بخش خصوصی
New Tab

پنجره
معاون توسعه فناوری معاونت علمی عنوان کرد:

ایجاد  120هزار شغل در
شرکتهای دانشبنیان

معاون توسعه فناوری معاونت علمی گفت :بین ۹۰
تا  ۱۲۰هزار شغل در ش���رکتهای دانشبنیان ایجاد
شده است.
معاونت علمی ریاستجمهوری  -علی وطنی با
بیان وجود  ۲هزار و  ۹۷۵شرکت دانشبنیان در کشور
افزود :ایجاد شرکتهای دانشبنیان در کشور نتایج بسیار
خوبی در پی داشته و بین  ۹۰تا  ۱۲۰هزار اشتغال در
شرکتهای دانشبنیان ایجاد شده است.
وی گفت :بزرگترین بازار کشور به لحاظ اقتصادی
صنعت نفت است که تاکنون مبتنی بر تولید بوده؛ ولی در
سالهای اخیر تغییر رویه داده و به سمت توسعه فناوری
حرکت کرده است ،اما به دلیل نوپا بودن نمیتوان انتظار
داشت که بالفاصله همه مشکالت فناوری موجود در این
صنعت مرتفع شود.وطنی گفت :یکی از نمادهای تحقق
اقتصاد مقاومتی حمایت از شرکتهای دانشبنیان است،
سال گذشته حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان فروش این
شرکتها بوده است که دستاورد کمی نیست.وی ادامه
داد :با وجود متخصصان توانمند و فناوریهای مدرنی که
امکان آن در کشور وجود دارد ،استفاده لفظ «نمیتوانیم»
را باید فراموش کرده و به «میتوانیم» با رویکرد توسعه
فناوری و تجاریسازی فناوری در کشور شتاب دهیم.به
گفته وطنی ،ایران چارهای ندارد جز اینکه در مسیر اقتصاد
مقاومتی و در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
که تاکید مقام معظم رهبری است ،حرکت کرده و برای
این کار نیاز به پشتکار و همت و عزم ملی بیشتری داریم.
وی بیان کرد :باید تالش کنیم از دانایی به دارایی برسیم
و از فکر و مغز جوانان متخصص ثروتآفرینی کنیم.

آغاز ثبتنام حضور در نمایشگاه
چاپ سهبعدی

چهار شنبه  30فروردین96
 19آوریل 2017
 21رجب 1438
شماره 2741
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فناوران  -ثبتنام نهایی بخش نمایشگاه و مسابقه جشنواره صنعت چاپ سهبعدی آغاز شد .عالقهمندان تا  2اردیبهشت ماه برای ثبتنام در این
دو بخش مهلت دارند .تاکنون بیش از  30متخصص برای حضور در مسابقه و بیش از  30شرکت دانشبنیان برای دریافت غرفه نمایشگاه در مرحله
پیشثبتنام متقاضی شدند.عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر به سایت جشنواره به نشانی  3dshow.irمراجعه کنند.

New Tab

دریچه

سازمان نصر تهران اعالم کرد:

پیگیری مطالبات فعاالن حوزه اینترنت چیزها و دادههای عظیم

های عظیم و اینترنت چیزهابا
مسوول کمیس���یون داده
های عظیم و اینترنت چیزها (Big
بیان اینکه کمیسیون داده
 ،ایجاد ارتباط و پیگیری
 )Data & IoTبا هدف هماهنگی
کار آغاز به کار کرده
مطالبات صنفی فعاالن این کس���بو
های این
است ،گفت :به منظور پیشبرد اهداف و ماموریت
کمیسیون 4 ،کارگروه شامل کارگروه فناوری ،استانداردها،
کار
و
کارگروه حقوقی و تنظیم مقررات و توس���عه کسب
تشکیل شده است.
فناوران -آزاد معروفی افزود :با رشد سریع فناوری نوین
اینترنت چیزها و حوزه دادههای عظیم در کشور و فعالیت
تعداد قابل توجهی از ش���رکتها در این حوزه ،ضرورت
ایجادمحفلی صنفی برای پیگی���ری مطالبات این فعاالن
احساس میشد.
معروفی در این رابطه ادامه داد :به همین دلیل کمیسیون

اکنون شرکتهای
فعال در حوزه اینترنت
چیزها با موانع قانونی
مختلفی ازجمله تعرفه
مواجه هستند که
در این کمیسیون
میتوانند برای رفع آن
چارهاندیشی کنند

های عظیم و اینترنت چیزها با رویکرد حفظ ارتباط
داده
دوسویه میان سازمان و شرکتهای ارایهدهنده خدمات و
محصوالت این حوزه شکل گرفته است.
ه���ای عظیم و اینترنت
به گفته معروفی ،مباحث داده
چیزها دو رون���د مهم فناوری اطالع���ات و ارتباطات در
های آتی هس���تند که تاثیر فراوانی بر ساختارهای
سا ل
بنیادی���ن کس���بوکار در دنی���ا گذاش���تهاند؛ بنابراین
تش���کیل کمیس���یونی مس���تقل برای پرداختن به این
ناپذیر
دو حوزه از س���وی فعاالن صنفی کام�ل�ا اجتناب
است.
مسوول کمیس���یون دادههای عظیم و اینترنت چیزها
درخصوص ترکیب اعضای این کمیس���یون گفت :گستره
این کمیسیون ،تمام ش���رکتهای ارایهدهنده خدمات و
های عظیم و اینترنت چیزهاست.
محصوالت در حوزه داده

