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پنجره
رییس سازمان ملی استاندارد ایران:

هیچ شرکتی موفق به دریافت
لوح زرین کیفیت نشده است

رییس سازمان ملی استاندارد گفت :هیچ شرکتی
تاکنون در ایران نتوانسته لوح زرین جایزه ملی کیفیت
ایران را که باالترین سطح کیفی است،دریافت کند.
ایرنا -نیره پیروزبخت افزود :لوح زرین جایزه ملی
کیفیت باالترین سطح در بکارگیری کیفیت است که
تاکنون و به دالیل مختلف دستیابی به این سطح برای
هیچ فرد و شرکتی ممکن نشده است.
وی به مغفول ماندن توجه به کیفیت در کش����ور
اذعان و علت آن را بروز جنگ و تحریم در کش����ور
عنوان کرد.پیروز بخ����ت از طراحی مدلی جدید در
استانداردسازی ایران خبر داد و افزود :براساس این
مدل ،نه تنها کیفیت مورد توجه قرار خواهد گرفت
بلکه خود محصول هم مورد توجه واقع خواهد شد.
رییس سازمان ملی استاندارد از توقف توجه به جایزه
ملی کیفیت در برخی سالها انتقاد کرد و ادامه داد:
روند جایزه ملی کیفیت در این سالها متوقف شد که
به ضرر کشور بوده است.وی خواستار آن شد تا کیفیت
در ایران نهادینه شود و گفت :مفهوم کیفیت فراتر از
استاندارد است.
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برگزاری اجالس فرصتهای فناوران  -اجالس فرصتهای تجاری ایران و آفریقای جنوبی با هدف ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط بیشتر میان تجار و فعاالن اقتصادی ،صنعتی ،کشاورزی و گردشگری دو کشور
تجاری ایران و آفریقای جنوبی بهار سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه آفریقای جنوبی باالترین مقام در میان کشورهای جنوب آفریقا را دارد ،از مدیران و فعاالن بخش خصوصی ،سازمانها و ارگانهای
دولتی کشور دعوت میشود ،جهت همکاری و استفاده از بسترهای فراهم شده که در راستای افق چشمانداز  1404کشور است ،حضوری شایسته و مفید در این اجالس داشته باشند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اعالم کرد:

دبیرکل اتاق اصناف ایران در خصوص جدول زمانبندی برگزاری
انتخابات اتاقهای اصناف سراسر کشور گفت :ثبتنام کاندیداها در
دهه اول اردیبهشت و رایگیری در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۷
انجام خواهد شد.
فناوران  -علی عوضپور اف���زود :در این مرحله از انتخابات،
اتحادیههای صنفی شهرستانهای کشور ،هیات رییسه اتاق اصناف
شهرستان خود را انتخاب خواهند کرد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد :دو مرحله انتخابات دیگر تا
آبان سال ۹۷برگزار خواهد شد که شامل انتخاب حدود  ۱۴۵نفر
به عنوان نمایندگان استانی اصناف از میان منتخبان هیات رییسه
اتاقهای اصناف شهرها و در نهایت شش نفر از میان برگزیدگان
نمایندگان اصناف ،پرونده دوره هفتم انتخابات اتاقهای اصناف ایران
بسته خواهد شد.
عوضپور به پایگاه اطالعرسانی اتاق اصناف ،گفت :نماینده وزیر

ثبتنام کاندیداهای
انتخابات اتاقهای
اصناف سراسر کشور
در دهه اول اردیبهشت
و رایگیری اواخر
اردیبهشت ماه سال ۹۷
انجام خواهد شد

آمار

صنعت ،در اتاق اصناف ایران در نشست اعضای هیات رییسه اتاق
اصناف ایران معرفی شد.
وی افزود :در این نشس���ت از خدمات صادقانه و متعهدانه علی
یزدانی نماینده قبلی وزارت صمت در اتاق اصناف ایران ،قدردانی و
احمد محمودرباطی به عنوان نماینده جدید معرفی شد.
دبیرکل اتاق اصناف ایران افزود :با توجه به تغییر یک عضو از
اعضای هیات رییسه اتاق اصناف ،در نخستین نشست در خصوص
برگزاری انتخابات داخلی هیات رییسه تصمیمگیری خواهد شد.
در همین راستا ،گویا رییس کمیس���یون آموزش و تحقیقات
مجلس نیز در گفت و گو با فارس تاکید کرده است که انتخابات
هیات رییس���ه اتاق اصناف ایران باید هرچه سریعتر برگزار شود.
محمدمهدی زاهدی گفت :براساس آییننامه اجرایی نحوه بررسی
صالحیت و برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف ایران موضوع
تبصره  2ماده  43قانون نظام صنفی کشور و به موجب تبصره ماده

