايان سال
جاري بسته شود ،اما متأسفانه اين برنامه
به دليل وجود مشکالت عمده در بخش
خدمات روبنايي ،زيربنايي و آمادهسازي
مناطقي که کار ساخت واحدهايشان به
اتمام رس��يده بود ،دچار اختالل ش��ده و
محقق نشد.
وعده ناش�دني روحاني درب�اره پايان

مسکن مهر

در همي��ن رابطه احد آزاديخواه نماينده
م��ردم مالي��ر در گفتگ��و ب��ا «عص��ر
ايراني��ان» ضمن اش��اره ب��ه وعدهاي
زي��اد عمل نش��ده رئيسجمهور گفت:
بنده همسخنان آقاي روحاني در مورد
پايان مس��کن مه��ر را ش��نيدم و اين
واقع ًا يک وعده ناش��دني اس��ت چراکه
طبق مش��اهدات بنده در حوزه انتخابيه
مالير ،نياز به حدود  20الي  40ميليارد

آزاديخواه بابي��ان اينکه اينگونه وعدهها
بياعتمادي مردم را به همراه خواهد آورد
نارضايتي ايج��اد خواهد کرد ،تأکيد کرد:
وعدهه��اي این چنيني مقداري ش��رايط
روحي و رواني جامعه را ملتهب ميکند.وي
اظهار کرد :به نظر ميرسد رئيسجمهور
ميبايستي در صحبتهايش با مشاورين
امين و گروه اقتصادي خود مشاورههايش
را انجام دهد و وعدههايي که رئيسجمهور
ميدهد وعدههاي شدني باشد .وی گفت:
اگر اين دست اتفاقات ادامه پيدا کند نتايج
خوبي را در بر نخواهد داشت چون مردم
آرامآرام به سمت فاصله با دولت خواهند
و اين به صالح کش��ور نيس��ت.نماينده
مردم مالير تشريح کرد :رئيسجمهور در
همين مصاحبه تلويزيوني درباره قيمت ارز
صحبتهايي داشتند که بهزودي نرخ ارز
کنت��رل خواهد ش��د و از آن روز تابهحال
کنترل که نشده هيچ و دالر و يورو هرروز
قيمت آنها باال رفته است.

احتمال ورشکستگي صندوق پسانداز مسکن يکم وجود دارد
مديرعامل بانک عامل بخش مسکن ميگويد تراز
منابع و مصارف صندوق پسانداز مس��کن يکم در
حال منفي شدن است و اين احتمال وجود دارد که
صندوق نتواند به تعهدات تکليفي خود عمل کند .به
گزارش مهر رحيميانارکي ،استقبال ويژه از صندوق
پسانداز مس��کن يکم را يادآور شد و گفت :تاکنون
 ۳۵۷هزار حس��اب پسانداز در اين صندوق افتتاح
ش��ده که  ۲۸۵هزار حساب آن زنده و بخشي از آن
فسخ ش��ده است .وي افزود :تاکنون  ۳۳هزار واحد
مس��کوني از محل صندوق مسکن يکم تسهيالت