این خدمات و محصوالت میتواند شامل مواردی همچون
ارایه خدمات مشاوره سازمانی و خدمات آموزشی در حوزه
های عظی���م و اینترنت چیزها ،طراحی و
های داده
فناوری
افزار و همچنین
افزاری ،شبکه و سخت
تولید بسترهای نرم
عرضهکنندگان و فعاالن حوزه پش���تیبانی محصوالت در
این حوزه باشند.
معروفی درخصوص پیگیری مطالبات و بررسی مسایل و
های فعاالن این حوزه در کمیسیون ادامه داد :اکنون
دغدغه
های فعال در حوزه اینترنت چیزها با موانع قانونی
شرکت
جمله تعرفه مواجه هستند که در این کمیسیون
مختلفی از
اندیشی کنند.
میتوانند برای رفع آن چاره
مندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره کمیسیون
عالقه
اینترنت چیزه���ا و دادههای عظی���م میتوانند به پورتال
سازمان با آدرس  tehrannsr.orgمراجعه کنند.

نشست

اولویتهای کاری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصصی اعالم شد:

تدوین الزامات ایجاد شرکتهای توانمند صادراتی

وزیر صنعت در نخس���تین نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی که در ات���اق بازرگانی ،صنایع،
معاون و کشاورزی ایران برگزار شد ،تدوین الزامات ایجاد
های کاری
های توانمند صادراتی را یکی از اولویت
شرکت
شورای گفتوگو در سال  ۹۶اعالم کرد.
فناوران  -محمدرضا نعمتزاده افزود :باید شرکتهای
توانمند صادراتی تشکیل ش���ود و یکی از مشکالت این
New Tab
شوند .متاسفانه تعداد
ها تاسیس نمی
است که این شرکت
ویکی شرکت
های توانمند صادراتی در ایران در حد صفر است.
شرکت
وی اضافه کرد :در سال گذش���ته به دلیل در اختیار
نداش���تن ابزار هلدینگهای تخصصی صادراتی ،با وجود
شرکت ارتباط امن در سال ،92
افزایش  ۳۵درصدی صادرات موفق به عملیاتیکردن همه
با بهرهگیری از بیش از  20سال
های کشور در این زمینه نشدیم.
برنامه
تجربه مدیران مجموعه در داخل
وزیر صنعت افزود :با توجه ب���ه تاکیدات رهبر انقالب
و خارج از کشور ،فعالیت خود را
مبنی بر جلوگیری از وارداتی که به تولید داخلی آسیب
در ایران آغاز کرد .فعالیتهای این شرکت عبارتاند از:
میزنند ،گفت :در همین راستا فهرستی از این کاالها تهیه
ارایهدهنده راهکارهای فناوری اطالعات ،رایانش ابری
زودی در دولت مطرح میشود.
شده و به
و محیطهای مجازی
این مسوول گفت :در قالب برنامه ششم از مجلس تقاضا
دهنده راهکارهای امنیتی در
ه
ای
ر
ا
های
مشاوره به شرکت
آگهی احضار متهم
مناسب.ابالغ میگردد با توجه به کیفرخواســت کرده بودیم به دولت اج���ازه دهد در موارد خاص بتواند
اهکار المکان
مجهول
فرزند
محمدی
ســعید
پرویزو ر
محصول
انتخاب
استای
قای ر
ومی و انقالب کرمانشاه کالسه بایگانی شماره  960049به
ای برای واردات ایجاد کند که
های غیرتعرفه
اتهامو سرقت جهت دفاع از محدودیت
اطالعات
آموزش دورهه���ای مدیریت و فن���اوری
ه رسیدگی تاریخ  1396/3/9ساعت  9صبح در شعبه  106دادگاه کیفری دو کرمانشاه
این امر را در مصوبههای ابالغش���ده حذف کردند و در
دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود249 .
ت عدم حضور
ارتباطات
 1دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
این زمینه امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس گفتوگو
کارگاههای آموزشی مرتبط با
برگزاری س���مینارها و
م
امنیت فناوری اطالعات و مدیریت استراتژیک
دادنامه

