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شماره 3795

گسترش همكاريهاي تهران – بوداپست؛

توسعه

تمايل مجارستان به افزايش خريد نفت از ايران
وزير اقتصاد مجارستان از تمايل اين كشور به افزايش خريد نفت از ايران خبر
داد و گفت :روابط بانكي ايران و مجارستان تسهيل ميشود.
به گزارش وزارت نفت ،ميهايلي وارگا روز گذشته پس از ديدار با بيژن زنگنه،
وزيرنفت درباره برنامه مجارستان براي افزايش خريد نفت از ايران اظهار كرد :ما
مايل هستيم كه خريد نفت از ايران را در آينده افزايش دهيم
بيژن زنگنه نيز در اين ديدار با بيان اينكه ايران هميشه .روابط دوستانه و خوبي
با كشور مجارستان داشته است ،اظهار كرد :اميدوارم سفر شما به ايران به توسعه
روابط دوجانبه در همه بخشها به ويژه در بخش انرژي منجر شود.
وزير نفت همچنين از عالقهمندي مجارستان به حضور در بخش گاز پاكستان
و همكاري با ايران در اين زمينه خبر داد و گفت :پاكستان هنوز تصميم قاطعي
در مورد قرارداد معتبر با ايران براي صادرات گاز ندارد.

گروه انرژي -چند روزي است كه گروهي
از دانشجويان دانشگاه صنعت نفت ،خواستار
استخدام بدون شــركت در آزمون هستند و
تجمعاتي را در محل اين دانشگاه و همچنين
وزارت نفت برگزار كردهاند.
فارغالتحصيالنرتبهالفدانشكدهصنعتنفت
ميگويند اگر وزارت نفت نيازي به آنها نداشته،
چرا با صرف هزينه گزاف جذب و بورسيه شدهاند
اماحاال از جاي ديگري نيرو جذب ميشود.
در دفترچه كنكور سراســري دانشگاهها تا
سال  ۹۴براي كساني كه دانشگاه صنعت نفت
را براي ادامه تحصيل انتخاب ميكردند نوشته
ميشد كه آنها مطابق با مقررات و ضوابط وزارت
نفت در اولويت استخدام قرار دارند و وزارت نفت
ميتواند بر اســاس نياز و ضــرورت ،تعدادي را
انتخاب كند تا بدون شركت در آزمونهاي كتبي،
ساير مراحل را طي كنند .بر مبناي متن فوق كه
مالك انتخاب رشته متقاضيان شركت در آزمون
سراســري بوده ،وزارت نفت موظف يا مكلف به
استخدام فارغالتحصيالن دانشگاه صنعت نفت
نيست ،بلكه «بر اساس نياز و ضرورت ميتواند»
تعدادي را انتخاب كند كه آنها هم صرفا از شركت
در آزمون كتبي معاف هستند ،نه ساير مراحل
استخدامي .البته اين متن از سال  ۹۵از دفترچه
كنكور حذف شده است .بنابراين در هيچ كجا از
دفترچه انتخاب رشــته كنكور سراسري نوشته
نشده آنها قطعا استخدام ميشوند .ضمن اينكه در
حال حاضر هم براي آزمون آتي ،فارغالتحصيالن
دانشگاه صنعت نفت همچون گذشته از شركت
در آزمون كتبي معاف هستند.
 لغو آزمون استخدامی وزارت نفت
اما در ايــن ميان با شــكايت تعدادي از
فارغالتحصيالن و دانشجويان صنعت نفت به
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وي با بيان اينكه شركت نفت و گاز مجارستان ( )MOLدر برخي از زمينههاي
انرژي عالقهمند به فعاليت در ايران هستند ،گفت :ايران نيز آمادگي خود را براي
فعاليت شركتهاي مجارستاني در پروژههاي نفتي اعالم كرده است.
زنگنه از حضور در بخش گاز پاكستان و سوآپ نفت خزر بهعنوان پروژههاي
مورد عالقه مجارستان براي همكاري با ايران نام برد و افزود :مجارستان تجربه
فعاليت در بخش گاز پاكستان اعم از اكتشاف و توليد را دارد و سالها در اين
كشور فعاليت داشته است.
وزير نفت ادامه داد :البته مشكل ما براي حضور در بخش گاز پاكستان ،اين
است كه اين كشور درباره اينكه چگونه ميخواهد در برابر قرارداد معتبر صادرات
گاز ايران به پاكستان رفتار كند ،جواب مشخصي ندارد.
زنگنه با بيان اينكه ايران براي همكاري با مجارستان آماده است اما ضروري
است درباره جزييات اين همكاري مذاكرات بيشتري ميان شركتهاي دو كشور
انجام شــود ،افزود :شركتهاي مجارستاني همچنين براي خريد نفت از ايران
ابراز عالقه كردهاند.

