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اخبار

معاون عملیات هوانوردی فرودگاه امام
خمینی (ره) علت آماده نشدن ترمینال
سالم این فرودگاه برای حج امسال را
توقف عملیات اجرایی ساخت ترمینال
عنوان کرد.علی رســتمی در گفتگو با
مهر درباره عملیات حج تمتع امسال از
فرودگاه امام خمینی (ره) گفت :اولین
گروه حجاج از چهارشنبه  ۲۷تیرماه از

این فرودگاه به جده اعزام می شــوند
کــه اولین پرواز ســاعت  ۷:۱۰صبح
انجام می شود.وی ادامه داد :پروازهای
رفــت حجاج تا  ۲۴مرداد ادامه خواهد
داشت .حجاج در این مدت با  ۹۳پرواز
به سرزمین وحی منتقل می شوند که
از این تعداد  ۶۵پرواز را ایران ایر و ۲۸
پرواز را ایرالین سعودی انجام خواهد

توسعه فناوریهای هوایی به
شرکتهای دانشبنیان واگذار شود

دبیر ســتاد توســعه فناوریها و صنایع
دانشبنیــان هوایــی و هوانــوردی
معاونت علمی گفت :می توانیم توســعه
فناوریهای هوایــی و هوانوردی را به
شرکتهای دانشبنیان واگذار کنیم .به
گزارش مهر به نقــل از معاونت علمی
و فناوری ریاســت جمهوری ،منوچهر
منطقی با اشــاره به مزایــای واگذاری
توســعه فنــاوری ها به شــرکت های
دانش بنیان ،گفت :توســعه فناوریها
را میتوانیم به شرکتهای دانشبنیان
بســپاریم .آنها با هزینه بسیار کم اما با
ســرعت خیلی باال میتوانند این کار را
انجام دهند.دبیر ستاد توسعه فناوریها
و صنایع دانشبنیان هوایی و هوانوردی
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت
جمهــوری افــزود :با توجه بــه اینکه
هزینههــا در بخش هوایــی خیلی زیاد
است .دولت ممکن است به این نتیجه
برسد که با توجه به درآمدهایی که دارد،
نمیتواند این مخــارج را تأمین کند به
همیــن دلیل این کار مهم را می توانیم
به بخش خصوصی واگذار کنیم.
کاهش 8میلیونی دنبالکنندههای
حساب رسمی توئیتر

پس از اجرای اقدام پاکســازی حســاب
های کاربری قفل شده در توئیتر ،از تعداد
فالوئرهای حساب رسمی توئیتر  ۸میلیون
حساب کاربری پاک شد .به گزارش مهر
بــه نقل از دیلی میل ،در پی اقدام توئیتر
برای پاکسازی این شــبکه اجتماعی از
حســاب های کاربری تقلبــی ،تعدادی
از کاربــران پرطرفدار آن با کاهش تعداد
فالوئر روبرو شــدند.دونالد ترامپ (رییس
جمهور آمریکا) ،الون ماسک (مدیر عامل
شرکت تسال) ،جک دورسی (مدیر ارشد
اجرایی توئیتر) و عده ای از هنرپیشگان
از جمله کاربرانی بودند که با کاهش چند
هزار نفری فالوئرهایشان روبرو شدند.به
طوریکه حدود  ۸میلیون حساب کاربری
در بخش فالوئرهای آن پاک شده است.

ترمینال سالم به حج امسال نرسید
داد.به گفته معاون عملیات هوانوردی
فرودگاه امام خمینی ۲۵ :هزار و ۲۵۰
نفر در عملیات رفت حجاج از فرودگاه
امام خمینی به عربستان پرواز خواهند
داشت ۱۶ .هزار و  ۲۲۵نفر را ایران ایر
منتقل می کند و  ۹هزار نفر از طریق
ایرالین ســعودی به این کشور سفر
خواهند کرد.رســتمی با بیان اینکه ۷