پرونده کالســه  9509983417200569شــعبه  106دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
( 106جزایی ســابق) تصمیم نهایی شــاکی :آقای سعید جمشیدی گوهری فرزند داود با وکالت
آقای ســعید تاکستانیزاده فرزند گل نظر به نشانی کرمانشاه  -خیابان معلم شرقی  -روبروی
ســازمان تامین اجتماعی دفتر آقای آثنی عشــری متهمین .1 :آقای مهدی کلهری طاق وســطانی
فرزند یار محمد  .2آقای محمد امرایی فرزند حسین همگی به نشانی اتهامها .1 :کالهبرداری
 .2ســرقت مســتوجب تعزیر  .3جعل اسناد عادی دادگاه با بررســی اوراق و محتویات پرونده،
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اصدار رأی مینماید« .رأی
دادگاه» در خصــوص اتهــام آقای مهدی کلهری طاقبســتانی و محمد امرایی مبنی بر مشــارکت
در ســرقت دســته چک و ســپس جعل امضای و متعاقب آن اقدام به کالهبرداری با چکهای
مجعول به مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال موضوع شکایت سعید جمشیدی گوهری با توجه
به شــکایت شــاکی و گزارش مرجع انتظامی و اعالم آدرس مجعول به بانک در هنگام دریافت
وجــه و جعل امضای چک و قــراری بودن آقای محمد کلهری ارتکاب بزههای معنونه بالمباشــره
توســط محمد کلهری محرز اســت مســتندا ً به مــواد  536و  661و  667از قانــون تعزیرات و
ماده یک از قانون تشــدید مجازات مرتکبین بزه ارتشای و اختالس و کالهبرداری و ماده 134
از قانون مجازات اســالمی آقای مهدی کلهری عالوه بر اســترداد چکهای مســروقه به شــماره
 9041752162الی  9041752200بانک ملی شعبه چهارراه اقبال کرمان و مبلغ دو میلیون
و نهصد هزار ریال به شــاکی از حیث بزه ســرقت به دو سال حبس تعزیری و  74ضربه شالق
تعزیری و دو ســال حبس تعزیری از حیث بزه جعل و به جهت ارتکاب کالهبرداری به  7ســال
حبــس تعزیــری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیــون و نهصد هزار ریال در حق صندوق
دولت محکوم میگردد که با رعایت تعدد جرم مجازات اشد میبایستی اجرا گردد بدیهی است
در صورتیکه اجرای مجازات اشــد به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و غیر قابل اجرای شــود
مجازات اشــد بعدی اجرا میگردد و در خصوص اتهام آقای محمد امرایی نظر به اینکه نامبرده
چــک دریافتــی از آقای مهدی کلهری در قبال فروش کنســرو ماهی را شــخصا ً به بانک برده و
به لحاظ عده تطابق امضای گواهینامه عدم پرداخت صادر شــده اســت و نام و نام خانوادگی و
آدرس صحیح خود را اعالم نموده اســت به نظر دادگاه در صورت مشــارکت وی در انجام این
بزهها این اقدامات را نمینمود که به راحتی قابل شناســایی و دسترســی باشد لذا با توجه به
شــرح فوق و دفاع قابل توجه و موثر وی مســتندا ً به ماده  120ق.م.اسالمی رأی برائت صادر
میگردد .رأی محکومیت صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی
در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر
استان کرمانشاه است .م الف 242
شعبه  106دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی احضار متهم

بدینوســیله به اقــای مجید بیداغی مجهول المــکان ابالغ میگردد با توجه به کیفرخواســت
صــادره از دادســرای عمومــی و انقــالب کرمانشــاه کالســه بایگانی شــماره  960056بــه اتهام
ایرادصدمــه بدنی عمدی جهت دفاع از خود و شــرکت در جلســه رســیدگی تاریخ 1396/3/9
ســاعت  8صبح در شــعبه  106دادگاه کیفری دو کرمانشــاه حاضر شــوید در صورت عدم حضور
دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود252 .

رئیس شعبه  106دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه

آگهی احضار متهم

در پرونده کالسه  950364این شعبه محمد رضا انجم روز شماره ملی  0015800040به
اتهام کالهبرداری نســبت به محمد بنی عامریان فرزند ســید علی تحت تعقیب قرار گرفته است
بــا عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای مقررات ماده  174قانون آئین دادرســی دادگاههای
عمومــی و انقــالب در امور کیفری بــه نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت  30روز از انتشــار این
آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

دادیار شعبه  2دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کنگاور
آگهی احضار متهم

در پرونده کالســه  941588این شــعبه مرصــع الفتیان فرزند رضا بــه اتهام کالهبرداری
رایانه ای نســبت به علی اکبر حســین ابادی تحت تعقیب قرار گرفته اســت با عنایت به مجهول
المــکان بودن در اجرای مقــررات ماده  174قانون آئین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب
در امــور کیفــری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت  30روز از انتشــار این آگهی جهت دفاع
از اتهام انتســابی در این شــعبه حاضر گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

دادیار شعبه  2دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کنگاور
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی فردین بهروزی شکایتی علیه متهم پیمان بابایی به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی با
سالح سرد تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104
دادگاه کیفری دوشهر کرمانشاه (  104جزایی سابق) واقع در کرمانشاه بلوار بنت الهدی ارجاع و
به کالسه  )9509988322900934ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/3/13و ساعت
 08:00تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به
تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد12/150 .

شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی

در اجرای ماده  180قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب
 78/6/28بــه آقــای علی محمود یار که در پرونده کالســه  9509988323700366به اتهام
خیانت در امانت تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی مورخ  96/3/16راس
ســاعت  09:30صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه
معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید12/147.

مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی احضار متهم

بدینوســیله به خانم ناهید شــورابی مجهول المکان ابالغ میگردد با توجه به کیفرخواســت
صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه کالســه بایگانی شماره  951044به اتهام توهین
جهت دفاع از خود و شــرکت در جلســه رســیدگی تاریخ  1396/3/9ســاعت  10صبح در شعبه
 106دادگاه کیفری دو کرمانشاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و حکم
مقتضی صادر خواهد نمود247 .