 16همان آییننامه اجرایی در صورت تغییر نماینده وزارت صنعت
معدن و تجارت دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی،
وزارت صنعت موظف است ،انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف را
برگزار کند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد :بسیاری
از روس���ای اتحادیههای اصناف با بنده به عنوان نماینده مردم در
مجلس تماس گرفته و خواهان رعایت قانون در زمینه انتخابات
هیأت رییس���ه اتاق اصناف ش���دند.وی افزود :با توجه به اینکه
اتاق اصناف باید بر عملکرد اصناف در ش���ب عید نظارت داشته
باش���د و طبق قانون موظف به نصب و راهاندازی صندوق مکانیزه
فروش در واحدهای صنفی با هم���کاری وزارت صنعت و معدن و
تجارت است که تاکنون این اقدام انجام نشده و الزم است هیات
رییسه اتاق اصناف ایران سریعا تعیین تکلیف و به صورت قانونی
مستقر شود.

محصوالت  990شرکت دانشبنیان راهی بازار شده است

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد عرضه بیش از  990محصول شرکت
دانشبنیان به بازار ،از مجموعه دولت خواست در راستای توجه بیشتر به اقتصاد
مقاومتی ،اقتصاد دانشبنیان و اشتغالزایی ،به جای خرید کاالی خارجی از نمونه
داخلی دارای تاییدیه و کیفیت مناسب استفاده کند.
ایرنا  -بهزاد سلطانی با بیان این که در کل چهار سال گذشته تاکنون حدود
 70هزار شغل ایجاد کردهایم ،افزود :امسال نیز حدود  20تا  30هزار شغل ایجاد
شده است ضمن این که  512محصول جدید از سوی شرکتهای دانشبنیان
عرضه و  65خط تولید راهاندازی ش���ده است که همه اینها در راستای اقتصاد
مقاومتی و اقتصاد دانشبنیان است.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تاکید کرد :البته سال 97
وضعیت از شرایط فعلی بسیار بهتر خواهد بود ،چراکه تاکنون طرحهای بیش
از  990ش���رکت دانشبنیان خاتمه یافته و محصوالت این شرکتها وارد بازار
شده است.
وی همچنین شکلگیری فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی در جامعه و راهاندازی
لیزینگ برای عرضه بهتر محصوالت ساخت داخلی را در شرایط اقتصادی فعلی
کشور بسیار مهم و برای بقای شرکتهای دانشبنیان ضروری دانست.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در خصوص نقش بسیار
تعیین کننده خریدهای دولتی در حفظ و پایداری شرکتهای دانشبنیان ،از

صندوقهای پژوهش و فناوری بیاورند ما نیز به همان میزان سرمایهگذاری را در
استان خواهیم داشت و توان آنها را برای ایجاد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر
و ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده دو برابر خواهیم کرد ،ضمن اینکه طرح
آنها در همان استان ارزیابی و نظارت میشود و پول نیز از سوی صندوقها داده
خواهد شد.رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین اعالم آمادگی کرد که در
سالهای آینده با کمک استانداران مختلف این صندوقها برای اشتغالزایی فارغ
التحصیالن دانشگاهها در استانها به تعداد زیادی ایجاد شود.
وی همچنین در خصوص اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانکها
چه تسهیالتی را برای استخدام دانش آموختگان دانشگاهها فراهم کرده است،
اظهار کرد :اضافه بر طرحهای معمولی که شرکتهای دانشبنیان از ما تسهیالت
میگیرند و به صورت عادی اشتغالزایی میشود ،ما تسهیالت خاص اشتغالزایی را
با تعاملی که در دوسال گذشته با بانکها داشتهایم به شرکتهای دانشبنیان ارایه
کردهایم.سلطانی گفت :در حال حاضر به ازای هر یک نیروی کارشناس به باال که از
سوی شرکتهای دانشبنیان استخدام شود ،ما  20میلیون تومان در یک سال و
تا  100میلیون تومان برای پنج نفر وام کم بهره چهار درصد با بازپرداخت دو ساله
اعطا خواهیم کرد که از این طرح بسیار استقبال شده است و سال آینده نیز ادامه
خواهد داشت.وی افزود :تاکنون از این نوع تسهیالت اشتغالزایی 35 ،میلیارد ریال
برای اشتغالزایی  49شرکت دانشبنیان استفاده شده و این یکی از راهکارهایی
است که صندوق نوآوری از طریق بانکها برای شرکتهای دانشبنیان تسهیالت
ایجاد کرده است.رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین به فارغالتحصیالن
دانشگاهی پیشنهاد کرد که سال آینده به سمت ایجاد شرکتهای دانشبنیان
حرکت کنند چراکه روز به روز تسهیالت صندوق نوآوری حتی به صورت بالعوض
برای شرکتهای دانشبنیان نوپا و استارتاپ بیشتر خواهد شد.