وي با اشاره به اينكه شركت نفت و گاز مجارستان تاكنون يك محموله نفت از
ايران خريداري كرده است ،در پاسخ به اين سوال كه آيا مجارستاني ها عالقهمند
به حضور در بخش باالدست صنعت نفت ايران هستند ،اظهار كرد :عالقهمند به
مطالعه در بخشهاي محدودي از باالدست صنعت نفت هستند.
شركت مول مجارستان ( )MOLپس از لغو تحريمها و اجراي برجام يك
محموله يك ميليون بشكهاي نفت از ايران خريداري كرده است.
وزير اقتصاد مجارستان درباره مذاكرات انجام شده در زمينه روابط مالي
و بانكي ميان ايران و مجارستان تصريح كرد :بنا شد تا روابط مالي ميان دو
كشور تقويت شود .ضمن اينكه تالش ميكنيم مشكلي براي سرمايهگذاران
ايجاد نشود.
وي بر گسترش روابط بانكي ايران و مجارستان تاكيد كرد و گفت :بر اين
اساس هفته گذشته يك هيات از بانكهاي مجارستان به ايران سفر كردند و
مذاكرات بسيار مفيدي با طرفهاي ايراني داشتند؛ ضمن اينكه مانعي نميبينم
تا روابط بانكي به شيوه گذشته خود بازگردد.

واكنش زنگنه به دستور ديوان عدالت اداري؛

آزمون را منتفي ميكنيم

جهت تقاضاي صدور دســتور موقت مبني بر
توقــف مراحل ثبتنام و اجراي موضوع آگهي
اســتخدام وزارت نفت كه در راســتاي محل
مجوز استخدامي به شماره  ۱۱۶۹۳۵۱مورخ
 96/2/24ســازمان اداري و استخدامي كشور
اقدام كرده اســت ،با راي شــعبه  ۳۹ديوان
عدالت اداري با تقاضاي صدور دســتور موقت
موافقت شد.
بر طبق اين گزارش شكات اظهار داشتند كه
آگهي استخدامي فوقالذكر با بند نهم اصل سوم
قانون اساســي و مواد  ۴۱و  ۴۲و  ۴۳از قانون
مديريت خدمات كشوري و رأي وحدت رويه
اصداري از هيات عمومي ديوان عدالت اداري به
شماره  ۳۶مورخ  96/1/15تضاد و منافات بوده
و همچنين وزارت نفت با وجود حكم ديوان از
استخدام شكات امتناع ورزيده ،لذا درخواست
صدور دستور موقت را داشتند.
در نهايت با بررسي اوراق و محتويات پرونده
شــعبه  ۳۹ديوان عدالــت اداري در خصوص
خواست ه شكات به جهت تقاضاي صدور دستور
موقت مبني بر توقف مراحل ثبتنام و اجراي
موضوع آگهي اســتخدام وزارت نفت ،مطابق
مواد  ۳۴و  ۳۵قانون تشكيالت و آيين دادرسي
ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت و لغو
آزمون را منوط به احراز ورود خسارتي دانست
كه در آينده جبران آن غيرممكن باشــد و با