رئیس شعبه  106دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
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کردیم.
وی افزود :استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد
به موجب تصمیم اواخر پارسال دبیرخانه شورای مناطق
آزاد و گمرک سبب میشود اطالعات دقیقی از واردات
به دست آید.
در این جلسه همچنین غالمحسین شافعی ،رییس اتاق
بازرگانی ایران با بیان اینکه باید اولویتهای کاری یک
سال شورا مشخص شود ،افزود :پیشنهاد ما این است که
این اولویتها شامل بهبود عملکرد هیات عالی واگذاری
در انجام خصوصیسازی واقعی ،فراهمکردن شرایط برای
اجرای ضوابط واگذاری طرحه���ای نیمهتمام عمرانی به
گذاری خارجی و
بخش خصوصی ،رفع موانع س���رمایه
بوکار باشد.
تسهیل فضای کس 
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد :بخش خصوصی
تمام را دارد و برای
های نیمه
آمادگی پذیرش و اتمام طرح
بهبود فضای کس���بوکار با این قوانین متعدد و پیچیده
نمیتوان کاری انجام داد ضمن اینکه با روشهای فعلی
حل مسایل تا  ۱۵سال دیگر هم عملی نخواهد شد.
وی با بیان اینک���ه باید قانون جامع���ی برای فضای
کسبوکار تدوین و همه قوانین مشابه فسخ شود ،ادامه
کار با جهش
و
داد :با این کار شاخص بهبود فضای کسب
قابل توجهی روبهرو خواهد شد.

شرکت

وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز از پیشنهادات شافعی
در تعیین اولویتهای سال  ۹۶استقبال کرد.
در این جلسه ،بررسی راهکارهای تسویه فوری بدهی
دولت به بانک مرکزی و بانکهای عامل ،بررس���ی موانع
توسعه صادرات و ارایه مش���وقهای الزم برای افزایش
جهشی صادرات به منظور تحقق تولید و اشتغال ،اصالح
نامه ماده  ۱۲قان���ون بهبود مصرف انرژی و افزایش
آیین
سقف بیمه محصوالت کشاورزی از دیگر موارد مطرحشده
بود.
در بخش دیگری از نشست شورای گفتوگو ،محسن
عامری ،مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورا و کمیته
ماده  12گزارشی از عملکرد این شورا در سال  95ارایه
کرد.
به گفته عامری حاصل هشت جلسه برگزار شده شورا
در سال گذشته  18مصوبه است که پنج مصوبه در حوزه
مالیاتی ،سه مصوبه در حوزه کار و تامین اجتماعی و بقیه
های صادرات غیرنفتی ،حمایت از
مصوبات هم در حوزه
تولید ،پول و سرمایه و محیط کسبوکار بودهاند.
حسین س�ل�اح ورزی ،قایممقام رییس اتاق ایران در
ترین مصوبه شورا در سال  95را
وگو نیز مهم
شورای گفت
مصوبات تامین اجتماعی دانست و گفت :اگرچه متاسفانه با
گذشت یک ماه این مصوبات اجرایی نشدهاند.

پنجمی��ن نمایش��گاه
تجهی��زات و م��واد
آزمایشگاهی ساخت ایران
ب��ا میزبانی بی��ش از 350
شرکت فناور چهارم تا هفتم
اردیبهشت ماه سال جاری
یشود.
برگزار م 
فناوران  -این نمایشگاه
در  13بخ��ش تخصص��ی
نفت و پتروش��یمی ،برق،
الکترونی��ک و نرماف��زار،
عم��ران و س��اختمان،
مکانیک ،شیمی و متالوژی،
کشاورزی و محیطزیست،
فیزیک پای��ه ،تجهیزات
عموم��ی آزمایش��گاهی،
م��واد آزمایش��گاهی،
مهندسی پزشکی و زیست
مواد ،تجهیزات تس��ت و
آزمون صنعت��ی و خدمات
کالیبراسیون برگزار میشود.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/11/13-139560322002011852هئیت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا بزی فرزند شاه میر به شماره
شناســنامه  4446صادره از زابل در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  200متر مربع در قسمتی
از پالک  748فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان و بلوچستان شهرستان زابل کوچه منشعبه
از خیابان هیرمند شمالی خریداری از مالک رسمی آقای علی یوسفی نصیر بادی محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  6تاریخ
انتشار نوبت اول  :سه شنبه  96/01/15تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/30

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/20 -139560322002011028هیــات اول/دوم موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محســن ســارانی فرزند هوشــنگ بشــماره
شناســنامه  1910صادره از زابل در ششــدانگ اعیان یکدربند مغازه به مساحت  21/96مترمربع
در قســمتی از پــالک  41فرعی از -430اصلی واقع در بخش  1سیســتان شهرســتان زابل خیابان
فردوســی بازار سرپوش خریداری از مالک رسمی آقای رضا نوری محرز گردیده .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود .در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/
الف  2194تاریخ انتشار نوبت اول 1396/01/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/01/30 :
ابراهیم شاهبازی اول  -رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/29 -139560322002011564هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی زابلی فرزند علی بشــماره شناسنامه
 1739صادره از زابل در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  384در قسمتی از پالک  216فرعی
از -1اصلــی واقع در بخش دو سیســتان شهرســتان زابل کوچه منشــعبه از جــاده زابل -زاهدان
خریداری از مالک رسمی آقای علی زابلی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکــور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.م/الف  4517تاریخ
انتشار نوبت اول 1396/01/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/01/30 :
ابراهیم شاهبازی اول  -رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

