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
دادخواس��ت اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای
محکومی��ت مال��ی  -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری
درج��ه هف��ت را در پ��ی دارد ( ماده  34قانون اجرای اح��کام مدنی و ماده  20ق م ا و ماده  16قان��ون نحوه اجرای محکومیت
مال��ی  -5 ) 1394انتق��ال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباش��د موجبات مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود ( ماده
 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکوم علیه
اززن��دان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محک��وم علیه خواهد بود ( تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394

بیست روز پس ا زابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.

 10681رئیس شعبه  124دادگاه عمومی حقوقی تهران
اجراییه

ITM N.IR

مشخصات محکوم له موسی بهروز پور فرزند حسین نشانی تهران شهرک شریعتی شانزده متری یعقوبی پالک31ط 2مشخصات محکوم
علیه اسحق طریقی فرزد جالل مجهول المکان محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به  9509970210601159محکوم
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000وجه سه فقره چک مجموعا به مبلغ هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه هر کدام از چکها از سررسید ان تا زمان رسیدن و اجرای حکم بر مبنای تغییر شاخص بانکی در حق خواهان صادر
واعالم می نماید و هزینه 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
 10671مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 129دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
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
آگهی
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
نقل و 11اردیبهشت 96
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خواهان محسن سرخی سیسی دادخواستی به طرفیت خوانده حسن توکلی به خواسته خلع ید تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران
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
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دبیر
اول مه 2017
ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه  950843ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  96/3/29ساعت 9/30تعیین شده
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم
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دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده
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 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به
 10675منشی دادگاه حقوقی شعبه  153دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران
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 1392فقط  95خدمت به دفاتر ش���هرداری
ایرنا -علی فالح حقیقی افزود :تا سال

رشد  134درصدی خدمات دفاتر پیشخوان در دولت یازدهم

نخستینروزنامه
فناوری اطالعات
وارتباطاتایران

 10660مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه188دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بعثت تهران
خواهان وحید توکلی بنفشه ورق دادخواستی به طرفیت جواد دوالبی امیر خجسته زنجان علی خانی به خواسته مطالبه وجه واعسار
صفحهرنگی
8
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مجتمعازاپراتورها از طریق ش���بکه دفاتر پیش���خوان
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پیشخوان واگذار شده بود که در دولت یازدهم با ابالغیه رئیس
ابالغیه
هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  177دادگاه عمومی
 1000تومان
مشخصات ابالغ شونده حقیقی فاطمه گروسی واالیش کدملی  4899926405نام پدرمحمدرضا کد پستی  3361637516نشانی استان
ارجاع و به کالسه
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 9609980210200052ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  96/4/3ساعت 8/30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

البرز شهرستان ساوجبالغ هشتگرد قدیم ابتدای خ مصلی پ 1مدارک پیوست در خصوص تجدیدنظرخواهی سعیده رئیسی شیویاری به
طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9501089صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی به شما
ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده  346قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امورمدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف
دهر وز پس ا رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.
 10657مدیر دفتر شعبه  121مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

عکسیک

 10664مدیر دفتر شعبه  177دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بعثت تهران
میان  60کشور
در

ایران در رتبه  23کارآفرینی نوپا ایستاد

فعالیتهای کارآفرینانه نوظهور و جدید در بین جمعیت  18تا  64سال است که ایران
در بین  60کشور دنیا حایز رتبه  23در فعالیتهای کارآفرینی نوپا و نوظهور است ،این در

روحانی :برای افتتاح طرحهای
تکمیل شده یک روز هم صبر نمیکنیم

افتتاح چند پروژه مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مدتی است به تاخیر افتاده و وزیر
ارتباطات و معاونانش دالیل مختلفی درباره به تاخیر افتادن افتتاح آنها با وجود آماده بودن بیان
میکنند .از جمله این که افتتاح این پروژهها در آستانه انتخابات سبب میشود «شائبه انتخاباتی»
بودن افتتاح این پروژهها مطرح شود .با این حال حسن روحانی روز گذشته در بندرعباس پیش از
افتتاح فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،با انتقاد از برخی دلواپسیهای اخیر درباره افتتاح
پروژههای تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور ،به صراحت اعالم کرد :برای افتتاح
طرحهای تکمیل شده به خاطر دلواپسها یک روز هم صبر نمیکنیم.

صفحه 3
صفحه2

م الف 318

حالی است که بهترین رتبه مربوط به کشور سنگال با  38/5درصد و بدترین رتبه متعلق
به مالزی با  3درصد است.
صفحه5

با وجود تالش اتحادیه برای اجرای طرح گارانتی با اصالت

کاالهای لوکس همچنان
بدون گارانتی به فروش میرسند

صفحه 4

سازمان بورس پیشنهاد کرد:

عرضه همزمان سهام ایرانسل
در تهران و ژوهانسبورگ

صفحه 3

از پهپادها و ماهوارههای اینترنترسان تا ساخت رابط مغز-کامپیوتر

آرزوهای بزرگ زوکربرگ
برای دهسال آینده فیس بوک

صفحه8