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
در خصوص دادخواست فيروزه آبريزه به طرفيت آقاي مهدي علياكبرزاده فرزند فريدون به خواسته طالق از
ناحيه زوجه به كالسه  961204تسليم دادگاه نموده كه جهت رسيدگي به شعبه نهم دادگاه عمومي رشت ارجاع
گرديد .وقت دادرسي به تاريخ  96/10/19ساعت  10صبح مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي
منتشرميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم
رساند .در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
 5368م الف -قديريان -مدير دفتر شعبه نهم دادگاه خانواده رشت
آگهي دادخواست
نظــر به اينكــه خواهان بهنام آقاي جعفر زاهــدي فرزند محمدباقر دادخواســتي بهطرفيت آقاي محمدجواد
آقامحمدي فرزند صادق به خواســته مطالبه به اين شــعبه تقديم داشته كه به كالسه  198/3/96در اين شعبه
ثبت و جهت تاريخ روز شــنبه مورخ  96/9/25ســاعت  11صبح تعيين وقت گرديده ،عليهذا به استناد ماده 72
قانون آ.د.م از محمدجواد آقامحمدي دعوت ميگردد جهت رســيدگي به پرونده در تاريخ مذكور در شــعبه
ســوم حقوقي شوراي حل اختالف دادگستري بهبهان حضور و دفاعيات و ادله خود را ارئه نمايد ،بديهي است در
غير اين صورت راي غيابي صادر خواهد شد.
محمد حمزوي -قاضي شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف دادگستري شهرستان بهبهان
آگهي مفقودي
اصل ســند كمپاني و برگ ســبز وانت نيسان مدل  79رنگ آبي پالك  799-84د  25شماره موتور 00147848
شاسي 036578مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي حصر وراثت
آقاي سيدموســي احمدي داراي شناســنامه شماره  74به شرح دادخواست به كالســه  960335از اين دادگاه
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان سيدحســين احمديشيخشــباني به
شناســنامه  1205در تاريــخ  96/6/10اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگــي گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم
منحصر اســت به  )1سيدموســي احمديشيخشباني به شش  )2 /74ســيدروحاله احمديشيخشباني به شش
 )3 /2سيداســمعيل احمدي به شش  )4 / 2090ســيدمحمد احمديشيخشــباني به شش ( 40فرزندان ذكور
متوفي)  )5معصومه احمديشيخشــباني به شش  )6 / 11سيده صفورا احمديشيخشباني به شش )7 / 2138
مريم احمديشيخشباني به شش  )8 / 5فخريجان احمديشيخشباني به شش ( 5فرزندان اناث متوفي) و غير
از افراد نامبرده وارث ديگري ندارد.
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مينمايد
تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر اولين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه
تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه شوراي حل اختالف شماره ( )1شهرستان بن
آگهي حصر وراثت
آقاي اسداله آقابابائي داراي شناسنامه شماره  57به شرح دادخواست به كالسه  960309از اين دادگاه درخواست
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفيه دهقانيالطاني به شناسنامه  1در تاريخ 96/6/25
اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 )1سروناز آقابابائي بنيف غالمرضا به ش ش 5532
 )2زينب خاتون آقابابائي بنيف غالمرضا به شش 144
 )3زهــرا آقابابائــي ف غالمرضــا به شش ( 31فرزندان انــاث متوفي) و غير از افــراد نامبرده وارث ديگري
ندارد.
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد
و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يك ماه بــه دادگاه تقديم دارد واال
گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره  1شهرستان بن
آگهي ابالغ وقت دادرسي
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علیاصغر گنجی ارجنکی فرزند علی جان
خواهان مدیریت بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری به مدیریت مهرشاد شجاعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای
علیاصغر گنجی ارجنکی و ...به خواسته مطالبه وجه -تامین خواسته -مطالبه خسارت تاخیر تادیه و حقالوکاله مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609983810200366شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد ثبت و
ت رسیدگی مورخ  1396/10/18ساعت  9تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی
وق 
مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میگردد 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.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان شهرکرد
آگهي حصر وراثت
خانم اكرم زارع داراي شناســنامه شماره  142به شرح دادخواســت به كالسه  960578از اين شورا درخواست
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمدرضا كريميپورجونقاني به شناســنامه 159
در تاريخ  1396/8/23اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي گفته ورثه حينالفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1پدر محمدعلي كريميپورجونقاني ش ملي 4679486686
 -2مادر ستاره كريميپور ش ملي 4679467649
 -3داود كريميپورجونقاني ش ملي  4670381466پسر
 -4معصومه كريميپورجونقاني ش ملي 4670446908
 -5همسر اكرم زارع ش ملي  4679696291ميباشد ورثه ديگري ندارد.
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را يك مرتبه آگهي مينمايد تا هر كســي اعتراضي دارد و
يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي صادر
خواهد شد.
رئيس شوراي حل اختالف شماره  2شهرستان فارسان
آگهي تحرير تركه
در پرونده كالسه  610/3/96شعبه  3شوراي حل اختالف بهبهان خانم دلشاد دانشيبهبهاني فرزند حبيب تقاضاي
تحرير تركه نسبت به اموال متوفي مرحوم ابراهيم عليرضا جواني فرزند محمد داراي شناسنامه  656كد ملي
 1860956599صادره از بهبهان را نموده و قرار تحرير تركه صادره شده و براي روز يكشنبه تاريخ 96/10/24
ســاعت  9/30نوبت تحرير تركه تعيين شده لذا به استناد ماده  210قانون امور حسبي بدينوسيله از كليه وراث
يا نمايندگان قانوني آنها و بســتانكاران و مديونين يا هر كســي كه به هر طريقي حقي بر تركه متوفي دارد ابالغ
ميشــود تا در تاريخ و ساعت مذكور در شعبه  3شــوراي حل اختالف واقع در دادگستري سابق جهت شركت
در عمليات تحرير تركه حاضر شوند.
خانم شكاري – دبير شوراي حل اختالف شعبه  3بهبهان

بررسي مستندات شكات احتمال ورود چنين
خساراتي وجود دارد به همين جهت مستندا ً به
مواد  ۳۴تا  ۳۶قانون مورد اشاره دستور موقت
مبني بر توقف اجراي ثبتنام و اجراي آگهي
استخدام و لغو آزمون صادر شد.
اين در حالي است كه زنگنه اعالم كرده بود

اگر ديوان عدالت اداري آزمون استخدامي اين
وزارتخانــه را متوقف كند ،ما در كل آزمون را
منتفي ميكنيم.
«بيــژن زنگنــه دربــاره اعتــراض برخي
دانشــجويان دانشگاه صنعت نفت به برگزاري
آزمون استخدامي اين وزارتخانه اظهار كرد :قرار