برابــر رای شــماره  1395/11/26-139560322002012277هئیت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی سرحدی فرزند الل محمد به شماره
شناســنامه  50صادره از زاهدان در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  200متر مربع در قسمتی
از پالک  9فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان و بلوچستان شهرستان زابل کوچه منشعبه از
خیابان بعثت غربی خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا رودباری محرز گردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
 2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  4تاریخ انتشار
نوبت اول  :سه شنبه  96/01/15تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/30
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/04/01 -139560322002004086هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نصرت مرادی سیاسر فرزند غالمحسین بشماره
شناســنامه  2880صادره از زابل در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  223در قسمتی از پالک
 3فرعی از -1171اصلی واقع در بخش یک سیســتان شهرســتان زابل کوچه  3منشــعبه از بولوار
شهید مدرس خریداری از مالک رسمی آقای دین محمد اسکندری محرز گردیده .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شود .در صورتی که
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد
شد.م/الف 2198
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/01/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/01/30 :
ابراهیم شاهبازی اول  -رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/09/30 -139560322002010082هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک زابل تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس بهاره فرزند حســین بشــماره شناســنامه
 7صادره از زابل در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  285در قســمتی از پالک  808فرعی از
-1اصلی واقع در بخش  2سیســتان شهرســتان زابل خیابان حافظ شــمالی خریداری از مالک رسمی
آقای غالمعلی افشــاری مقدم محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود .در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی به مدت دو ماه
اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.م/الف  2189تاریخ
انتشار نوبت اول 1396/01/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/01/30 :
ابراهیم شاهبازی اول  -رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در پرونده کالســه  950242شعبه  102دادگاه کیفری دو چابهار شکایتی علیه اقای موالبخش
دادبشــم دایر بر بزه کالهبرداری به دادگاه ارائه نموده با توجه به عدم شناســایی و مجهول المکان
بودن متهم نظر به اینکه وقت رسیدگی در مورخه  1396/02/30ساعت  9صبح تعیین گردیده به
استناد ماده  174قانون ائین دادرسی کیفری مصوب  1392با درج مراتب در روزنامه کثیراالنتشار
به متهم ابالغ میشــود تا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی و دفاع از خویش در دادگاه حاضر شود
بدیهــی اســت در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رســیدگی و رای صــادره خواهد نمود.
96/19
دادرس شعبه  102دادگاه کیفری دو چابهار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در پرونده کالســه  95068شعبه  102دادگاه کیفری دو چابهار شکایتی علیه اقای جمیل احمد
اسکانی فرزند رحیم بخش دایر بر بزه ترک انفاق و تهدید و توهین به دادگاه ارائه نموده با توجه به
عدم شناســایی و مجهول المکان بودن متهم نظر به اینکه وقت رسیدگی در مورخه 1396/02/31
ساعت  9صبح تعیین گردیده به استناد ماده  174قانون ائین دادرسی کیفری مصوب  1392با درج
مراتب در روزنامه کثیراالنتشــار به متهم ابالغ میشــود تا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع
از خویش در دادگاه حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی
و رای صادره خواهد نمود96/18 .
دادرس شعبه  102دادگاه کیفری دو چابهار

آگهی ابالغ رأی صورت مجلس افرازی

پیــرو آگهی ابالغ افراز شــماره -8885ز مورخ  1395/12/07در خصوص درخواســت افراز
پالک  -19اصلی واقع در بخش  5سیستان شهر زهک مورد تقاضای آقای محمد شه بخش از مالکین
مشــاعی پالک فوق حدود اصالحی قطعه مورد تقاضای بشــرح ذیل میباشد :قطعه افرازی :ششدانگ
یکبــاب منزل بمســاحت  356متر مربــع پالک فرعی از  -19اصلی مجزا شــده از اصلی مذکور واقع
در بخش  5سیســتان شــهر زهک کوچه منشــعبه از جاده کهک با حدود اربعه :شــماال ً بطول 35/60
متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک  19اصلی شــرقا ً بطول  10متر دیواریســت به پالک مرقوم جنوبا ً
بطول  35/60متر دیواریســت به پالک مذکور غربا ً بطول  10متر درب و دیواریست به کوچه حقوق
ارتفاقی ندارد و در ســهم و تصرف آقای محمد شــهبخش قرار دارد .بها طبق ارزیابی 40.000.000
ریال اســت .قسمت باقیمانده :بعلت متعدد بوده قطعات مشاعی قسمت باقیمانده مشخص نگردید،
لذا پس از کســر قطعات افرازی قبلی و فعلی در ســهم و تصرف سایر مالکین مشاعی قرار دارد .لذا
مراتــب طبــق ماده  6آییننامه قانون افراز و فروش امالک مشــاع و  2قانــون افراز و فروش امالک
مشاع و  18آییننامه اسناد رسمی الزم االجراء قانون ثبت آگهی میگردد تا چنانچه اعتراضی نسبت
به عملیات افرازی دارند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ً به دادگاه
(محل وقوع ملک) تســلیم و گواهی الز ماخذ و به این اداره ارایه نمایند در غیر این صورت پس از