اخبار

استان در مجموع با زوار استان تهران
از فرودگاه امام خمینی به عربســتان
اعزام می شوند ،اظهارداشت :پروازهای
برگشــت نیز از سوم شهریور  ۹۷آغاز
می شود و تا  ۲۴شهریورماه ادامه می
یابد.وی درباره علت نرسیدن ترمینال
سالم به عملیات پروازهای حج تمتع
امســال تصریح کرد :عملیات اجرایی

احداث ترمینال سالم قدری با کندی
انجام شــد چرا که در زمســتان سال
گذشته و بهار امسال بارندگی زیادی
در محل استقرار این ترمینال صورت
گرفت که ســبب توقف ساخت و ساز
این ترمینال شده بود .به گونه ای که
یک روز در میان در بهار امســال در
فرودگاه امام خمینی بارندگی داشتیم.

عدم تحقق وعده  2باره آذری جهرمی

گروه عمــران و ارتباطات :با گذشــت بیش از یک
هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش
قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول ،وی باردیگر
وعــده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت
موبایل را با وزیر صنعت بررســی می کند.به گزارش
«عصرایرانیان» پس از افزایش قیمت گوشی تلفن
همراه در بازار که به دلیل نوســانات نرخ ارز رخ داد
و واردکنندگان گوشــی تلفن همراه ،به رغم دریافت
ارز دولتی ( ۴۲۰۰تومانی) این کاالها را در بازار با نرخ
آزاد به فروش رساندند ،وزیر ارتباطات با انتشار لیست
دریافت کننــدگان ارز دولتی ،بر پیگیری این تخلف
صورت گرفته تاکیــد کرد.محمدجواد آذری جهرمی
هفتــه اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاســتفاده
صورت گرفته ،قیمتهای موبایــل افزایش و توان
خرید مردم نیز کاهش یافته اســت؛ اما با پیگیری و
اقدامات دولت ،در  ۱۰روز آینده بازار به تعادل خواهد
رسید».اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار
گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است ،افزایش
قیمت و کمبود کاال پابرجاست؛ کاال در بازار یافت نمی
شــود ،فروشندگان کاال را نمی فروشند و قیمتها نیز
تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.
به گــزارش مهر ،با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر
اعالم کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت
را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.
گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در شــیراز گفت:
برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های
توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت
بخش نزدیک شــود.آذری جهرمی در مورد اصالح
قیمت گوشــی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان
ن مورد جلســه
کرد :هفته آینده با وزیر صنعت در ای 
ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی
کنیم .وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی
که احتکار شــده فعال توقیف شده است ،گفت :این
گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و باوجود تثبیت ارز
پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایتبخش
نزدیک شود.

اجرائیه/مشــخصات محکوم له ولی اله قربانی فرزند عزت اله به نشــانی اســتان تهران
شهرســتان مالرد-شــهرمالرد-روبروی درمانــگاه مالصدرا-لوازم خانگــی المهدی /
مشــخصات محکوم علیه :بهزاد درویشی ســعادت فرزند داود/مشخصات نماینده یاقائم
مقــام قانونی محکوم له علی صدیــق خانعلی وکیل محکوم له ولی اله قربانی به نشــانی
تهران-شهریار-شــهریار بعداز دادگستری میدان صیاد شــیرازی /محکوم به :بموجب
درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9710092667200462و شــماره دادنامه
مربوطه  9709972667200080محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ بیست و یک
میلیون و نهصد و شــصت هزار تومان بابت اصل خواســته و مبلغ  5686000ریال بابت
هزینه دادرســی مرحله بدوی حق الوکاله وکیل وفق تعرفه مصوب ریاســت محترم قوه
قضاییه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ هریک از چکها تازمان اجرای حکم طبق شاخص
اعالمی توســط بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق محکــوم له و پرداخت نیم
عشــر در حق صندوق دولت  /محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف
ده روز مفــاد آن را بموقع اجــرا بگذارد( ماده 34قانون اجار یاحــکام مدنی)  -2.ترتیبی
برای پرداخت محکوم به بدهد  -3.مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفاء محکوم به از
آن میسر باشــد چنانچه خود قادر به اجر ای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول،به طور مشروح
و مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری
ایراین و خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او
به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکســال قبل از طرح دعوای
اعســار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واالبه درخواست محکوم
له بازداشت می شود( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4)1394خودداری
محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم،حبس تعزیری
درجــه هفت را در پی دارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده 16
قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی -5)1394انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه
فــرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هر دو مجازات
می شــود( ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی -6)1394چنانچه صورت اموال
پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود(تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی  )1394مدیردفتر شــعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
مالرد-وحید اکبرزاده  688الف م
اگهی اخطاریه/نام اخطارشــونده :محمد پیش بین امین ابادی نام پدر:غالمحســین شــغل
بازرگانی نشانی :مجهول المکان/محل حضور :حوزه اول شورای حل اختالف صفادشت /
وقت حضور دوشنبه  97/6/5ساعت /14:45علت حضور در خصوص دادخواست شرکت
شــهریار پالســت به طرفیت محمد پیش بین امین ابادی به خواسته مطالبه یک فقره چک/
حوزه ی اول شورای حل اختالف صفادشت  685الف م
بــرگ اجرائیه /مشــخصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :ولــی اله قربانی  /محکوم به
بموجب دادنامه شــماره  135مورخ  97/2/8شعبه اول حل اختالف مالرد که وفق دادنامه
شــماره  790شــعبه – دادگاه تجدید نظر اســتان – قطعیت حاصل کرده است  .محکوم
علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ  14490000ریال و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه
از تاریخ سررسید چک به شــماره  .تاریخ ()93/12/25-238448و ()94/1/30-352865
و()94/2/30-352873و()94/2/25-3552866و()94/3/28-12229الــی اجــرای حکم در
حق خواهان .مشــخصات محکــوم علیه :نام و نام خانوادگی :رقیه طالب نژاد به نشــانی
مجهول المکان محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه -1 :پس از ابالغ اجرائیه
ظــرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگــذارد  2- .ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
 -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه
خــود قادر به اجــر ای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلــت ده روز صورت جامع دارائی
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه
سال بعد ار انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به
بوده ایــد  .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعســر باشد به
مجازات حبس از  61روز تا  6ماه محکوم خواهید شد  -4.عالوه بر موارد باال که قسمتی
از ماده  34قانون اجرای احکام مدنی میباشــد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون
آئین دادرســی مدنی مصوب  79/1/21و همچنین مفــاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای
مالی مصوب  10آبان  1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده اســت  .توجه نموده و به

گوشی تلفن همراه ارزان نشد

پرونده گرانفروشــی شــرکتهای موبایلی در
دست تعزیرات

به گزارش مهر ،شــواهد از بازار گوشــی های تلفن
همراه در کشــور حاکی از آن است که طی ماههای
اخیر ایــن اقالم با افزایش قیمت بســیاری روبهرو
بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز
دولتی ،همچنان گرانی در بازار مشــاهده می شود و
فروشــندگان و توزیع کننــدگان کاال ،قیمت ها را
کاهش ندادهاند.این درحالی اســت که هفته گذشته
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت« :در
حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی
های تلفن همراه هســتیم و پس از دریافت مدارک
الزم ،احکام این شــرکت هــای متخلف تا یک ماه
دیگر صادر می شود».به گفته محمدعلی اسفنانی «تا
یک هفته گذشته  ۴۰شرکت وارد کننده گوشی های
تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی
از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده
اســت؛ این شرکت  ۱۳هزار گوشی تلفن همراه وارد
کرده که هر کدام را  ۴۰۰هزار تومان گرانتر فروخته
است .همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته،
یکی از شــرکت ها  ۲۰هزار گوشی تلفن همراه وارد
کشور کرده که  ۱۵هزار دستگاه آن را فروخته و پنج
هزار گوشــی دیگر همراه را انبار کرده است».در این

باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات
و صنایــع ارتباطی مجلس نیز گفته اســت « :از ۴۰
شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد
کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد ،دو شرکت اول
یک ســوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی
ها را دریافت کرده که هر دو شــرکت متعلق به یک
نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰
درصد و  ۱۰شرکت اول آن  ۸۰درصد ارز اختصاص
یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده
اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز
به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این
میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»
گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشــی
های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص
نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این
بازار ،به جایی نرســیده است.مهدی محبی ،رئیس
اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با مهر معتقد
است که اعالم لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در
بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است
و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.
وی با بیان اینکه به دلیل بالتکلیفی در بازار گوشی

آن عمل نماید .شعبه اول حل اختالف مالرد  687الف م
اصالحیه/پیروآگهی  97/2/19درخصوص نشــرآگهی به شــماره پرونده1363به شماره
دادنامــه 134به درخواســت آقای ولی اله قربانی به طرفیت شــعبانعلی احمدیزدی اعالم
میدارد که محکومیت به سه فقره چک به شماره های 315869و315866و 359524میباشد
که درآگهی اولیه یکی از چکها عنوان نشــده اســت لذا مقتضی اســت نسبت به اصالحیه
آگهی مورخه فوق اقدام ونتیجه به این شــورا ارسال گردد /شورای حل اختالف شعبه 1
 689/الف م
خواهان ســید محمد حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده رحیم حد پور سراج به خواسته
مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی
به شــعبه  266شــورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشــهد واقع در مشهد
– میــدان میرزا کوچک خان – روبــه روی تاالر پردیس ارجاع و به کالســه  970256ثبت
گردیده که وقت رسیدگی ان مورخ  1397/5/28ساعت  10تعیین شده است .به علت مجهول
المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه
هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به شورا مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  266شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
اگهی ابالغ اجرائیه بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای حسین خورشیدی پور فرزند
محمد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست اقای مهدی ولی پور دوست
ابادی علیه شــما به خواسته مطالبه وجه چک با شــماره  960634به موجب درخواست
اجرای حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه  9709977514000036محکم
علیه محکوم است به پرداخت  40/000/000 -1ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به
شــماره و تاریخ  -179829مورخه  91/3/25به مبلغ چهل میلیون ریال عهده بانک ســینا
شــعبه بلوار وکیل اباد  -2مبلغ  2050000ریال بعنوان هزینه دادرســی و مبلغ 30/000
ریــال بابت هزینه برابر با اصــل اوراق و مبلغ  450000ریال بابــت درج اگهی روزنامه
 -3خســارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست  96/8/9لغایت یوم االداء که بر مبنای
شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد در
حق محکوم له اقای مهدی ولی پور دوست ابادی پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت
شعبه  310شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
م الف 14113
اگهی ابالغ اجرائیه بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای نوراحمد ساالری نوقاب فرزند
احمد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست اقای احمد اگاهی نسب علیه
شــما به خواســته مطالبه وجه چک با شماره  960228به موجب درخواست اجرای حکم
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  9609977514000683محکوم علیه محکوم
اســت به پرداخت  -1مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک به
شــماره  96/2/15 -504981عهده بانک کشــاورزی رضویه مشهد  -2مبلغ دو میلیون و
دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه نشر اگهی و تمبر دادرسی  -3خسارت تاخیر تادیه
از ســر رســید  96/2/15تا یوم االداء وفق تبصره الحاقی به ماده  2قانون اصالح موادی
از قانون صدور چک بر اســاس نرخ تورم ســالیانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی که از
طریق واحد اجرای احکام شورا ها قابل محاسبه می باشد در حق محکوم له پرداخت نیم
عشر دولتی در حق دولت
شعبه  310شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
م الف 14114
اگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به اقای حســین فالح خواهان اقای
غالمرضــا معتمد قرائی دادخواســتی به طرفیت خوانده اقای حســین فــاح ،علی اصغر
غالمپــور ،رحیــم رجبی ناوخ ،اداره ثبت و اســناد ناحیه یک به خواســته تقاضای ابطال
اجرائیه ،الزام به استرداد الشه چک  ،توقیف عملیات اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع
و به شماره پرونده کالسه  9609987579200256شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع
قضایی امام خمینی شهرســتان مشــهد ( 42حقوقی ســابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1397/6/12ساعت  8:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار

موبایــل ،قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشــده
اســت ،ادامه داد :بسیاری از فروشندگان نیز فروش
خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده
اند.رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به
اینکه در این بازار ،خریداران نیز ســردرگم هستند و
مردم برای خرید گوشی ،با چندین نرخ قیمت مواجه
می شوند ،افزود :کاالی ثبت سفارش شده برخی از
واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز
به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از
نظر قیمت ،مانند قبل است.وی گفت :از سوی دیگر
عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی
ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کاال روبرو است،
نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی
امیدوار بود.
 ۲۰۰هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی ســبحانی فر رئیس کارگــروه ارتباطات
مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با مهر ،با اشاره
به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت
بازار با توجه به انتشار لیســت دریافت کنندگان ارز
دولتی ،اظهار داشــت :هم اکنون بخش عمده ای از
این گوشــی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده ،در
بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.وی گفت :به
دلیل نظارت بر این بازار ،سازمان تعزیرات بخشی از
این گوشــی ها را در انبار پلمب کرده است که این
موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کاال در بازار شده
است.رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه
تعزیرات باید این گوشــی ها را صورتجلسه کرده و
اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰
تومانی بدهد ،ادامه داد :در همین حال طرح رجیستری
باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی
از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.وی
با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند
می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و
سازمان حمایت از مصرف کننده اعالم شکایت کنند،
افزود :آمار غیررســمی حاکی از آن است که حداقل
 ۲۰۰هزار گوشی توســط تعزیرات پلمب شده و در
انبارها قرار دارد.

عذرخواهی مشاور آخوندی از
چوپانها با طعم اتها مزنی

مشاور وزیر راه و شهرسازی یک روز پس
از آن که اعالم کرد مسکن مهر باعث شد
چوپان ها کار خود را ول کرده و به شــهر
بیایند از ایــن اظهارات خود با طعم اتهام
زنی عذرخواهی کرد .به گزارش تسنیم،
حســین عبدهتبریزی طی یادداشتی در
کانال تلگرامیاش نوشــت «:در برنامه
روبرو در روز جمعه  ،22/04/1397بحث
پیرامون سیاستها در بخش مسکن بود.
یکی از منتقدان اعالم کرد که وزارت راه و
شهرسازی در پنج سال گذشته هیچ کاری
نکرده .بنده توضیــح دادم که اگر منظور
ایشان از کار اقدام اجرایی مثل مسکن مهر
است و اجرای پروژه را در نظر دارند ،وظیفه
دولت بهویژه در بخش مسکن ،کارفرمایی
در این بخش نیســت.بهعالوه ،اقدامات
انجامشده را توضیح دادم و از جمله گفتم
که بهرغم بیاعتقادی به مســکن مهر،
دولت یازدهم و دوازدهم در تنگنای مالی
جاری تا امروز  1.3میلیون واحد را ساخته
و یک میلیون واحد را تحویل داده و 300
هزار واحد کامل شــده منتظر آب و برق
اســت.در توضیح اینکه چرا وزارت راه و
شهرسازی مخالف مسکن مهر است ،نقل
قولی از یکی از استانداران آوردم که چند
سال قبل به بنده گفته بود ،در آن استان
چوپانها به شــهر آمده و مسکن مهر و
یاران ه نقدی گرفتند.
سرمایه گذاری در بنادر با
معافیتهای مناطق آزاد همراه است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،از
تدابیر قانونی مجلس برای اتصال خطوط
ریلی به بنادر خبر داد و گفت :عدم اتصال
بنادر به ریل حجم ترانزیت کاال در کشور را
کاهش داده است .صدیف بدری در گفت
وگو با خانه ملت ،با تاکید بر ضرورت اتصال
شبکه ریلی به بنادر و سواحل کشور ،گفت:
بسیاری از کشورهای پیشرفته با اتصال
شبکه ریلی و دریایی به یکدیگر به سطح
قابل قبولی از توســعه و پیشرفت دست
یافته اند.نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و
سرعین در مجلس شورای اسالمی ،با بیان
اینکه با اتصال خطوط ریلی به بنادر کشور
انتقال بار و کاال از شمال به جنوب کشور و
همچنین بالعکس تسهیل می شود ،افزود:
در زمان تصویب بودجه  97کل کشور در
مجلس فرصتی برای تسهیالت دهی از
صندوق توســعه ملی برای توسعه شبکه
ریلی فراهم شده است.

اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شــعبه  3دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ( 42حقوقی
سابق) م الف 14666
اگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم بــه اقای محمدرضا بافنــده بدراباد
فرزنــد غالمرضــا – مرتضی بافنده بــدر اباد خواهــان اقا/خانم اطلس تجارت رســپینا
ســناباد دادخواســتی به طرفیت خوانده اقای محمدرضا بافنــده بدراباد و مرتضی بافنده
بدراباد به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9709987575500168شــعبه  5دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی امام خمینی
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/6/10ساعت  9تعیین که حسب دستور
دادگاه طبــق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان بودن
خوانده و در خواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار اگهی می
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار اگهی 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.
شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 14667
محکوم له  :بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم  :تکتم و ازاد و علی صفاری شــهری و میترا
رضا زاده مقدم پیرو اگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکومعلیهم  :تکتک
و آزاد و علی صفاری شــهری و میترا رضا زاده مقدم که مجهول المکان میباشــند ابالغ
میشــود موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه
 9609977580500891محکومعلیهــم محکــوم هســتند بــه پرداخت تضامنــی  -1مبلغ
 344/132/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره  874206به تاریخ  95/1/29عهده
بانک ملی به عنوان مورد خواسته و مبلغ  21/365/788ریال بابت کلیه خسارات دادرسی
کــه به ســبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ
سررســید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و
در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا و
نیز هزینههای اجرایی برعهده محکوم علیهم می باشد .بدیهی است با توجه به غیابی بودن
حکــم ،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم
له ،یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشــد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در
اجرای ماده  ۷۳ا.د.م و ماده  ۹قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار
درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجــرای مفاد اجرایی اقدام
گردد .در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجراییه
و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه  13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد (  55حقوقی
سابق)
م الف 14807
متن اگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه  9200018ششدانگ پالک ثبتی  2571فرعی از  52اصلی
واقع در بخش یازده ثبت بابل به مســاحت  260متر مربع که ســند آن در صفحه 20دفتر
 61امالک به نام اقای احمد میر ثبت و صادر گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی
دادگستری پالک واقع در بابل – روستای بوله کال – کوچه ایثار  5اندیشه  3و 2قراردارد
ملک فاقد هرگونه اعیانی دور تا دور آن با دیوار بلوکی محصور می باشــد ضمنا بخشی
از ضلع شــمالی ملک به کوچه بوده که در ســند ذکر نشده است ضمنا هیچگونه بیمه ای
ارائه نگردید پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  97/05/15در اجرای ثبت
اســناد بابل از طریق مزایده به فروش می رســد مزایده از مبلــغ 1/100/000/000ریال
شروع به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی
های مربوطه به آب ،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده
اســت و نیزدر صورت وجود مازاد وجوه پرداختــی بابت هزینه های فوق از محل مازاد
به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ انتشار اگهی :یکشنبه 97/4/24
اجرای ثبت بابل