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم نام :بانک انصار نامخانوادگی -:نام پدر -:نشانی- :
مشخصات محکوم علیه /محکوم علیهم
 -1نام :علی نامخانوادگی :روســتایی نام پدر - :نشــانی :چهارمحال و بختیاری -شــهرکرد -پارک سوار دانشآموز
شوپرورش ناحیه 1
آموز 
 -2نام :ایمان نامخانوادگی :نورایی نام پدر - :نشانی :چهارمحال و بختیاری -شهرکرد -خ تختی -کارگاه نقاشی زیتون
 -3نام :اصغر نامخانوادگی :غالمیان نام پدر - :نشــانی :چهارمحال و بختیاری -شــهرکرد -خ حافظ جنوبی -فروشگاه
سروش
مشخصات نماینده یا قائممقام قانونی محکومله /محکوم علیه
نام :سید محمد نامخانوادگی :امیدیان نام پدر :سید ناصر نشانی :خیابان  12محرم جنوبی ساختمان ولیعصر طبقه سوم
واحد  139دفتر وکالت نوع رابطه :وکیل محکومله /محکوم لهم :بانک انصار
محکوم به:
به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه  9609973844200554محکوم
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  63/608/334ریال بابت اصل بدهی و  2/695/208ریال بابت هزینه دادرسی و
پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل طلب به مبلغ  25/208/343ریال براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ
تقدیم دادخواست ( )96/5/10تا روز بازپرداخت و پرداخت حقالوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و حسب مداخله
در هر مرحله در حق خواهان و پرداخت نیمعشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
 -1ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم
به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ،به طور
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود (مواد 8
و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 )1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار
ق.م.ا و ماده 16
از اجرای حکم ،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد(ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20
قانــون نحــوه اجرای محکومیت مالی  -5 )1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف
محکوم به یا هر دو مجازات میشود (ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 )1394چنانچه صورت اموال
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه يا معرفی
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود (تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی .)1394
احمدیان -دبیر شورای حل اختالف شماره  2شهرستان شهرکرد
نعمتاله سلیمانی -قاضی شعبه  2شورای حل اختالف شهرکرد
آگهی حصر وراثت
آقای عبدالعلی بابایی چگینی فرزند ســید شــعبان دارای شناسنامه شماره 7به شرح دادخواست به کالسه 960315
از این شــورا درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانوم بابایی چگینی فرزند
ســلیم به شناسنامه59درتاریخ  1395/09/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1عبدالعلی بابایی چگینی شش 7پسر متوفی
 -2ابراهیم بابایی چگینی شش 9پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهر قزوین
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان بهبهان
برابر رای شماره  139660717007003752هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی :خانم سید رقیه
طاهرزاده موسویان فرزند عبدالحمید به شناسنامه شماره  31758صادره از بهبهان به شماره ملی 1860313124
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  837/29مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5190اصلی واقع در
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی حبیب آبدار محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/9/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/29 :
8/578مالف -کاظمی -رئیس ثبت بهبهان
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان بهبهان
برابر رای شماره  139660317007004494هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی :خانم سکینه خانم کرمی
فرزند محمد به شناسنامه شماره  122صادره از بهبهان به شماره ملی  1861033583در ششدانگ یکباب ساختمان
به مساحت  176/24مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک  5520اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک
رسمی مجید و نجف و حاجی عزیز و فضلاله و محمد شهرت همگی عبدالهزاده ورثه علی محرز گردیده است .لذا
مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند ،میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/9/14 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/9/29 :
8/579مالف -کاظمی -رئیس ثبت بهبهان
آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله ب ه آقای خلف نواصری فرزند مطرود به شناسنامه  235و متولد  1346/02/28به آدرس :اهواز اسالمآباد
غربی خیابان لقمان از بدهکاران پرونده کالسه  9600290که برابر گزارش مامور مربوطه نشانی شما شناخته نگردیده
ابالغ میگردد که برابر قرارداد شماره  306930126مورخ  1393/08/20بین شما و بانک رفاه کارگران شعبه مالثانی
مبلغ  371/259/530ریال که از تاریخ  1393/10/14خسارت روزانه با نرخ  31درصد اضافه و محاسبه میگردد بدهکار
میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و
به کالسه فوق در این اجراء مطرح میباشد .لذا طبق ماده  18آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد ظرف
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مالف -5/2513امین داودی -معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز

بود تعدادي از دانشجويان يا فارغالتحصيالن
بدون اينكه در آزمون كتبي عمومي شــركت
كننــد ،با انجام مصاحبه بر حســب نياز اين
وزارتخانه استخدام شوند.
زنگنه ادامه داد :ما هم ميخواهيم همين كار
را انجام دهيم و دانشجويان مطمئن باشند كه
به آنچه تعهد دادهايم و گفتهايم ،عمل ميكنيم
اما خارج از آن ،با فشار نميتوانند كار خود را
پيش ببرند.
وي درباره نظر ديوان عدالت اداري درباره
برگزاري اين آزمون استخدامي گفت اگر ديوان
عدالــت اداري اين آزمون را به تاخير بيندازد
اگــر اين ديوان چنين بگويد ،ما كال آزمون را
منتفي ميكنيم.
قرار است دو هزار و  300نفر از طريق آزمون
استخدامي وزارت نفت جذب شوند كه يكهزار
و  250نفر از اين ســهميه به جذب نخبگان و
يكهزار و  50نفر نيز به جذب افراد حرفهاي
باتجربه اختصاص دارد.
عموم جذب نخبگان به ســتاد شركتها و
بخشهاي تخصصي در ســكوهاي توليد نفت
و گاز و بيشــتر جذب نيروهــاي باتجربه به
واحدهاي عملياتي تخصيص يافته است.
دانشــكده صنعت نفت در سال  ۱۳۱۸در
قالب آموزشــگاه فني آبادان و با هدف تربيت
نيروي انساني متخصص مورد نياز صنعت نفت
در آغاز كرد .با توســعه اين آموزشگاه ،نام آن
به دانشــكده فني آبادان و سپس به دانشكده
نفت آبادان تغيير يافت .با توجه به گســترش
فعاليتهاي آموزشي دانشكده نفت آبادان و نياز
كشور به تربيت نيروهاي متخصص در صنعت
نفت و گاز ،اين دانشــكده در سال  ۱۳۶۸به
دانشگاه صنعت نفت ارتقا يافت.

آگهیحصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت منصور احمدزاده چالشتری فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه
 9609983844500567از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد احمدزاده
نالفوت آن مرحوم منحصر است به:
چالشتری فرزند کربالیی محمود در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورث ه حی 
 -1منصور احمدزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1335شش( 12فرزند)
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1329شش( 36فرزند)
 -2رحمتاله احم 
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1340شش( 71فرزند)
 -3بهزاد احم 
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1346شش( 121فرزند)
 -4بیژن احم 
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1343شش( 111فرزند)
 -5کتایون احم 
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1342شش( 16فرزند)
 -6مینا احم 
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1327شش( 26فرزند)
 -7غذرا احم 
دزاده چالشتری فرزند محمد متولد 1325شش( 38فرزند)
 -8مهین احم 
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوریکنوبتآگهیمیگرددتاچنانچهشخصیاعتراضیداردویاوصیتنامهایاز
متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رحمان آماده -رییس شعبه شورای حل اختالف شماره  5شهرستان شهرکرد
آگهیدادنامه
پرونده کالسه 9509983431400105شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان تصمیم نهایی شماره
ت پورخراسانی فرزند قربانعلی به نشانی کرمان -سیرجان :شهرک الله خیابان عرفات کوچه دوم پالک
خواهان :خانم رفع 
 10ت09131789387 :
خواندگان:
 -1خانم معصومه بارانی فرزند حاجی -2آقای احمد بارانی فرزند حاجی همگی به نشانی کرمان -سیرجان :بلوار دکتر صادقی
صرافیبارانی
-3آقایسیدمحمدرضافاطمینسبفرزندسیدعبدالحسین-4آقایسیدمحمدرضارضویفرزندسیدمحمود-5آقای
سید علی رضوی فرزند سید محمود -6آقای سید مسعود رضوی فرزند سید مظفر -7خانم فتحیه فاطمینسبت فرزند
سید عبدالحسین -8آقای سید محمود رضوی فرزند سید مظفر -9خانم مریم رضوی فرزند سید محمود -10خانم بیبی
فاطمه رضوی فرزند سید محمود -11آقای سید عبدالرضا رضوی فرزند سید محمود -12آقای سید عبدالحسین رضوی
ی فرزند سید محمود -15آقای سید منصور
فرزند سید محمود -13آقای محمود سعیدینیا -14-آقای سید عباس رضو 
رضوی فرزند سید مظفر -16خانم مرجان رضوی فرزند سید مظفر -17خانم اشرف رضوی فرزند سید اسداهلل -18آقای
سید محمد رضوی -19آقای سید ابراهیم رضوی فرزند سید محمود
-20آقایمحمدمهدیمفیدیفرزندغالمحسین-21آقایمحمدمفیدیفرزندغالمحسینهمگیبهنشانیکرمان-سیرجان:
بلوار شیخ فضااله نوری باغ مفیدی09397825853
 -22آقای سید عبدالرضا فاطمی نسب فرزند سید محمد -23آقای سید کاظم فاطمینسب فرزند عبدالحسین همگی به
نشانی کرمان -سیرجان :تقاطع سپاه روبهروی درمانگاه بهداری شهید زندی پالک392
 -24آقای فاطمه مفیدی فرزند آقا شیخ علی به نشانی سیرجان :خیابان انقالب کوچه مسجد صاحبالزمان (عج) محوطه
باز پالک11
 -25آقای احمد صالحی فرزند عبدالمهدی به نشانی کرمان -سیرجان :خیابان  15خرداد نرسیده به اداره نیروی انتظامی
سمت راست09132794692
خواسته:افرازملک
گردشکار :دادگاه با توجه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان رفعتپور خراسانی فرزند قربانعلی به طرفیت خواندگان -1خانم معصومه بارانی
فرزند حاجی  -2آقای احمد بارانی فرزند حاجی  -3آقای سید محمدرضا فاطمینسب فرزند سید عبدالحسین  -4آقای
سید محمدرضا رضوی فرزند سید محمود  -5آقای سید علی رضوی فرزند سید محمود  -6آقای سید مسعود رضوی
فرزند سید مظفر  -7خانم فتحیه فاطمینسب فرزند سید عبدالحسین  -8آقای سید محمود رضوی فرزند سید مظفر
 -9خانم مریم رضوی فرزند سید محمود  -10خانم بیبی فاطمه رضوی فرزند سید محمود  -11آقای سید عبدالرضا
رضوی فرزند سید محمود -12آقای سید عبدالحسین رضوی فرزند سید محمود -13آقای محمود سعیدینیا -14آقای
سید عباس رضوی فرزند سید محمود  -15آقای سید منصور رضوی فرزند سید مظفر  -16خانم مرجان رضوی فرزند
ســید مظفر  -17خانم اشرف رضوی فرزند سید اسداهلل  -18آقای سید محمد رضوی  -19آقای سید ابراهیم رضوی
فرزند سید -20آقای محمدمهدی مفیدی فرزند غالمحسین -21آقای محمد مفیدی فرزند غالمحسین -22آقای سید
عبدالرضا فاطمینسب فرزند سید محمد -23آقای سید کاظم فاطمینسب فرزند عبدالحسین -24خانم فاطمه مفیدی