انتظارات اتاق بازرگانی از
کاندیداهای ریاستجمهوری

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت :در س����ال جدید
انتخابات ریاستجمهوری را در پیش داریم که اتاق
بازرگانی حمایت از هیچ کاندیدایی را به صالح نمیداند
اما بهترین زمان برای بیان خواستههای بخش خصوصی
است که انتظار داریم کاندیداهای ریاست ،دیدگاههای
بخش خصوصی را مدنظر قرار دهند.
ایسنا  -مسعود خوانساری در اولین نشست هیات
نمایندگان اتاق تهران در سال جدید ،به تشریح وضعیت
مهمترین ش����اخصهای اقتصادی در دولت یازدهم
پرداخت و بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی از سوی
دولت دوازدهم تاکید کرد.
وی درباره وضعیت رش����د اقتصادی افزود :در سال
 ۱۳۹۴رشد اقتصادی حدود صفر بود اما در سال ۱۳۹۵
حرکت مثبتی در زمینه رشد اقتصادی اتفاق افتاد و
امیدواریم در سال جدید روند کاهشی نرخ تورم ادامه
داشته باشد و تورم تکرقمی پایدار باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد :تولید ناخالص
ملی در سال گذشته حدود  ۵۰۰هزار میلیارد تومان
بود .همچنین در شاخص اشتغال که حدود  ۶۱۵هزار
شغل ایجاد ش����د؛ هرچند میزان اشتغال ایجاد شده
متناسب با جمعیت بیکار نبود.

رییس اتاق اصناف ایران:

کنترل قاچاق در مبادی ورودی
رها شده است

رییس اتاق اصناف ایران گفت :برای مبارزه با قاچاق
به جایی که کاال دپو شده ،مراجعه میشود ،درحالیکه
کسی به کانتینرهایی که از مبادی وارد میشود ،کاری
ندارد.
مهر  -علی فاضلی در نشست اعضای کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اس��ل�امی با مسووالن اتاق
اصناف ایران بر لزوم حل مش����کل واحدهای صنفی
کش����ور از طریق حمایتهای عملی دولت و مجلس
تاکید کرد.فاضلی گفت :سال گذشته برای  275هزار
واحد صنفی صدور و تجدید پروانه کسب داشتیم.
وی افزود :از آمار یادش����ده  57هزار پروانه کسب
در قالب کارآفرینی است که ایجاد  150هزار شغل را
شامل میشود .همچنین رقم قابل توجهی باطلی پروانه
کسب نداشتیم ،اما تغییر ش����غل وجود داشت.وی با
بیان اینکه بخشی از مشکالت صنوف ازجمله مسایل
مالیاتی حل شده است ،افزود :در مواردی نیز مانند
بحث مالیات صنوف تهران تا  65درصد تعامل صورت
نگرفته ،اما هنوز درباره  35درصد مشکل وجود دارد که
مربوط به قانون نیست و دخالت نیروی انسانی است.