دادنامه

بتاریخ  96/11/11حوزه  654کالسه پرونده  960750خواهان محمد رضا عبدی خوانده فریده طاهری کیمیا کروندی خواسته
مطالبقه وجه  178/000/000ریال بابت یک فقره چک به شماره  866374و هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید چک ها لغایت یوم الوصول گردشکار -خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور
رای می نماید .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست اقای محمدرضا عبدی فرزند عبدالصمد به طرفیت خانم ها فریده
طاهری کیمیا کروندی به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ  178/000/000ریال به شماره  866374مورخ 96/7/30صادره از
سوی بانک مسکن به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به دعوی مطروحه مفادگواهی عدم پرداخت صادره از
سوی بانک مذکور استقرار چک در ید خواهان و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند و الیحه ای
تقدیم نکرده اند و وکیل معرفی نکرده اند قرار خوانده و اینکه خوانده دلیلی که مثبت برائت ذمه خود باشد ارایه نداده است
با استصحاب بقای دین ادعای خواهان وارد تشخیص مستندا به تبصره ماده دو و ماده واحده الحاقی به تبصهر ماده مذکور
همچنین مواد  3و  4و تبصره یک ماده  14قانون اصالح موادی از صدور چک و ماده  313قانو تجارت و ماده  519قانون ایین
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  178/000/000ریال به صورت
تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ  3/500/000ریال بابت هزینه دادرسی و مطالهب حق الوکاله طبق تعرفه قانونی خسارات
و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک  96/7/30تا زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزی صادر واعالم می گرد رای صادره در
اجرای بند یک ماده 11و مواد 28و 31قانون شورای حل اختالف مصوب 87غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در همین مرجع محاکم عمومی تهران خواهد بود.

 164680شعبه 654مجتمع شماره 14تهران
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 960805/654 :وقت رسیدگي97/2/2 :س اعت 16/30خواهان :مهناز مهدی زاده اقدم خوانده :محمود زندی
بابائی خواسته :مطالبه وجه خواهان دادخواستي تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگي به حوزه 654ارجاع
گردیده و وقت رسیدگي تعیین شده بعلت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و بتجویز ماده
 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود .تا خوانده از تاریخ نشر آخرین
آگهي ظرف یک ماه بدفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و
در وقت مقرر باال جهت رسیدگي حضور بهمرساند چنانچه بعداًابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت
آن ده روز خواهد بود.

 164684مدیر دفتر شعبه  654شورای حل اختالف م  14تهران
اجراییه

مشخصات محکوم له اصغر نظری نشانی خ محصل ک شهید ریحانی پ 34ط اول مشخصات محکوم علیه محمد رضا علی
محمدی نشانی خ پیروزی خ نبرد خ شهید عبدی شهید نادی پ 54محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به
شماره 9610091065400763و شماره دادنامه مربوطه  9609971065400502محکوم علیه محکوم است به مبلغ 79/000/000
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/020/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
صدور چکها لغایت یوم الوصول در حق محکوم له بانضمام نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر شد رای صادره غیابی
می باشد .محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون
اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از
آن میس باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت
می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به
منظ�ور ف�رار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق م ا و
ماده  16قانون نحوه 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 موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به
یا هر دو مجازات می شود ( ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه
خواهد بود ( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی . ) 1394
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دریچه

سرمایهگذاری بخشخصوصی
به استارتآپها رونق میبخشد

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی:

مجموعه دولت خواست در راس���تای توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و
همچنین اقتصاد دانشبنیان و اش���تغالزایی ،به جای تامین کاالی خارجی از
نمونههای جایگزین تولید داخلی به ش���رط داشتن تاییدیه و کیفیت مناسب
خرید کنند.
وی با تاکید بر اینکه در همین سه ماه اخیر میزان اشتغالزایی دانشبنیان از
طریق تسهیالت ارایه شده به شرکتهای دانشبنیان رونق بسیار مناسبی داشته
است و به طورحتم در سال آینده نیز به شدت افزایش خواهد یافت ،افزود :خرید
دولتی از شرکتهای دانشبنیان اثر بزرگی در رونق و حفظ آنان خواهد داشت
و تقاضای ما این اس���ت که وزرای مربوطه در هیات دولت به این بحث توجه
و این مهم را پیش ببرند.سلطانی ادامه داد :البته بحث لیزینگ نیز تاکنون در
حجم زیادی اتفاق افتاده است اما در سال آینده نیز به صورت ویژه مورد توجه
قرار خواهد گرفت ،چراکه اگر شرکتهای دانشبنیان بتوانند محصول خود را
بفروشند دیگر نیازی به وام نخواهند داشت.وی همچنین در مورد راهاندازی صندوق
خطرپذیر در استان هرمزگان در حاشیه سفر اخیر روحانی رییس جمهوری به این
استان ،تاکید کرد :ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر در تمام استانها
با همکاری استانداریها ،پارکهای فناوری ،دانشگاهها و دانشگاه جامع پزشکی
نیز راهکار بسیار خوبی برای ایجاد اشتغالزایی جوانان فارغ التحصیل شهرستانها
محسوب میشود.
سلطانی با تاکید بر اینکه صندوقهای پژوهش و فناوری ویژه سرمایهگذاری در
استانها باید افزایش یابد گفت :این درحالی است که در حال حاضر  16استان
کشور فاقد این صندوق هستند.
وی ادامه داد :اگر استانداری ،پارک فناوری ،دانشگاه جامع و دانشگاه پزشکی
استان و هر بخش خصوصی دیگری از صنعت اس���تان سرمایه ای برای ایجاد

New Tab

معاون علمی و فناوری رییسجمهور:

برگزاری انتخابات روسای اتاقهای اصناف در اردیبهشت ماه

توسعه شهرکهای صنعتی
با بهرهبرداری از فناوریهای داخلی

نشست بهرهبرداری از فناوریهای داخلی در توسعه
شهرکهای صنعتی به همت مرکز فن بازار ملی ایران
یشود.
برگزار م 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری  -به همت
مرکز فن ب����ازار ملی ایران نشس����ت بهرهبرداری از
فناوریهای داخلی در توسعه شهرکهای صنعتی با
حضور مسووالن شهرکهای صنعتی ،اردیبهشتماه 97
شود.
در تهران برگزار می
محورهای این نشست ش����امل روشهای بهینه
طراحی شهرکهای صنعتی ،فناوریهای جدید در
ایجاد زیرساختهای شهرکهای صنعتی ،استفاده از
انرژیهای نو و تجدیدپذیر در شهرکهای صنعتی،
ش����یوههای نوین طراحی س����اختمانهای صنعتی
در راس����تای کاهش مصرف انرژی و بهرهگیری از
فضاهای موجود است.در این رویداد نیازهای فناورانه
شهرکهای صنعتی ارایه میشود .برپایی نمایشگاه
عرضه فناوریهای منتخب نی����ز از دیگر برنامههای
این رویداد است .همچنین جلسات تخصصی مذاکره
( )B2Bاز برنامههای اصل����ی این رویداد خواهد بود.
مهلت ثبتنام در نشست بهرهبرداری از فناوریهای
داخلی در توسعه ش����هرکهای صنعتی تا تاریخ 29
اسفندماه  96تعیینشده است.