فرزند آقا شیخ علی  -25آقای احمد صالحی  -26مجید فاطمینسب به خواسته صدور حکم مبنی بر افراز یک قطعه زمین
م باقیمانده پالک  109مجاورت پالک  61فرعی ،همچنین دادخواست جلب ثالث آقای احمد
یک ششم سهم از کل  22سه 
صالحی فرزند عبدالمهدی به طرفیت شهرداری سیرجان که خواهان اعالم نموده است که در سنوات گذشته با احکام صادره
در مراجع قضایی و شعب تجدیدنظر استان کرمان سه مورد افراز بر روی پالک 109اصلی در بلوار شیخ فضلاله نوری انجام
گردیده است و میزان  32سهم ششدانگ به  22سهم تقلیل و کسر گردیده است و جریان ثبتی ملک  109اصلی بخش 36
کرمان با توجه به داشتن سهام مجهول برابر نامه  22852/94به تاریخ  94/7/20که پیوست دادخواست میباشد با داشتن
یک سهام مجهول جریان ثبتی ملک هنوز خاتمه نپذیرفته است و طبق دستور اداره ثبت اسناد میبایست از طریق مراجع
حقوقی دادگستری نسبت به درخواست افراز یک ششم سهم و ابالغ به سایر مالکین از طریق نشر آگهی در جراید کشوری
صورت پذیرد .با توجه به اینکه از طریق اداره ثبت و مالکین 22سهم باقیمانده ابالغ گردیده که جهت اصالح اسناد به اداره ثبت
و اسناد مراجعه نماید و عدم مراجعه سایر مالکین مانع عملیات ثبتی نخواهد شد و اینجانبان خواهان درخواست افراز قطعه
زمین مذکور در مجاورت  61فرعی را دارند لذا تقاضای رسیدگی مورد استدعاست دادگاه با التفات به مکاتبات اداره ثبت
اسناد درخصوص پالک  109با اداره ثبت اسناد استان کرمان و نقشه افرازی خواهان از طریق نشر آگهی در جراید به کلیه
مالکین مشاعی پالک 109و نظریه کارشناسی ثبتی که حاکی است خانم ماندانا رضوی برابر سند مالکیت ارائه شده از سوی
خواهان موازی یک ششم از باقیمانده پالک  109اصلی بخش  36کرمان معروف به خرمه دارای مالکیت رسمی میباشد
نامبرده بدوا اقدام به فروش مالکیت مشاعی خود به مساحت  370مترمربع به آقای حیدر عزتآبادی و سپس در سال
ت پورخراسانی خواهان پرونده واگذار گردیده و اختیارات قانونی مالک اولیه
 1391مورد معامله از طرف وی به خانم رفع 
راجع به نقل و انتقال رسمی و تفکیک و افراز سهم مشاع به خواهان تفویض گردیده است و نظر به استعالم از اداره ثبت که
اعالم نموده پالک  61فرعی از  109اصلی تاکنون تفکیک و افراز نگردیده و پالک تحت عنوان  61فرعی از  109اصلی وجود
ندارد و همچنین استعالم بعدی از همین اداره که حاکی است مقدار  7سهم مشاع از  32سهم در سهم آقای محمدرضا
صالحی قرار گرفته که سند صادر و تسلیم گردیده که سپس افراز شده و پالک سه فرعی در سهم نامبرده قرار گرفته که
مقداری مجهو ل و بال ثبت نیز میباشد و برابر احکام صادره از دادگستری که به نفع مالکین اولیه به صورت مشاعی صادر
که بعضی از مالکین سند مشاع دریافت نمودهاند و پالک 61فرعی از 109اصلی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی
به نام عبدالرضا احمدیپور فرزند اماناله ششدانگ خانه سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و نظر به اینکه دو تن از
خواندگان به نامهای مجید و کاظمینسب به خواسته خواهان اقرار دارند و اعتراضی نیز به این قطعه زمین ندارند و اعالم
نمودهاند که خانم رضوی سهمشان را به خواهان فروخته اما عهدی از خواندگان به نام احمد صالحی مدعی است که سهم
مجهو ل نیست در حالی که طبق استعالمات صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک که فوقا ذکر گردید ،پالک متنازع فیه
دارای سهم مجعول میباشد النهایه دادگاه با التفات به موارد و اوصاف فوقالذکر و نظر به اینکه سایر خواندگان نیز علیرغم
ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی معنونه به عمل نیاوردهاند دادگاه
خواسته خواهان را قابل اجابت دانسته و مستند به مواد 10و 1258قانون مدنی و ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی حکم
بر افراز قطعه زمین یک ششم سهم از کل 22سهم باقیمانده پالک 109مجاور پالک 61فرعی را صادر و اعالم مینماید .اداره
ثبت مکلف است در راستای رای صادره از این دادگاه هر چه سریعتر جهت عدم تضییع حق منتفعین اقدام و افراز نماید .رای
صادره نسبت به خواندگان ردیف  23و  26با توجه به اقرار ایشان مستند به ماده  202قانون اخیرالذکر حضوری و قطعی
و نسبت به خوانده ردیف  25حضوری و وفق مقررات قابل اعتراض و نسبت به سایر خواندگان رای صادره غیابی و ظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در
محاکم عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان کرمان میباشد.
2706مالف -عنایتاله راضی -دادرس دادگاه شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری
شهرستان سیرجان