آگهی حصروراثت
آقای جواد شهرت واحد اصل نام پدر کاظم بشناسنامه  58صادره از اهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت
تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم کاظم شــهرت واحد اصل بشناســنامه  25صادره آبادان در تاریخ  95/11/26در خرمشهر
اقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از  -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر  -2محمد به ش ش  1802ماهشهر  -3مهدی به
ش ش  380شــیراز  -4محســن به ش ش  1820232212خرمشهر پسران متوفی  -5مریم به ش ش  249خرمشهر  -6آزیتا
به ش ش  28193خرمشهر دختران متوفی  -8جمیله صادقی به ش ش  41شیراز همسر متوفی والغیر اینک با انجام تشریفات
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد اوباشــد از تاریخ نشــر
آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شــود از
درجه اعتبار ساقط است  .م الف 29/74
رئیس شورای حل اختالف شعبه  7خرمشهر
آگهی ماده  120آیین نامه قانون ثبت امالک
چون خانم حمیده ذوالفقارخانیان به اســتناد درخواست وارده به شــماره  3444مورخه  95/12/11و ضمیمه استشهادی
که به گواهی شــهود رســیده اســت ادعا نموده که ســند مالکیت ششــدانگ پالک  2850/591واقع در بخش ســه مهدیشهر به
شــماره چاپی  0249251ذیل ثبت  17046دفتر  122صفحه  311به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور المثنی
ســند مزبور را نموده لذا مراتب یک نوبت آگهی میگردد تا هر کس که مدعی انجام معامله با پالک صدراالشــاره میباشــد یا مدعی
وجود سند مالکیت در نزذ خود است ظرف مدت ده روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر مراجعه و اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل ســند مالیکت یا ســند معامله تســلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر سند مالیکت المثنی برابر
مقررات صادر خواهد شد164 .
رئیس ثبت مهدیشهر
آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد باقــر مومن ابــادی به شــماره شناســنامه  34صادره از حوزه ســه ســمنان دادخواســت به کالســه شــماره
 96/000/8/2درخواســت صــدور گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که مرحوم حســین مومن ابادی فرزند محمد
در تاریخ  1390/4/5در اقامتگاه دائمی خویش در ســنان فوت نموده و ورثه حین الفوت ایشــان عبارتند از  -1محمد باقر مومن
ابادی به شماره شناسنامه  34صادره از حوزه سه سمنان متولد  1345/11/15پسر متوفی  -2ابوالفضل مومن ابادی به شماره
شناسنامه  27صادره از حوزه سه سمنان متولد  1363/6/24پسر متوفی  -3زهرا مومن ابادی به شماره شناسنامه  21صادره
از حوزه ســه ســمنان متولد  1346/10/1دختر متوفی  -4هاجر خاتون شــاهی به شماره شناسنامه  22203صادره از حوزه یک
سمنان متولد  1329/8/1همسر متوفی واینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و
هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود153 .
شعبه دوم شورای حل اختالف سرخه
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
حــوزه ثبتی شهرســتان فومن برابر رای شــماره  95/11/23-139560318003007789هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای پرویز
راد فرزند اله بشــماره شناســنامه  4صادره از فومن به شــماره ملی  2669610978ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
دارای پروانه احداثی ســاختمان روســتایی بمساحت  406/50مترمربع پالک  610فرعی از  89اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
یک فرعی از  89اصلی واقع در پییش حصار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی خانم گلی خانی پیش حصاری 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 تســلیم و پس از اخذ رســید 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 96/1/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/2/10:
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-فرزین قربانعلی زاده
1286
آگهی ابالغ اخطاریه
بدینوســیله به اطالع اقای ایرج نوری قنواتی زاده به شــماره ملی  5279818410فرزند عباس به ادرس بهبهان فلکه 60
کوچه اول فعال مجهول المکان رســانیده میشــود که پیرو آگهی ابالغ اخطاریه منتشره در روزنامه عصر ایرانیان به شماره -2064
 95/10/14با توجه به اینکه از طرف آقای محمد درخشان نسبت به ارزیابی انجام شده اعتراض گردیده لذا در اجرای ماده 102
آیین نامه اجراء مفاد اسنادرســمی اقای مهندس داریوش جمادی به قید قرعه به منظور انجام کارشناســی مجدد انتخاب گردیده
اند لذا مراتب بدینوسیله به شما اعالم میشود که طبق مقررات کارشناس مذکور نسبت به ارزیابی اقدام خواهد نمود8/59 .
رئیس ثبت بهبهان
دادنامه

شــماره دادنامه  9609972516000028شــماره پرونده  9509982516000608شماره بایگانی شــعبه  950747خواهان آقای داود مرادی
فرزنــد خدابخش با وکالت خانم اکرم غالمی فرزند ســیفعلی به نشــانی قم  -خیابــان باجک کوچه  22پالک  394واحد یک تلفــن همراه 09127504216
خوانده آقای عثمان ســمائی فرزند محمد صالح به نشــانی مجهول المکان خواســته ها  -1مطالبه خســارت تاخیر تادیه  -2مطالبه خسارت دادرسی  -3الزام
بــه ایفــای تعهد (مالــی) مبنی بر  -رای دادگاه در خصوص دعــوی خواهان آقای داود مرادی فرزنــد خدابخش با وکالت خانم اکرم غالمی وکیل دادگســتری
بــه خواندگــی آقای عثمان ســمائی فرزند محمد صالح به خواســته  -1الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر تحویل و تســلیم  1400تن مواد پی وی ســی
مقــوم بــه  210/000/000ریــال  -2مطالبه خســارت دادرســی و حق الوکاله وکیــل دادگاه با عنایت به محتــوای پرونده و با توجه به واریــز وجه به مبلغ
 45/700/000/000ریال به شــماره قبض های منعکس در پرونده توســط نماینده و وکیل قانونی خواهان به حساب خوانده و با توجه به اظهارات مطلعین
حاضر در جلســه مورخ  96/1/21و با عنایت به اینکه خوانده در جلســه مذکور دادگاه با وصف ابالغ قانونی (نشــر آگهی ماده  73از قانون آیین دادرســی
مدنی) حاضر نشــده تا در راســتای ادعای خواهان به دفاع از خود قیام و اقدام نماید و با توجه به اظهارات مطلعین معرفی شــده از سوی خواهان دعوا وفق
صورت جلســه مورخ  96/1/21این دادگاه بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانســته و به اســتناد مواد  1و  2و  194و  198و  515و  519از قانون
آییــن دادرســی مدنــی و مواد  10و  1257و  1258و  1315تــا  1317و  1321و  1324از قانون مدنی حکم به محکومیــت خوانده به تحویل  1400تن
مواد پی وی ســی و پرداخت مبلغ  6/224/000ریال بابت هزینه های دادرســی و مبلغ  6/240/000ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و
اعالم می دارد رای صادر شده غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .رئیس شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
قم  -علیرضا توفیق رونوشــت برابر با اصل و اداریســت و جهت هر گونه ابالغ به آقای عثمان ســمائی ارســال می گردد .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب
زندان ساحلی  -دادگاههای حقوقی شهرستان قم  -طبقه دوم  -شعبه 24

مدیر دفتر شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی قم  -قاسمی
دادنامه

گذشت مدت قانونی و ارایه گواهی الزم از مراجع قضایی توسط متقاضی مبنی بر نرسیدن اعتراض
سند مالکیت افرازی با حدود و مشخصات فوق بنام وی صادر خواهد گردید .م الف 120
اداره ثبت اسناد و امالک زابل

اجرائیه
مشــخصات محکوم له شــرکت جامع گستر شــهمیرزاد با مدیر عاملی امیر حسین شهاب الدین نشانی سمنان شــهمیرزاد شهرک انقالب
روبروی کوچه شکوفه پالک  7مشخصات محکوم علیه خسرو بصیری زاده محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره
دادنامه مربوطه  9509972758100275محکوم علیه محکوم اســت به خوانده به پرداخت  200/000/000ریال بابت اصل خواســته و به
پرداخت مبلغ  2/250/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید همچنین قسمت اجرای احکام مدنی مکلف است
خسارت تاخیرتادیه دین را از تاریخ تقدیم دادخواست  1395/5/1تا زمان وصول محکوم به بر اساس شاخص ماهانه کل بهای کاالها و خدمات
مصرفی اعالم شده از سوی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم
عشر اجرایی به صندوق دولت محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد( ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی)  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول
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 دعوی اعسار به ضممیه دادخواست اعسار از مقام قضایی ارائه نماید واال
به درخواســت محکوم له بازداشــت میشود ( مواد  8و 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  -4 )1394خوداداری محکوم علیه از اعالم کامل
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد (ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق.م.ا و ماده
 16قانــون نحــوه اجرای محکومیتهای 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 و یا هر دو مجازات میشود( ماده 21
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  -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 توسط محکوم علیه خواهد بود( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهمیرزاد

شماره دادنامه  9509972516500012شماره پرونده  9509982513000519شماره بایگانی شعبه  950029خواهان بانک سینا با مدیریت
عاملی محمد رضا پیشرو و با امضای مع الواسطه آقای رسول زاده با وکالت خانم نرگس بهمنی فرزند محمد رضا به نشانی قم  -خیابان نوزده دی  -نرسیده
بــه فلکه جهاد  -طبقه فوقانی بانک ســامان  -واحــد  09125521532 - 2خواندگان  -1آقای علی رضایی فرزند عزیز به نشــانی مجهول المکان  -2آقای
حســین تقــوی فرزند فرج اله به نشــانی قــم  -نیروگاه  20 -متری معصومیــه جنوبی  -کوچه  - 28پالک  17خواســته ها  -1مطالبه خســارت تاخیر تادیه
 -2مطالبه خســارت دادرســی  -3مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دادخواســت خانم نرگس بهمنی به وکالت از بانک ســینا با مدیریت عاملی آقای
محمد رضا پیشــرو بطرفیت آقایان حســین تقوی و علی رضایی بخواســته مطالبه مبلغ  250/000/000ریال وجه دو فقره چک به شماره های  492249به
مبلغ  150/000/000ریال به سررســید  94/12/9و چک شــماره  493674به سررســید  94/12/9به مبلغ  100/000/000ریال عهده بانک ســینا
بدین شــرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواســت و ارائه دو فقره چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن مبلغ ذکر شده را از خواندگان مطالبه می نماید و
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی صورت پذیرفته شــده در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند لذا دادگاه نظر به اینکه وجود
اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان دلیل بر طلب وی محسوب می گردد و خواندگان نیز دفاعی مبنی بر پرداخت وجه چک و برائت خود ارائه
ننموده اند و هیچگونه انکار یا تردیدی در خصوص چک و امضاء ذیل و ظهر آن ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته و مســتندا
به مواد  313 ،310 ،249و  314قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک مصوب  76/3/10مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده
استفســاریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظــام  1377/9/21و مــواد  515 ،502 ،336 ،334 ،331 ،330 ،306 ،305 ،303 ،198و
 519قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ  250میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب
تســبیب به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان وصول آن بر مبنای شــاخص نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی و همچنین به
پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20
روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان قم می باشــد .رئیس شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی قم  -نورمحمد کاظمی الموتی رونوشت برابر
با اصل و اداریســت و جهت هر گونه ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارســال می گردد .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های
حقوقی شهرستان قم  -طبقه همکف  -شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی

مدیر دفتر شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی قم  -زندیه

اجرائیه

شــماره اجرائیــه  9610422520800005شــماره پرونــده  9509982520800553شــماره بایگانی شــعبه  950553مشــخصات محکوم له
محــرم حکیمــی نیا فرزند اروجعلی نشــانی قم  -قم  -خ امامزاده ابراهیم  16 -م ولیعصر  -ک  - 7پ  23مشــخصات محکوم علیه ســید مصطفی حســین
رکن آبادی فرزند محمد علی نشــانی  -محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9610092520800005و شــماره دادنامه مربوطه
 9509972520800833محکــوم علیــه محکوم اســت به پرداخت  11/500/000ریال بابت اصل دین و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه چک از تاریخ
صــدور گواهــی عــدم پرداخت آن لغایت اجرای حکــم در حق محکوم له بعالوه هزینه دادرســی به مبلغ  412/500ریال در حق محکوم له بعالوه نیم عشــر
دولتی هزینه اجرای احکام .مسئول دفتر شعبه  8حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم  -رضا کیوانفر .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع
شعبه  8حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
شورای حل اختالف  -طبقه زیرزمین -