5

مع����اون علمی و فن����اوری رییسجمهوری گفت:
سرمایهگذاری بخشخصوصی روی کسب و کارهای
استارتآپی و دانشبنیان موجب شکلگیری و رونق
شیوهای نو در توس����عه اقتصاد ،کسب و کار و اشتغال
فارغالتحصیالن جوان خواهد شد.
معاونت علمی ریاست جمهوری  -سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراس����م
افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در
مورد سرمایهگذاری بخش خصوصی بر روی ایدههای
نوآورانه دانش����گاهیان به عنوان شیوه جدید توسعه
خصوصی
اقتصاد ،اشتغال و کارآفرینی افزود :حضور بخش
در حوزه حمایت از کس����ب و کارهای استارتآپی و
دانشبنیان ،توسعه و شکلگیری راه و روش جدیدی در
اقتصاد کشور را منجر شده که نوآوری ،مهمترین دارایی
آن به شمار میرود.
وی با تاکید بر اینکه س����رمایهگذاری دولتی برای
مدیریت ،توسعه و پیشرفت کس����ب و کارها اثرگذار
نخواهد بود ،عنوان ک����رد :حضور بخش خصوصی در
این کس����ب و کارها موجب میشود کسب و کارهای
دانشبنیان و اس����تارتآپی مبتنی بر نی����از و اقبال
عمومی جامعه رونق بگیرد.ستاری ،خالقیت و نوآوری
دانشگاههای برجسته کش����ور مانند صنعتی شریف را
هموارکننده ش����کوفایی خالقیت دانشگاهیان دانست
و گفت :دانشگاه صنعتی شریف به عنوان مدل جدید
حمایت از کسب و کارهای دانشبنیان و فناور ،با توسعه
پارکهای علم و فناوری مدلی موفق پیادهسازی کرده
است که میتواند بالگوی دیگر دانشگاههای کشور قرار
بگیرد.معاون علمی و فناوری رییسجمهوی ،رش����د
فزاینده واحدها و مراکز فناور اطراف محیط دانش����گاه
صنعتی شریف را نشاندهنده توسعه کسب و کارهای
برآمده از دل دانش����گاهها دانست و گفت :در محوطه
پیرامونی دانشگاه بیش از  320شرکت فناور و دانشبنیان
مستقر هستند که بیش از 6هزار نفر در این شرکتها
اشتغال مستقیم دارند.وی ادامه داد :عمده شاغالن و
بنیانگذاران این شرکتها دانشگاهیان جوان و خالق
ایرانی هستند که نه تنها دانشگاه صنعتی شریف ،بلکه
برترین دانش����گاههای ایران و دیگر کشورها خاستگاه
آنها است.
در ادامه ،معاون علمی و فناوری رییسجمهوری از
واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری شریف
دیدن کرد.پارک علم و فناوری شریف 10 ،واحد فناوری
را در خود جای داده است که در حوزههای محصوالت
پوش����یدنی ضد امواج ،تجهیزات فناوری اطالعات و
ارتباطات ،نانوفناوری ،سالمت الکترونیک و ...فعالیت
میکنند.

اجراییه

مشخصات محکوم له فاطمه زعفرانیه نشانی محالتی خ عارف شمالی ک بهارستان ک خرمگاه
نبش بن بس�ت نامی پ 1مش�خصات محکوم علیه محبوبه عمادی نش�انی اتوبان محالتی از
ش�رق به غرب تقاطع امام علی نبش خ ش�ریفی پ 263امالک طه�ران محکوم به به موجب
درخواس�ت اجرای حکم مربوطه ب�ه ش�ماره  9610091065100168و ش�ماره دادنامه مربوطه
 9609971065100690محک�وم علیه محکوم اس�ت به پرداخ�ت مبلغ یکصد و پنج میلیون و
دویس�ت هزار ریال بابت عدم اجرا تعهد خود قرارداد مبایعه نامه از قرار روزی چهارصد هزار
ریال از تاریخ  95/3/30لغایت  95/12/23جمعا به مدت  263روز و هزینه دادرس�ی به مبلغ
یک میلیون و ششصد نود هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت
یوم الوصول در حق خواهان صادر واعالم می گردد رای صادره حضوری می باش�د به انضمام
نیم عشر دولتی محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا
به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به
بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میس باشد چنانچه خود را
قادر به اجرای مفاد اجراییه 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
حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص 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 ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به
درخواست محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394
)  -4 .خودداری 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
 16قان�ون نحوه اجرای محکومیت مال�ی  -5 ) 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده 21
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه
شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل
توسط محکوم علیه خواهد بود ( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی . ) 1394
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آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده 961051/654 :وقت رسیدگي 97/2/1 :ساعت 15/30خواهان :میثم رستمی
خوانده :مجید اصالنی ابریکوه خواسته :مطالبه وجه خواهان دادخواستي تسلیم شورای
ح�ل اختالف نموده که جهت رس�یدگي به ح�وزه 654ارجاع گردیده و وقت رس�یدگي
تعیین ش�ده بعلت مجهولالمکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور حوزه و
بتجویز ماده  73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار
آگهي میش�ود .تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر حوزه مراجعه و
ضمن اعالم نش�اني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت
مقرر باال جهت رس�یدگي حضور بهمرس�اند چنانچه بعداً ابالغي بوس�یله آگهي الزم شود
فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
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