خبر

آمادگي عراق و تركيه براي توسعه صنعت
جايگاهداري در ايران
مديرعامل مركز مطالعات و برنامهريزي جايگاههاي ســوخت كشور
گفت :نخستين نمايشگاه بينالمللي جايگاههاي سوخت و صنايع وابسته
در جهت تبادل دانش و تكنولوژي و نيز ايجاد تعامل بين شــركتهاي
صاحب برند برگزار ميشود.
علي منشي گفت :با توجه به اينكه صنعت جايگاهداري در كشور از
جايگاه گسترده و ويژه برخوردار است ،بنابراين تصميم گرفتيم با ارگانهاي
وابسته در اين زمينه نمايشگاهي را در جهت تعامل بيشتر و بهروزرساني
تكنولوژي و دانش برگزار كنيم.او تصريح كرد :در اين نمايشگاه شركتهاي
داخلي و خارجي حضور دارند بهطوري كه تا امروز كشورهاي اروپايي و
آسيايي اعالم آمادگي كردند.
منشي با اشاره به اينكه براساس چشمانداز  ۱۴۰۰تصديگري دولت
بايد كاهش پيدا كند ،افزود :با اجراي اين نمايشگاه پيوند گستردهاي در
بخشهاي مرتبط ايجاد ميشود.
مديرعامل مركز مطالعات و برنامهريزي جايگاههاي سوخت كشور هدف
از اين نمايشگاه را توسعه فضاي كسب و كار و انتقال دانش و بهروزرساني
تجهيزات مرتبط با آن عنوان كرد و گفت :كشورهاي عراق ،چين ،تركيه،
ايتاليا ،روسيه و ژاپن در اين نمايشگاه حضور گسترده دارند.
همچنين از شركتهاي تامينكننده قطعات نيز دعوت شده است.
او ادامه داد :همچنين سه هيات تجاري از عراق و تركيه در جهت انتقال
تكنولوژي با ايران همكاري خواهند كرد چراكه بازار ايران براي كشورهاي
خارجي از نظر سرمايهگذاري جذاب است.
منشيافزود:در حاشيهاين نمايشگاه همايش فرصتهاي سرمايهگذاري
در صنعت جايگاهداري برگزار خواهد شد.
گفتني اين نمايشگاه در روزهاي  ۳تا  ۶ديماه در محل دائمي نمايشگاه
بينالمللي برگزار ميشود.