خواهان/ش��اکی بانک انصار دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم وحید سلیمی راد به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه
خس��ارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد( 47حقوقی سابق) واقع در استان خراسان رضوی-
شهرستان مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کالسه  960862ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان  1396/12/22و
ساعت  11تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه  20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد( 47حقوقی سابق) 57285
خواهان/ش��اکی بانک سامان دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم جواد سمیعی فر به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه
خس��ارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد( 47حقوقی سابق) واقع در استان خراسان رضوی-
شهرستان مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کالسه  960861ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان  1396/12/23و
ساعت  11تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه  20دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد( 47حقوقی سابق) 57281
ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به محمد کوچکی بجستان فرزند احسن اله خواهان حسن شیخ زاده کرمانی
دادخواستی به طرفیت خوانده محمد کوچکی بجستان به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالس��ه  9609987504201347شعبه  170ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1396/12/27ساعت  8:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میگردد
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی شعبه  170شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57291
احضار متهم  .در پرونده کالسه  122 / 961284مهدی حسین زاده فرزند برات به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر
به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع ش��کایت کبری حس��ینی تحت تعقیب می باش��د واسطه معلوم نبودن محل اقامت
نامبرده و به تجویز ماده  180قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده
راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  96/12/14در شعبه  122دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه  122دادگاه عمومی جزایی مشهد 56035
ابالغ وقت رسیدگی به متهم مجهول المکان حمیدرضا قبولی بروانلو فرزند علیرضا ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست
صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی برای وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده
به این شعبه ارجاع و به کالسه  961139ثبت و برای مورخه  1396/12/12ساعت  10صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است
در اجرای مقررات ماده  344قانون ایین دادرسی کیفری مصوب  92مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه
رسیدگی و اعالم نشانی خود ازاتهام انتسابی دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود
.
مدیر دفتر شعبه  124دادگاه کیفری دو مشهد 56036
ابالغ وقت رسیدگی به متهم مجهول المکان سید محسن حسینی فرزند سید عباس ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست
صادره از دادس��رای عمومی و انقالب مش��هد به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین موضوع شکایت جواد مهرعلی ثانی
برای وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و به کالسه  950513ثبت و برای مورخه  1396/12/16ساعت
 8صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است در اجرای مقررات ماده  344قانون ایین دادرسی کیفری مصوب  92مراتب یک
نوبت منتش��ر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعالم نشانی خود ازاتهام انتسابی دفاع نماید در غیر اینصورت
دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  124دادگاه کیفری دو مشهد 56034
پیرو آگهی های قبلی به حمیدرضا شکری و علیرضا شکری فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست علیرضا
ازادی با وکالت اکرم ازادی بطرفیت ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش��ماره  9609977503601230در
پرونده کالس��ه  960704به پرداخت  160/000/000ريال بابت اصل خواس��ته مبلغ  4645000بابت هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل طبق تعرفه(ابطال تمبر و درج آگهی روزنامه و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ  95/10/25سررس��ید تا یوم
االدا که بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرا محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در
روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه  159شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57294
پیرو آگهی های قبلی به مرتضی پرکار خطیبی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست غالم حسین شفیعی
بطرفیت ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش��ماره  9609977503601156در پرونده کالسه  960730به
پرداخت  120/000/000ريال بابت اصل خواس��ته مبلغ  3/320/000ريال بابت هزینه دادرسی و (ابطال تمبر و درج آگهی
روزنامه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید  96/8/6تا یوم االدا که بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرا
محاس��به و در حق خواهان محکوم ش��ده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ
درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه  159شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57295
پیرو آگهی های قبلی به بهروز پناهی و علی رباط جزی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست نوید مطبعه
چی اتحاد با وکالت سودابه باقری بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977503601208

پرداخت ش��ده که هر هفته ،تعداد افتتاح کنندگان
اين حساب افزايش مييابد .مشکل اين حساب اين
اس��ت که ممکن است با کسري منابع مواجه شود،
چون ميزان تعهدات آن باال است .رحيميانارکي با
بيان اينکه استمهال هفت ساله اقساط وام مسکن
مه��ر به کمک صندوق يکم ميآي��د ،گفت :با اين
حال ،اي��ن امکان وج��ود دارد که مي��زان منابع و
پرداخت تسهيالت در اين صندوق از حد تعادل خود
خارج شود .بر اساس هشدارهايي که رحيميانارکي
اعالم کرده ،احتمال ورشکستگي صندوق پسانداز

مس��کن يکم وجود دارد؛ ب��ه خصوص که طراحي
صندوق به گونهاي اس��ت که تجهيز آن به سختي
انجام ميشود و در صورتي که روشهاي تجهيز آن
را تغيير ندهد ،س��قوط اين صندوق محتمل خواهد
بود.

کمکرس�اني مس�کن مهر دولت نهم به دولت
دوازدهم

انارکي در حاشيه همايش «تحليل بازار مسکن »۹۷
در جمع خبرنگاران در خصوص استفاده از بازگشت گفت :براي اقساط برگشتي مسکن مهر تا  ۱۰سال
اقساط مسکن مهر در صندوق پسانداز مسکن يکم آينده برنامه ريزي شده است.

در پرونده کالسه  960718به پرداخت  20/000/000ريال بابت اصل خواسته مبلغ  1130000بابت هزینه دادرسی و مبلغ
 250150ريال بابت هزینه واخواست سررسید سفته ها و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه(ابطال تمبر و درج آگهی روزنامه و
خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید  96/6/8تا یوم االدا که بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرا محاسبه
و در حق خواهان محکوم ش��ده اید مراتب بدین وس��یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه  159شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57296
محکوم له  :محمد پور قاسمی اردکانی فرزند عباس محکوم علیه  :صدیقه حق پرست فرزند محمد پیرو آگهی های منتشره
در جراید بدینوس��یله به صدیقه حق پرس��ت که مجهول المکان می باشد ابالغ میش��ود طبق اجرائیه صادره از شعبه 145
در پرونده کالس��ه  9509983595200590و ش��ماره بایگانی  960228به موجب دادنامه شماره 9609977503100750
مورخه  96/1/17صادره از ش��عبه  145محکوم علیه خانم صدیقه حق پرس��ت محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000
ريال بابت اصل خواس��ته(یک فقره چک به ش��ماره  853897/47مورخ  95/1/25عهده بانک ملت و مبلغ  1/065/000ريال
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  95/1/25الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم
شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له محمد پور قاسمی اردکانی می باشد پرداخت
نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه صدیقه حق پرست میباشد بدیهی است با توجه به غیابی
بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناس��ب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به
محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ق.ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در
یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در
غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه  145شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57297
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سید هاشم وزیری فرزند سید جواد خواهان فاطمه سعیدی به وکالت میثم
حسینی و هانیه طاهری طهرانیان دادخواستی به طرفیت خوانده سید هاشم وزیری به خواسته مطالبه وجه (سفته) مطرح
که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987503101070شعبه  145به شماره بایگانی  961074شورای
حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/12/21ساعت  9تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر شعبه
 145شورا 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.
متصدی امور دفتری شعبه  145شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57298
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه عبداهلل جعفری و نورالدین نهتانی که مجهول المکان می باشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9609977503300877صادره از شعبه  150در پرونده شماره  960589محکوم
به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ  15/000/000ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ  395/000ريال بابت هزینه دادرسی
و  45000تومان هزینه آگهی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید لغایت یوم الوصول
در حق محکوم له محمدرضا انصاری تبریزی و نیم عش��ر دولتی ش��ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
متصدی امور دفتری شعبه  150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 57299
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره  96/9 /8-139660318003008351هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم معصومه صباحی شکالگورابی فرزند قاسم بشماره شناسنامه  2155صادره از فومن به شماره ملی 2668254221
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر خانه و محوطه بمس��احت  376/08مترمربع پالک  704فرعی از  40اصلی مفروز و
مجزی ش��ده از پالک  119فرعی از  40اصلی واقع در گیگاس��ر بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای ابوالقاسم
ش��کوری محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/11/3 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/17 :
 1237سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره  96/11 /3-139660318003010096هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای شاپور پروین مهر خشکنودهانی فرزند محمد بشماره شناسنامه  38صادره از فومن به شماره
ملی  2669670237شش��دانگ یک باب خانه و محوطه بمس��احت  541/61مترمربع پالک  879فرعی از  81اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  80فرعی از  81اصلی واقع در خشکنودهان بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی مرحوم محمد
پروین مهر محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/11/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/1 :
 1356سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند

اخبار
صدورسندرسميبراي ۳ميليون
ساخت و ساز غيرمجاز با تحقق ۳شرط

معاون وزير راه و شهرس��ازي از سند دار
ک��ردن امالک تصرف ش��ده توس��ط ۳
ميليون خانوار با قيمت دولتي و قيمت روز
خبر داد و گفت طرح مس��کن مهر سال
آينده به پايان ميرسد .به گزارش تسنیم،
حميدرضا عظميان در نشس��ت خبري با
تبريک فرا رسيدن دهه فجر اظهار کرد:
براي امالک و اراضي تصرفي س��ازمان
ملي زمين و مس��کن که طي سالهاي
متمادي مورد تعرض قرار گرفته اس��ت،
يک دستورالعمل در ش��هريور امسال به
تصويب مجمع رسيد .وي با بيان اينکه
اين دستورالعمل دو هفته قبل به استانها
ابالغ ش��د که  3ميليون خانوار را شامل
ميش��ود ،تصريح کرد :کس��انيکه روي
ام�لاک دولت و اراضي س��اخت و س��از
انجام دادهاند و با  3ش��رط واجد ش��رايط
بودن (عدم اس��تفاده از امکانات دولتي)،
ساخته شده و مطابق با طرحهاي تفصيلي
به قيمت دولتي (يک قيمت نازل) و مازاد
ملک را به قيمت روز از افراد دريافت شده
و ملک سنددار ميشود.
طمعکار خانههای خالی،
صاحبان
ِ
فقط با مالیات نقرهداغ میشوند

اي��ن روزه��ا افزاي��ش ن��رخ ارز،بس��اط
گس��تردهاي را ب��راي مال��کان طمع کا ِر
خانههاي خالي فراهم کرده است که تنها
با ماليات بيشتر جمع ميشود .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان،غالمرضا کيامهر
کارشناس مسکن و شهرسازي گفت:براي
مقابله با وجود خانههاي خالي و جلوگيري
از تشديد آنها ،دو سال قبل قانون خوبي در
مجلس تصويب شد .براساس اين قانون
،بعد از گذش��ت مدتي از ساخت خانه ،اگر
مالک اقدام به فروش يا اجاره رس��ميآن
نکند،موظف به پرداخ��ت ماليات خواهد
بود .کيامهر ادام��ه داد:اين قانون عادالنه
ومنطقي اس��ت و در صورت اجرا ميتواند
مق��دار زيادي از يخ کمبود مس��کن را در
جامعه بشکند .وي تصريح کرد:نميدانم
چرا مقامات ،مجلس ،دولت و سازمان امور
مالياتي که انواعي از فشارهاي مالياتي را
بر کسب و کارها اعمال ميکند ،دريافت
مالي��ات از خانههاي خالي را ب��ه اجرا در
نياورده اند؟ کارشناس مسکن و شهرسازي
افزود:اين قانون باعث ميش��ود تا مالکان
طمع کار و آناني که دندان گرد کردهاند از
ترس پرداخت ماليات مجبور به فروش و يا
اجاره واحد خود به قيمتي منطقي شوند.

رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  96/11 /3-139660318003010091هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم فائقه جاللی فرزند محمد بشماره شناسنامه  314صادره از بندرعباس به شماره ملی  3391356601ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی بمساحت  195/70مترمربع پالک  1897فرعی از  71اصلی مفروز و مجزی شده از
پالک  15فرعی از  71اصلی واقع در شپول کنار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای حجت اله پور قنبر محرز
گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/11/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/1 :
 1323سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره  96/8 /24-139660318003007953هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اقای مجتبی پورصفر فرزند علی بشماره شناسنامه  757صادره از فومن به شماره ملی  2669302939ششدانگ
یک باب مغازه بمساحت  27مترمربع پالک  1083فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  43فرعی از  9اصلی واقع
در شهربیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای علی پور صفر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 96/11/17تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/1 :
 1366سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
آگهی ابالغ مفاد اجرائیه بموجب دادنامه ش��ماره  96/8/1-669محکوم علیه مجتبی وفایی محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ
 27/000/000ريال بعنوان اصل خواس��ته ومبل��غ  827/500ريال بعنوان هزینه دادرس��ی واوراق تقدیمی به دادگاه وحق
الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب درحق محکوم له ونیزپرداخت مبلغ  1/350/000ريال ازبابت نیم عشردولتی درحق دولت
ل��ذا مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر درمادتین  118-119قانون اجرای اح��کام مدنی آگهی میگردد وده روزپس ازآن
موقع اجراگذاشته میشود وبراساس ماده  9قانون مذکوربرای عملیات اجرائی ابالغ یااخطاردیگری به محکوم علیه نخواهد
شدمگراینکه محل یااقامت خودرااعالم نماید 1699.خ/م الف
رئیس حوزه  4شورای حل اختالف ورامین
رونوش��ت نظریه آگهی حصر وراثت خانم مریم علیزاده دارای شناس��نامه ش��ماره  119به ش��رح دادخواس��ت بکالسه
1/96ش 1523/از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان حسین پروانه
به شناسنامه  10262متولد 1351در تاریخ  96/11/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به -1 :نام ونام خانوادگی:مریم علیزاده نام پدر:محمد ش.ش 119:متولد  -2 53نام ونام خانوادگی:مائده پروانه
نام پدر:حس��ین ش.ش 0411323321:متولد  -3 89نام ونام خانوادگی:زینب پروانه نام پدر:حسین ش.ش0411094939:
متولد  -4 86نام ونام خانوادگی:علی پروانه نام پدر:حسین ش.ش 04109629:متولد  76اینک با انجام تشریفات مقدماتی
در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف  1698:خ/م الف
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین
بدین وسیله به آقای محمد سلطان زاده فرزند نوراله شناسنامه شماره  712صادره از بابل ساکن بابل –جاده قائمشهر-
س��مت راست -هتکه پشت -پشت صندوق قرض الحسنه ابالغ می ش��ود که بانک پاسارگاد بابل به استناد قرارداد بانکی
ش��ماره جهت وصول مبلغ  3279641140ریال تا تاریخ  1396/9/14به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور
تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه  9601453در این اداره
تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده
 18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چانچه ظرف
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی
جریان خواهد یافت.
مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی بابل  -محمدرضا علی اکبری کشتلی
آگهی مزایده اتومبیل  -به موجب پرونده اجرائی کالس��ه ( 9600387نیابتی از میاندرود) یک دس��تگاه اتومبیل سمند مدل
 1389رنگ آبی متالیک دوگانه سوز به شماره انتظامی 624د 13ایران  62متعلق به اقای محمدمهدی قاسمی صاحبی فرزند
علی اکبر بابت بدهی به خانم فاطمه مصدق سورکی و حقوق دولتی بازداشت گردید و خودروی مذکور طبق نظر کارشناس
رسمی به تاریخ  1396/11/02به مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون ریال (165/000/000ریال) ارزیابی شده و مبلغ ارزیابی
نیز به عدم اعتراض به قطعیت رسیده است و حسب گزارش کارشناس رسمی بدنه اتومبیل باستثناء خط رفتگی مختصر
روی درب عقب چپ درب و گلگیر عقب س��مت راس��ت سایر نقاط سالم میباشد شیشه ها سالم الستیکهای جلو و عقب در
وضعیت  50درصد اس��تهالک بوده و موتور در حالت روشن با کارکرد مطلوب قرار دارد .خودروی فوق با اوصاف فوق
از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ  1396/12/06در اداره اجرای اسناد رسمی ساری واقع در ساری -خیابان قارن –
طبقه فوقانی بانک ملت از طریق مزایده به فروش میرس��د .مزایده از مبلغ یکصد و ش��صت و +نج میلیون ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشد وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده
نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه رو مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار 96/11/17 :
پرویز علیزاده -رییس اداره اجرای اسناد رسمی ساری