توسعه زيرساختهاي گازي عراق با كمك ايران
بــه گفته معاون وزير نفت عراق در امور گاز ،عراق براي توســعه
زيرساختهاي گازي خود نيازمند همكاري با ايران است.
به گزارش وزارت نفت ،حامد يونس روز گذشــته پس از ديدار با
بيــژن زنگنه ،وزير نفت با بيان اينكه عراق برنامه گســتردهاي براي
توسعه زيرساختهاي گازي از جمله ايجاد شبكههاي گازرساني براي
مجتمعهاي صنعتي ،منازل و گازسوز كردن خودروها دارد ،تصريح كرد:
عراق براي رسيدن به اين اهداف نيازمند همكاري با ايران است.
وي ادامه كرد :ايران تجربههاي گرانقيمتي در بخش گاز دارد و عراق
نيز براي تحقق اهدافش نيازمند گسترش همكاري با ايران است.
يونس درباره استفاده از پيمانكاران ايران براي توسعه زيرساختهاي
گاز در عــراق هم اظهار كرد :قطعا ما از تجربه پيمانكاران ايراني چه
در بخش سرمايهگذاري ،چه در بخش شركتهاي مشترك ايراني و
عراقي در توسعه صنعت گاز عراق استفاده خواهيم كرد.
معاون وزير نفت عراق با اشاره به امضاي تفاهمنامه ايران و عراق
در سال گذشته اظهار كرد :همكاري دو كشور در قالب اين تفاهمنامه
ادامه پيدا ميكند.
کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان نیشابور
آگهی فراخوان انتخابات اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان نیشابور
به اینوســیله از تمام اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه فوقالذکر دعوت میشود با در دست داشتن اصل یا تصویر
پروانه کسب بههمراه کارت شناسایی عکسدار از ساعت  ۹صبح تا  ۱۴روز دوشنبه مورخ  96/9/27برای شرکت در
انتخابات هیات مدیره و بازرس ،شخصا به نشانی خیابان فرحبخش غربی -خیابان شهید مطهری -اتاق اصناف شهرستان
نیشابور(سالن اجتماعات) ،مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضای هیات مدیره
و یک نفر بازرس انتخاب کنند.
نام و نام خانوادگی داوطلبان هیات مدیره :سیدقاسم حسینی ،علیاصغر خیری ،رسول زرگرانی ،محمد سلیمانی ،محمد
شادان،محمدشریفیمنش،امیرعارفپور،علیعربخوانی،سیدحسینفاطمینیا،محمدمهدیفتحآبادی،علیفرخآبادی،
مرتضی فردوسی ،براتعلی فریبی ،سیدمجتبی قاضی ،بهزاد لگزیان ،محسن محروقی ،علیرضا ناشودی ،حجت نظافتی
نام و نام خانوادگی داوطلبان بازرس :سیدحسن حسینی و علیاصغر خوشبزم
هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیههای صنفی شهرستان نیشابور
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به حسن احمدزاده که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه
صادره 9610427504500245از  178درپرونده کالسه 960152به موجب دادنامه شماره 9609977504500658مورخ
96/6/22صادره از شعبه  178محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 2/210/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 520/000
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  73/4/27الی یوماالدا که بر مبنای نرخ تورم
شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له نوید مطبعه چی اتحاد میباشد پرداخت نیم
عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی برعهده محکوم علیه میباشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد لذا
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73آ 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 این صورت واحد
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -46789شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به حمید حافظ صراف که مجهولالمکان میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه
صادره از 9610427504500242در پرونده کالسه  960140به موجب دادنامه شماره  9609977504500522مورخ
96/5/22صادره از شــعبه  178محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  165/250/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ
 4/890/000بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها الی یوماالداء که برمبنای نرخ تورم شاخص
بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له میباشد پرداخت نیم
عشر حق اجرا و نیز هزینههای اجرائی بر عهده محکوم علیه میباشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشد لذا
مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73آ 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 این صورت واحد
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -46788شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی وقت رسیدگی
خواهان آقای فرزاد برکادهی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اصغر خوشنواز -2اصغر حسین نیان به خواسته
تنظیم و انتقال سند و اثبات و وقوع عقد بیع یک دستگاه خودرو پژو  405بشماره 938ج76ایران 42مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987503200844شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شهرستان مشهد
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/10/25ساعت  8تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین
دادرسیمدنیبهعلتمجهولالمکانبودنخواندهودرخواستخواهانمراتبیکنوبتدریکیازجرایدکثیراالنتشارآگهی
میگردد 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 دردادگاه حاضر گردد.
مالف -46787شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد
آگهی وقت رسیدگی
خواهانآقایسیدجاللاصغریجوابیدادخواستیبهطرفیتخواندهآقایمرتضیعلیساریبهخواستهمطالبهوجهچکبهمبلغ
 115/000/000مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987503200854شعبه 146شورای حل اختالف
مجتمع شماره 3شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/25ساعت 10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوعماده 73قانونآییندادرسیمدنیبهعلتمجهو لالمکانبودنخواندهودرخواستخواهانمراتبیکنوبتدریکی
ازجرایدکثیراالنتشارآگهیمیگرددتاخواندهظرفیکماهپسازتاریخانتشارآگهیبهدفتردادگاهمراجعهوضمناعالمنشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
مالف -46786شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد
آگهی وقت رسیدگی
خواهان آقای مسعود علیآبادی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مظاهر زنگنهنژاد به خواسته تنظیم و انتقال سندرسمی
یک دستگاه خودرو پراید بشماره پالک جدید  423ل  27ایران  36مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609987503200806شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/10/25ساعت  8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میگردد 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 ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
د
مالف -46785شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشه 
آگهی وقت رسیدگی
خواهانآقایسیدجاللاصغریجوابیبهوکالتمجیدعباسیدادخواستیبهطرفیتخواندهآقایحسینغالمرضائیبهخواسته
10فقره چک به شماره  701801در تاریخ 95/5/5و  701802در تاریخ 95/5/19و  701803درتاریخ 95/6/2و  701804در
تاریخ 95/6/16و 701806در تاریخ 95/7/14و 701807در تاریخ 95/8/5و 701808در تاریخ 95/8/19و 701809و701810
درتاریخ 95/9/24مطرحکهبهاینشعبهارجاعوبهشمارهپروندهکالسه 9609987503200853شعبه 146شورایحلاختالف
مجتمعشماره 3شهرستانمشهدثبتووقترسیدگیمورخ 1396/10/25ساعت 9/30تعیینکهحسبدستوردادگاهطبق
موضوعماده 73قانونآییندادرسیمدنیبهعلتمجهو لالمکانبودنخواندهودرخواستخواهانمراتبیکنوبتدریکی
ازجرایدکثیراالنتشارآگهیمیگرددتاخواندهظرفیکماهپسازتاریخانتشارآگهیبهدفتردادگاهمراجعهوضمناعالمنشانی
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
مالف -46784شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد
آگهی وقت رسیدگی
خواهان آقای سید مصطفی خاکباز صحیح دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی چمبریانی به خواسته دو فقره
چک شــماره 937646و937641به عهده بانک ایران زمین مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه
 9609987503200859شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره  3شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ
 1396/10/25ساعت  11/00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میگردد 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 ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
مالف -46783شعبه  146شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد

